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Reflecții asupra Creșterii Numărul 43, august 2020 
 

Cum învățăm să reacționăm la o criză medicală mondială 
(partea I) 

În contextul în care lumea continuă să fie afectată de pandemia mondială, Casa Universală a 
Dreptății arată, în mesajul său din 9 mai 2020 adresat tuturor Adunărilor Spirituale Naționale, cum 
„comunitatea bahá’í nu s-a pierdut cu firea și a acționat rapid pentru a veni în întâmpinarea 
solicitărilor imediate cu care s-a confruntat”. Corpul Suprem accentuează în continuare faptul că 
aceste condiții unice vor necesita „enorm de multă agilitate pe măsură ce instituțiile locale, regionale 
și naționale vor căuta să citească realitatea și să rămână vigilente față de noile evoluții”. În mod firesc, 
provocările pe care le întâmpină comunitățile din întreaga lume sunt variate, iar măsurile 
implementate pentru a preveni răspândirea bolii sunt adaptate la circumstanțele specifice din fiecare 
localitate. 

Acest număr din Reflecții asupra creșterii este primul dintr-o serie ce își propune să ilustreze 
modalitățile în care indivizii, comunitățile și instituțiile reacționează la această criză medicală 
mondială. Relatările din ediția de față ne arată cum instituțiile din diverse locuri afectate de 
coronavirusul ce se răspândește rapid au fost îmboldite către o acțiune unită pentru a identifica și 
soluționa nevoile imediate ale comunității, a întări și mai mult legăturile de prietenie, a aduce alinare 
și inspirație credincioșilor și prietenilor acestora și a-i îndemna să inițieze conversații înălțătoare și să 
găsească modalități creative de a dezvolta dinamica vieții în comunitate în noile condiții aflate în 
continuă evoluție. 

***** 

Următoarea relatare din Europa descrie modul în care instituțiile unei comunități naționale au întărit 
hotărârea credincioșilor de a cultiva un spirit de dăruire și servire în fața crizei medicale mondiale, 
precum și modul în care i-au sprijinit să contribuie semnificativ la discursurile prevalente, aflate în 
evoluție, din societate, aducând la lumină principiile spirituale pe care se bazează Învățăturile lui 
Bahá’u’lláh. 

ITALIA 

 În timpul crizei fără precedent provocate de răspândirea coronavirusului în Italia, instituțiile 
Credinței s-au ridicat să urmărească atent condițiile cu care se confruntă comunitatea bahá’í și au 
contribuit la cultivarea unui spirit de rezistență și certitudine. În același timp, ele au găsit modalități 
creative de a rămâne la curent cu discursurile ce se formează în rândul populației generale, depunând 
toate eforturile pentru a reacționa rapid la o receptivitate crescută. Relatarea de mai jos surprinde 
învățările desprinse din aceste experiențe: 

În fața unei crize medicale a cărei amploare se prefigura a fi fără precedent în istoria 
recentă, am realizat că, în calitate de membri ai instituțiilor, trebuie să acționăm fără 
întârziere și să ne dedicăm fiecare clipă aducerii unui sentiment de încredere în sufletele 
credincioșilor și ale prietenilor lor, consolidând în același timp capacitatea comunității 
de a fi o sursă de alinare și speranță pentru cei din sânul său. Inițial, criza a afectat 
nordul. Reacțiile populației locale au fost variate: unii nu au conștientizat gravitatea 
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situației, iar alții au fost alarmați de potențialele sale consecințe asupra țării și propriilor 
lor vieți. 

Adunarea noastră Spirituală Națională s-a consultat cu Consilierul despre cum să 
călăuzească comunitatea pentru a menține un sentiment de calm și de hotărâre în cazul 
probabil în care pandemia avea să se răspândească în toată țara. Adunarea Națională i-a 
inclus în această conversație și pe membrii Consiliului Bahá’í Regional și pe Membrii 
Auxiliari din regiunea cea mai afectată. Consiliul a pregătit un buletin informativ 
aducător de inspirație și curaj care a scos în evidență multitudinea de moduri în care 
prietenii se adaptau la circumstanțele schimbătoare și continuau să întărească legăturile 
dintre cei implicați în procesul de construire a comunității. 

La două săptămâni după măsurile de izolare inițiale din nord, s-a intrat într-o a doua fază, pe 
măsură ce virusul s-a răspândit în întreaga țară, numărul raportat de decese a crescut și autoritățile au 
implementat o izolare națională. 

Având în vedere că situația continua să se înrăutățească în fiecare zi, a trebuit să fim 
flexibili, să citim încontinuu realitatea și să ne îmbunătățim consultațiile la nivel local, 
regional și național pentru a înțelege cum putem reacționa mai bine. Prietenii învățau nu 
numai să-și reajusteze viețile cotidiene, ci și să-și păstreze, în același timp, intensitatea 
și concentrarea în sarcina sacră de a înscrie fiecare individ, familie și comunitate pe 
calea cultivării unui spirit de adorație și servire. Deși nu a mai fost posibil să adunăm 
laolaltă copii, juniori și tineri, nici măcar în numere mici, părinții și copiii lor au avut o 
mai mare disponibilitate acasă și au apreciat noile ocazii de a purta conversații 
semnificative, la telefon sau prin alte mijloace, despre puterea rugăciunii și conceptul de 
criză și victorie, precum și despre importanța educației spirituale a copiilor. Tinerii 
noștri, eliberați dintr-o dată de o multitudine de angajamente, s-au trezit și ei cu mult 
mai mult timp liber la dispoziție și au fost gata să contribuie într-un mod semnificativ, 
cu o intensitate sporită. În mici grupuri formate din mai multe familii au început să se 
consolideze relațiile între indivizi, aceștia reflectând împreună și făcând schimb de idei 
prin apeluri telefonice zilnice. 

Am mai observat că receptivitatea din întreaga țară creștea de la o zi la alta, pe măsură 
ce oamenii încercau să găsească un sens pentru suferința și nesiguranța pe care le trăiau. 
A fost limpede că reacția instituțiilor față de situația în continuă evoluție trebuia să fie 
pe două fronturi: întărirea hotărârii comunității bahá’í de a continua promovarea 
procesului de construire a comunității și cultivarea legăturilor de prietenie cu familiile, 
prietenii și vecinii și, în același timp, înzestrarea credincioșilor cu conținut inspirat de 
Învățăturile lui Bahá’u’lláh care să-i ajute să-și înnobileze conversațiile cu ceilalți 
purtate în propriul anturaj sau în diverse spații sociale. 

În cadrul acestor demersuri, am reușit să implicăm câțiva membri ai comunității bahá’í 
în activitatea de a urmări diversele canale de presă și rețele sociale și de a se angaja în 
dialog cu persoane din diferite pături ale societății pentru a înțelege grijile, speranțele și 
întrebările care se nasc în țară. Acești prieteni au observat că, deși exista un sentiment 
palpabil de confuzie și frustrare, societatea italiană, inclusiv clasa politică, devenea tot 
mai hotărâtă să înfrunte situația în mod unit și să lupte cu curaj și speranță împotriva 
răspândirii virusului. În acel moment, întrebarea pe care ne-am pus-o a fost: „Care este 
contribuția noastră, ce tip de conținut putem oferi ca să participăm la discursul în 
continuă formare și schimbare?”. 
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Această citire permanentă a realității noastre ne-a făcut să realizăm felul în care 
activitățile Planului sunt menite să ne întărească capacitatea de a veni în întâmpinarea 
nevoilor unei umanități aflate în suferință și să ne ajute să ne rafinăm limbajul pentru a 
ne angaja în conversații semnificative cu societatea lărgită și a invita un număr mai 
mare de oameni să se înscrie pe calea servirii. 

În colaborare cu unele Adunări Spirituale Locale și grupări regionale de colaboratori, s-au 
format echipe care i-au încurajat pe credincioși să redacteze și să disemineze, utilizând mijloace 
creative și tehnologia existentă, materiale relevante care să fie împărtășite cu un cerc tot mai larg de 
persoane din anturajul lor. Pe de o parte, aceste materiale erau menite să promoveze activitățile 
educaționale și să inițieze întâlniri devoționale, iar, pe de altă parte, ele erau gândite să contribuie la 
discursul public în plină desfășurare în întreaga țară. 

Unii prieteni au pregătit articole și clipuri video despre Revelația lui Bahá’u’lláh, 
precum și compilații de texte despre criză și victorie, despre rezistența constructivă, 
despre puterea unității și despre nevoia ca oamenii să rămână calmi și statornici. Tot 
mai mulți membri ai comunității, inclusiv copii și juniori, se inspirau din principiile 
Credinței pentru a pregăti clipuri video de amator, postări pentru rețelele sociale și 
mesaje de WhatsApp. Învățătorii lecțiilor pentru copii și animatorii de juniori au creat 
clipuri video care să promoveze lecțiile pentru copii și grupurile de juniori, găsind 
modalități creative prin care să ofere online aspecte din programul lecțiilor pentru copii. 
În cadrul unei campanii devoționale intitulate #wepraytogetehr („#nerugămîmpreună”), 
a fost creat și un site web unde prietenii se puteau înscrie la o întâlnire devoțională 
selectând o zi și o oră, apoi primeau zilnic o rugăciune, un citat și actualizări privind 
numărul celor care participau la acel proces. 

Alții au monitorizat în fiecare zi canalele de comunicare în masă, identificând teme și 
concepte spirituale care pot fi introduse în discursul aflat în desfășurare. Medici, 
profesioniști din alte domenii, jurnaliști și scriitori din cadrul comunității bahá’í au 
contribuit cu articole și alte materiale utile în care au tratat teme precum unitatea 
omenirii și guvernarea globală. 

Pe măsură ce bilanțul deceselor creștea în Italia, iar criza se răspândea în tot mai multe 
țări, populația a început să-și pună noi întrebări. Era clar că trebuia să ne lărgim 
conversațiile pentru a face referire la dificultățile sociale și economice cu care urma să 
ne confruntăm nu doar în timpul crizei, ci și după ce aceasta avea să se liniștească. Așa 
că am apelat la mesajele Casei Universale a Dreptății, precum și la declarațiile și 
documentele redactate de Comunitatea Internațională Bahá’í pentru a identifica limbajul 
și conceptele relevante pentru aceste teme noi. 

La modul general, această experiență reprezintă un jalon în cadrul eforturilor de a 
transpune prevederile Planului în realitatea noastră la un nivel mai adânc. Ne-a făcut să 
realizăm, încă o dată, că participarea noastră activă la întemeierea de comunități 
vibrante contribuie la dezvoltarea unui set de capacități și calități spirituale necesare 
pentru binele societății. 

*** 

Următoarea relatare din America de Sud ne arată cum prietenii și instituțiile locale din două 
zone geografice au acționat cu rapiditate pentru a alina suferințele și a promova sănătatea și 
bunăstarea tuturor. În același timp, au depus eforturi deosebite pentru a cultiva sprijinul 
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reciproc, a întări adorația colectivă în sânul familiilor și a se asigura că toți copiii și juniorii 
primesc în continuare hrană spirituală. 

ECUADOR 

 Multe din comunitățile din Ecuador au fost afectate de criza medicală mondială, însă 
calamitățile cu care s-au confruntat zonele geografice Guayaquil și Manta le-au impus instituțiilor, 
agențiilor și prietenilor locali să intervină cu promptitudine într-o situație de urgență. Valorificând 
structurile existente de sprijinire a procesului de construire a comunității, membrii instituțiilor au citit 
realitatea în plină evoluție și, așa cum se preciza în scrisoarea din 9 mai 2020 a Casei Universale a 
Dreptății către toate Adunările Spirituale Naționale, au venit în întâmpinarea cererilor imediate 
„pentru a preveni, ușura sau reduce suferința în societatea extinsă din care fac parte integrantă”, 
continuând, în același timp, să sporească „gradul de conștientizare al acelor forțe spirituale care-i sunt 
la îndemână oricărui credincios confirmat și care trebuie puse în ordine la ceas de restriște”. 

 În zona geografică Guayaquil, răspândirea coronavirusului a avut un impact semnificativ 
asupra vieților familiilor din vecinătăți. Prietenii care serveau în această zonă geografică au înțeles că 
era nevoie de o acțiune rapidă. 

După doar câteva zile de la impunerea măsurilor de izolare, noi am realizat amploarea 
pandemiei. Când alții se luptau cu incertitudinea și descurajarea inițială, noi am găsit 
încă o dată speranță și curaj în mesajul de Naw-Rúz al Casei Universale a Dreptății care 
vorbea de criza medicală aflată într-o evoluție rapidă ce afecta populația mondială. 
După studierea mesajului, membrii a două familii au sugerat să îi sprijinim pe cei mai 
vulnerabili în centrele de activitate intensă din zona geografică. Cei mai mulți dintre ei 
munceau cu ziua și, deoarece nu mai puteau găsi de lucru din cauza măsurilor de 
izolare, a devenit esențial ca noi, ca comunitate, să facem un pas în față și să-i ajutăm. 

Câțiva prieteni dintr-un sector al orașului au reacționat rapid și, după ce s-au consultat 
cu Membrul Auxiliar și au primit aprobarea Adunării Spirituale Locale, au constituit un 
fond special care a fost folosit pentru achiziția de alimente și articole de uz general. 
Asistenți ai Membrului Auxiliar care locuiesc în mai multe vecinătăți au constituit o 
rețea și au mers din casă în casă pentru a identifica familiile care aveau nevoie disperată 
de ajutor, iar un credincios care deține un serviciu de livrare de mâncare și care avea 
permisiunea de a se deplasa prin oraș în timpul măsurilor de izolare, și-a pus la 
dispoziție vehiculul pentru distribuirea alimentelor. Într-o perioadă de cinci săptămâni, 
au fost trimise pachete cu provizii, între care se numărau și materiale educaționale, la 
aproape 80 de familii din diverse vecinătăți. 

Am primit imediat expresii de sinceră și eternă recunoștință față de comunitatea bahá’í 
și de Bahá’u’lláh. O mamă ai cărei tineri sunt implicați în activitățile educaționale a 
făcut următoarea observație: „M-am întrebat mereu de ce fac bahá’íi toate aceste 
activități în vecinătate, însă, după ce am primit pachetul cu alimente și cărți de 
rugăciune, am înțeles că bahá’íi canalizează iubirea de Dumnezeu pentru a rezolva 
problemele lumii și a o îmbunătăți simțitor”. 

Îngrijindu-se de nevoile materiale ale comunității, prietenii au luat măsuri și pentru a asigura 
bunăstarea spirituală a copiilor, colaborând mai îndeaproape cu părinții acestora. 

Doi învățători de lecții pentru copii dintr-o vecinătate s-au consultat cu coordonatorul 
despre cum să continue hrănirea spirituală a sufletelor și minților copiilor de la lecțiile 
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lor. În noile împrejurări, ei au realizat că aveau nevoie de informațiile de contact ale 
fiecărui părinte, așa că au început să adune numerele de telefon ale părinților și să 
cerceteze ce fel de tehnologii erau disponibile în locuințele familiilor; utilizând datele 
adunate, au pregătit materiale conforme cu nevoile familiilor. Învățătorii au ajustat 
formatul lecțiilor astfel încât părinților să le vină mai ușor să le predea chiar ei. Acei 
părinți care nu puteau comunica prin telefon ieșeau în balcon și vorbeau de la distanță 
cu învățătorii lecțiilor pentru copii, care locuiau în clădirea de vizavi. Iată cum a descris 
un părinte impactul acestor eforturi: „Faptul că mi-am putut ajuta copiii la materialele 
de la lecțiile pentru copii m-a umplut de bucurie și m-a ajutat să mă apropii de ei și să 
văd în ei o fericire care vine din suflet; săptămâni în șir m-au întrebat «Când vine 
învățătorul să țină lecțiile pentru copii?», ca să se poată ruga și să recite cele 
memorate”. Tatăl unuia dintre juniori ne-a împărtășit că a început să citească cărțile de 
rugăciuni aflate în pachetele cu ajutoare și a descoperit că Credința este exact ceea ce 
simte și el în inima sa dintotdeauna și o viziune adevărată a ceea ce ar trebui să fie 
religia. Așteaptă cu interes să afle mai multe despre Credință și despre Bahá’u’lláh, pe 
Care Îl are deja aproape de inima sa. 

Atunci când comunitățile din zona geografică Manta au fost prinse în tăvălugul crizei 
medicale, prietenii care servesc în instituții au considerat că este de datoria lor să identifice nevoile 
cele mai urgente și să găsească modalități creative de a acționa imediat. Membrul Auxiliar a desemnat 
câte un asistent pentru fiecare domeniu identificat – sănătate, distribuție de alimente și informare –, iar 
asistenții au lucrat în echipă cu colaboratori din vecinătăți care sprijină procesul de institut și 
demersurile de propovăduire. Aceste eforturi au fost sprijinite și de Adunările Spirituale Locale din 
Jaramijo și din Manta. 

Un domeniu în care era nevoie urgentă de intervenție era accesul la asistență medială 
ambulatorie, în special pentru persoanele cu afecțiuni cronice. Deoarece multe clinici 
erau închise din cauza măsurilor de izolare, am căutat ajutorul medicilor bahá’í din alte 
părți ale țării, care au oferit asistență prin telemedicină. Apoi am constituit un centru 
operativ în una din locuințele credincioșilor, unde un prieten prelua apelurile pacienților 
și îi punea în legătură cu doctori și asistenți medicali care lucrau ca voluntari pentru a 
sprijini acest demers. De asemenea, am reușit să aranjăm cu o farmacie să onoreze 
rețetele medicale ale căror costuri erau acoperite cu ajutorul comunității bahá’í. Acest 
lucru le-a fost de mare ajutor oamenilor din vecinătăți, în special celor care aveau nevoi 
medicale critice. Într-un caz, a fost salvată o viață. Pe măsură ce s-a răspândit vestea 
acestor eforturi, tot mai multe cadre sanitare au început să colaboreze cu noi. 

În cadrul proiectului pe termen lung de a garanta securitatea alimentară, Adunările 
noastre Locale sprijină familiile din vecinătăți să înceapă să cultive grădini individuale 
sau comune și se consultă, de asemenea, cu privire la utilizarea pescuitului și a creșterii 
găinilor pentru crearea de surse de hrană durabile pentru comunitate. Juniorii noștri au 
fost deosebit de activi și creativi în găsirea de modalități de a intra în legătură cu alții, în 
producerea și distribuirea de scurte clipuri video despre felul cum reacționează la noile 
circumstanțe, în sprijinirea familiilor și comunităților prin plantarea de fructe și legume 
în loturile de grădină individuale și ale comunității, în participarea la treburile casnice și 
în practicarea sportului. 

Coordonatorii de institut depun toate eforturile pentru a asigura pe mai departe educația 
spirituală a copiilor și juniorilor în aceste momente dificile. Lecțiile sunt înregistrate și 
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distribuite colaboratorilor din vecinătăți și învățătorilor de lecții pentru copii, care le 
dezbat, apoi le trimit părinților prin programele de mesagerie instantanee. În locurile 
unde nu există internet, învățătorii și coordonatorii îi sună pe părinți pentru a vorbi cu ei 
și cu copiii lor despre lecție. Primele lecții pregătite astfel au fost cele despre curățenie, 
răbdare, cooperare și generozitate, noțiuni pe care coordonatorii le-au considerat 
importante pentru întărirea rezistenței copiilor și a familiilor lor. În aceste condiții, 
părinții au devenit colaboratori-cheie în procesul de cultivare pe mai departe a educației 
spirituale a copiilor în limitele propriilor locuințe. 

Cu aceste demersuri în plină desfășurare în ambele zone geografice, procesul de construire a 
comunității continuă, în timp ce instituțiile și agențiile se adaptează la condițiile prevalente. Prietenii 
se străduiesc să mențină într-un fel sau altul legătura cu toți cei legați de proces. Întâlnirile 
devoționale se desfășoară într-un ritm susținut și continuă să se înmulțească, creând un puternic 
sentiment de sprijin în cadrul comunității. Continuă și cercurile de studiu și au loc sesiuni de studiu al 
mesajelor de Riḍván și de Naw-Rúz. 

*** 

Următoarea relatare din estul Africii demonstrează felul în care grupurile de tineri au valorificat 
capacitățile dezvoltate prin procesul de construire a comunității pentru a spori, în rândul populațiilor 
rurale, gradul de conștientizare al măsurilor de sănătate publică necesare pentru protecția lor. 

KENYA 

În mesajul său din 9 mai 2020 către toate Adunările Spirituale Naționale, Casa Universală a 
Dreptății afirma: „Luând aminte la locurile unde situația s-a înrăutățit deja, Adunările Naționale din 
țările care, până acum, au fost cruțate de consecințele mai grave ale pandemiei trebuie să rețină că 
există potențial pentru mai rău și că orice pregătiri care pot fi făcute pentru această eventualitate, 
înainte ca introducerea de restricții suplimentare să le zădărnicească, trebuie începute imediat – fără a 
alarma pe nimeni, dar fără întârziere”. 

Într-un moment de mare incertitudine cauzată de pandemia în creștere, grupuri de tineri care 
serveau în prima linie a demersurilor de construire a comunității în regiunea Central West din Kenya 
au căutat să își pregătească comunitățile. Au inițiat conversații între ei și cu instituțiile pentru a analiza 
diverse modalități de a preveni și reduce suferințele, în special prin aprofundarea înțelegerii 
prietenilor și prin sporirea gradului de conștientizare al acestora față de măsurile de protecție. În 
continuare, vă prezentăm o descriere a strădaniilor unui astfel de grup de tineri. 

Când coronavirusul a început să se răspândească în Kenya, prietenii au fost cuprinși de 
un sentiment general de teamă și nesiguranță. Totuși, acesta s-a risipit după ce am 
primit călăuzirea iubitoare a Casei Universale a Dreptății din mesajul său de Naw-Rúz, 
precum și o scrisoare de la Adunarea Spirituală Națională. Ca tineri, ne-au inspirat să ne 
adunăm laolaltă și să ne consultăm cu privire la modalitățile în care putem reacționa la 
crizele ce afectează sănătatea spirituală și materială a regiunii noastre. Conversațiile 
noastre au primit un nou impuls atunci când ministrul sănătății, într-una dintre 
conferințele sale de presă, a făcut apel la tineri să fie în prima linie a războiului 
împotriva coronavirusului. 

Cu învățături și capacități dobândite din experiența anterioară de a cultiva un model intens de 
acțiune în rândul familiilor și locuințelor din cadre restrânse, tinerii au putut să răspundă nevoii de a 
spori gradul de conștientizare al condițiilor privind sănătatea publică în cadrul populațiilor din zonele 
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rurale. În unele locuri, juniorii și membrii cu vârste mai mari ai comunității au participat și la 
campania de conștientizare. 

La început ne-am concentrat eforturile pe a ne consulta cu oficialitățile locale și pe a 
primi instruire de la cadrele sanitare din comunitate; ulterior, am decis să lansăm o 
campanie de conștientizare sistematică în câteva sate. În aceste cadre rurale, oamenii nu 
realizau gravitatea pandemiei și măsurile sanitare necesare pentru a se proteja, din cauza 
lipsei de acces la informație. Mulți dintre locuitorii pe care i-am vizitat și-au exprimat 
recunoștința și ne-au mărturisit că se simt mai bine pregătiți să gestioneze criza. Unii au 
spus că, dacă nu ar fi fost vizitele tinerilor, ar fi putut fi expuși la circumstanțe dificile. 
Iar unii ne-au spus că au simțit multă iubire față de tineri și că au fost emoționați de 
preocuparea sinceră a acestora față de bunăstarea semenilor. În unele cazuri, echipele de 
tineri s-au întâlnit cu toți membrii familiei dintr-o locuință. 

Numeroși lideri și conducători de sate ne-au sprijinit inițiativa din toată inima. 
Asistentul conducătorului unui sat a împărtășit vestea campaniei noastre cu toți 
înțelepții satului și i-a rugat să le ofere tot ajutorul tinerilor implicați atunci când vor 
ajunge în regiunile lor. A fost încurajator să constatăm că relațiile pe care le creasem cu 
liderii locali în perioada premergătoare acestei pandemii au fost utile în demersul 
nostru; acești  lideri au încredere în noi și ne oferă tot sprijinul. 

În conversațiile purtate între ei, tinerii, dintre care unii sunt la liceu, s-au încurajat unii pe alții 
să își continue studiile individuale și, acolo unde împrejurările permit, să se întâlnească și să studieze 
împreună în grupuri de câte doi. Tinerii cu vârste mai mari s-au oferit voluntari să îi ajute pe cei mai 
mici în educația lor. 

Vizitele acasă le-au oferit prietenilor și prilejul de a implica familiile în conversații despre 
puterea rugăciunii. 

Le-am împărtășit importanța de a se ruga împreună ca familie în această perioadă când 
multe persoane rămân acasă. Unele familii au fost dornice să înceapă întâlniri 
devoționale și, în aceste cazuri, un membru al echipei a fost însărcinat să le însoțească 
în acest demers. 

Ca tineri, recunoaștem faptul că, pentru depășirea acestei pandemii mondiale, este 
nevoie atât de soluții științifice, cât și de soluții spirituale. Ne-am simțit cuprinși de 
sentimentul transmis de aceste cuvinte ale Casei Universale a Dreptății din mesajul de 
,Naw-Rúz 2020 către bahá’í lumii: „...și, în momentele voastre de liniște, când nicio altă 
acțiune decât rugăciunea nu pare posibilă, vă invităm să vă adăugați rugile la cele ale 
noastre și să vă rugați cu ardoare pentru alinarea suferințelor”. 
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