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Adepților credincioși și răbdători ai lui  
Bahá’u’lláh de pe pământul sacru al Iranului 
 
În timp ce scriem aceste rânduri acelor adepți devotați ai Preaiubitului Divin cu ocazia acestei zile de 
bun augur, Festivalul Naw-Rúz, pentru a vă transmite dragostea și afecțiunea noastră, adepții lui 
Bahá'u'lláh din întreaga lume își concentrează energiile pentru a reflecta profund asupra cerințelor noii 
etape a eforturilor lor. Împreună cu persoane care au aceleași concepții și cu un număr mare dintre cei 
care doresc îmbunătățirea lumii și bunăstarea popoarelor acesteia, ei sunt angajați în conversații și 
schimburi de înțelegeri pătrunzătoare și se consultă cu privire la modul lor de participare la procesul 
de transformare spirituală și promovare a bunăstării societăților lor în conformitate cu învățăturile 
Celui care este Dătătorul de Viață al lumii. Rapoartele indică răspunsul fără precedent al celor dragi 
lui Dumnezeu și al prietenilor și colegilor lor care, șir după șir, participă la conferințe convocate în 
numeroase părți ale lumii și în diferite contexte, în special la nivel local. Acest răspuns este o indicație 
atât a capacității în creștere a comunității Bahá’í, cât și a receptivității spirituale tot mai mari a 
popoarelor lumii. Acești prieteni sunt dornici să obțină o viață spirituală dinamică și să realizeze o 
transformare profundă a relațiilor sociale care se bazează pe principiul unității umanității. 
 
Un întreg secol s-a scurs de la începutul Epocii Formative, care a început cu Înălțarea Persoanei fără 
egal a lui ‘Abdu’l-Bahá. Amploarea creșterii comunității Bahá'í în primul secol al acestei epoci, 
difuzarea luminii Credinței în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, intrarea indivizilor din fiecare 
popor și națiune în rândurile sale, expansiunea cercului eforturilor sale și creșterea gradului de viziune 
și înțelegere din partea adepților săi cu privire la misiunea lor - toate acestea, cu adevărat, uimesc 
mintea umană. Nu putem decât să ne minunăm de felul în care, după plecarea dintre ei a bunului lor 
Dascăl, urmașii Săi din întreaga lume – acea mână de plăpânzi devotați Iubitului lor fără egal, acei 
iubiți care ardeau în focul despărțirii de El, îndurerați și îngrijorați în absența Lui –  au reușit printr-o 
hotărâre de nezdruncinat și un sacrificiu fără egal să ducă la îndeplinire îndrumările clarvăzătorului 
lor Dascăl conținute în ale Sale Tablete ale Planului Divin și au fost făcuți capabili să întemeieze 
Cauza lui Dumnezeu pe o temelie atât de puternică. Cu siguranță, confirmările au făcut ca picăturile 
să devină mări și au înzestrat atomii cu splendoarea soarelui. 
 
În această dramă luminoasă, epică, partea iubitorilor Frumuseții Abhá și a curajoșilor cavaleri ai 
Domnului din Leagănul sacru al Cauzei lui Dumnezeu este într-adevăr mare. Acest lucru este clar în 
oglinda istoriei, iar recitarea nenumăratelor sale dovezi este evident imposibilă în aceste câteva 
rânduri. S-ar cere un râu de cerneală și un munte de hârtie. Contribuția acelor prieteni dragi la 
protecția și progresul Cauzei lui Dumnezeu în orice moment, până la limitele maxime ale mijloacelor 
lor și în ciuda oricăror obstacole și restricții, este demnă de admirație și de nesfârșită 
laudă. Generațiile viitoare o vor povesti fără îndoială în detaliu. În acest moment al istoriei, reflecția 
asupra rezultatului unui întreg secol de efort și muncă ne aduce în minte declarația de mare 
însemnătate și ilustră a iubitului Păzitor, care, după ce a enumerat realizările bahá'ílor lumii, s-a referit 
la sacrificiile credincioșilor asupriți și curajoși din Iran și a descris în aceste cuvinte clare un adevăr 
spiritual care este un mister din Tărâmul invizibil: „Acestea au apărut numai din efectul puternic al 
cruzimii amare, gustată ca și cum ar fi fost mierea cea mai pură în tot acești lungi ani de către cei care 
sunt copleșiți de necazuri fiind la mâna răuvoitorilor din acea țară îndurerată.” 
 
După o sută de ani de strădanie – și de sacrificiu, de încercare și învățare – tot ceea ce bahá'íi lumii au 
dobândit și care, în special în ultimii douăzeci și cinci de ani, a luat o nouă formă și a dobândit noi 
sisteme și o nouă organizare, i-a pregătit pentru îndeplinirea unei înalte misiuni spirituale și morale. 
Scopul său principal este de a elibera acea forță puternică și cerească care aduce îmbunătățirea lumii, 
o forță latentă în realitatea și esența Cauzei lui Bahá'u'lláh, astfel încât ea să poată deveni, pe zi ce 
trece, din ce în ce mai vădită și să contribuie la construirea societății. Spus pe scurt, eliberarea acestei 
puteri, implică o transformare interioară și exterioară profundă. Scopul său este apariția unui caracter 



ceresc, apariția unei conduite și unei maniere potrivite stării unei ființe umane și manifestarea unității 
și armoniei în diferitele pături ale societății. Această putere creatoare promovează și aduce progresul 
spiritual, moral și intelectual al popoarelor, pentru ca ele să se concentreze atât pe educația materială, 
cât și pe cea spirituală și să avanseze în cunoaștere și înțelegere; ca tânăra generație să devină 
echipată, ca cetățeni raționali și loiali, cu cerințele slujirii umanității; ca indivizii, triburile și popoarele 
în competiție să devină unite; ca gândurile și perspectivele să se armonizeze în jurul axei unității și 
unicității, pentru ca acest principiu fundamental și alte învățături divine să se poată manifesta în 
moduri practice în viața colectivă; ca prin întărirea cooperării și bunăvoinței, colaborării și 
solidarității, pilonii societății să fie întăriți și coeziunea socială să crească; ca indivizii să poată deveni 
aidoma membrilor unei singure familii; ca să apară societăți progresiste și nobile; cultura societății să 
fie infuențată de aceste evoluții și nu doar să le reflecte, ci și să le consolideze; și ca cei trei 
protagoniști ai acestei întreprinderi colective – individul, comunitatea și instituțiile – fiecare în propria 
sa realitate, precum și în relație unul cu celălalt, să poată face progrese considerabile. Semnele 
apariției acestei puteri sunt prezente chiar și în cele mai elementare activități inspirate de învățăturile 
Bahá’í. Dar în acele locuri, fie că sunt sate din mediul rural sau vecinătăți din orașe, unde 
întreprinderea spirituală a avansat la cote mai înalte și unde un număr mare de suflete și-au unit glasul 
la chemarea Credinței pentru construirea unei societăți bazate pe principii divine, eliberarea acestei 
puteri a devenit o realitate evidentă, iar efectele ei sunt ușor de văzut. Procesul de învățare urmat de 
lumea Bahá'í de-a lungul acestui drum și coerența zonelor de efort ale comunității Celui Mai Mare 
Nume au fost descrise în detaliu în mesajul nostru din 30 decembrie 2021 și veți fi văzut că această 
nouă Etapă a muncii adepților lui Bahá'u'lláh din întreaga lume va fi, timp de un sfert de secol, 
îndreptată spre a afla mai multe despre eliberarea acestei puteri și manifestarea ei în diverse locuri din 
lume. 
 
În ultimii ani ai primului secol al Epocii Formative, unul dintre cele mai semnificative progrese ale 
comunității Bahá'í în nenumărate părți ale lumii a fost faptul că dinamismul tinerilor și activităților lor 
nu s-a limitat la dobândirea de către ei a perfecțiunilor, la eforturile lor de a se pregăti și la servirea pe 
care o oferă societății. A existat o expansiune considerabilă a entuziasmului lor iubitor de a fi surse de 
încurajare și motivație, colaboratori și însoțitori, călăuze și susținători ai altor membri ai comunității, 
în măsura în care, în majoritatea țărilor lumii, generațiile mai tinere merg acum alături de ceilalți în 
primele rânduri ale comunității și își asumă responsabilități mai mari decât înainte. Adeverirea acestui 
val de iubire și apariția acestei capacități sporite ne-au determinat să facem posibilă participarea lor la 
alegerile Bahá’í la o vârstă mai fragedă. Într-o perioadă în care, mai mult decât oricând, materialismul 
determină sufletele, fie în societățile din Est sau din Vest, să fie ocupate cu urmărirea scopurilor și 
dorințelor amăgitoare și efemere, strălucirea orbitoare revărsată de tineretul Bahá'í în ultimii ani este o 
reflectare a acestei afirmații a Frumuseții Binecuvântate: „Ferice de cel care în floarea tinereții sale și 
în perioada de glorie a vieții sale se va ridica pentru a sluji Cauzei Domnului începutului și a 
sfârșitului și să își împodobească inima cu dragostea Lui. Manifestarea unui asemenea har este mai 
mare decât creația cerurilor și a pământului.” 
 
În acest context, când privim tinerii Bahá'í de pe pământul sfințit al Iranului, suntem plini de 
uimire. Spiritul lor de statornicie și angajamentul lor față de misiunea lor spirituală pe calea slujirii 
patriei lor sfinte și a poporului ei, în ciuda nenumăratelor nedreptăți și a nenumăratelor greșeli pe care 
le suferă, i-au făcut modele și exemple pentru toți tinerii lumii Bahá'í, pentru că ei au ieșit în arena 
iubirii și fidelității față de Frumusețea Abhá, străduindu-se să dobândească calități cerești și să 
dobândească cunoștințe și perspicacitate, în același timp străduindu-se să își îndeplinească 
responsabilitățile spirituale. Tinerii îndrăzneți din Leagănul Credinței trebuie să știe că ei sunt 
mândria lumii Bahá'í și ar trebui să-și întipărească în inimă și memorie scopul înalt pe care 'Abdu'l-
Bahá l-a gândit pentru ei: ,, 'Abdu'l-Bahá anticipează cu nerăbdare că fiecare dintre voi poate deveni 
aidoma unui leu neînfricat care se mișcă pe pășunile perfecțiunii umane și aidoma unei adieri 
încărcate de mosc care plutește peste luncile virtuții.” 
 
Prieteni credincioși și vechi ai Frumuseții Abhá: într-un moment în care lumea se află în frământare și 
ordinea ei este zguduită, când popoarele ei sunt într-o stare de frică și anxietate și expuse pericolelor 
și dificultăților, când inima fiecărei persoane conștiincioase arde de suferință și când comunitatea 



globală Bahá'í, ca răspuns la starea lumii și a popoarelor sale, s-a angajat din nou să își îndeplinească 
misiunea spirituală și socială și să propage o cultură a păcii unității, toleranței și prieteniei, în întreaga 
lume, suntem siguri că și prietenii lui Dumnezeu din Iran își vor înteți eforturile și, mai mult ca 
niciodată, se vor strădui să meargă pe calea slujirii și, în colaborare cu alți oameni de bunăvoință, se 
vor hotărî să ajute societatea din patria lor; să deschidă larg cercul unității și să extindă busola 
unității; să caute să pună în practică învățăturile lui Dumnezeu pentru îmbunătățirea lumii și să 
găsească spații potrivite în care să împărtășească cu compatrioții lor bine intenționați experiența pe 
care au dobândit-o și pe care o dobândesc în continuare pe această cale; să participe la discursurile 
constructive și diverse ale societății; și inspirați de învățături și bizuindu-se pe experiența comunității, 
să facă evidentă practicabilitatea diferitelor dimensiuni ale principiilor păcii și justiției în această 
epocă radiantă. Fie ca ei, prin conduita lor, să devină întruchipări ale îndemnurilor divine și, prin 
acțiunile lor, să devină slujitori ai lumii omenirii. Fie ca ei să acorde o atenție deosebită culturii 
propriei comunități, astfel încât preceptele divine să devină din ce în ce mai vădite în viața lor 
individuală și colectivă, iar capacitățile lor să poată înflori din ce în ce mai mult. Ceea ce ne evocă 
admirația este că, în ciuda numeroaselor limitări, acei prieteni sunt foarte conștienți de obligațiile lor 
spirituale și se străduiesc, în măsura posibilului, să beneficieze de ceea ce au învățat frații și surorile 
lor spirituale din întreaga lume și de experiența pe care aceștia au dobândit-o.  
 
Sfârșitul acestui mesaj îl împodobim cu cuvintele lui ‘Abdu’l-Bahá, flacăra al cărui exemplu perfect a 
strălucit în fiecare moment în timpul acestui an trecut în inimile, gândurile și faptele oamenilor lui 
Bahá. O scurtă cuvântare pe care acea Ființă luminoasă a rostit-o credincioșilor în ultimele ore ale 
călătoriilor Sale abundent de rodnice în America s-a încheiat cu următoarele cuvinte. Luați în 
considerare cu ce elocvență descrie Centrul Legământului scopurile perpetue ale bahá’ílor și rezumă, 
aidoma unui nectar distilat, îndatoririle lor permanente: 
 
Îndreptați-vă toate gândurile spre a aduce bucurie în inimi. Aveți grijă! Aveți grijă! Să nu jigniți vreo 
inimă. Ajutați lumea umanității cât mai mult posibil. Fiți sursa mângâierii pentru fiecare întristat, 
ajutați-l pe fiecare vlăguit, fiți de ajutor fiecărui sărac, îngrijiți fiecare bolnav, fiți pricina gloriei 
pentru fiecare dintre cei umili și adăpostiți-i pe cei umbriți de frică. 
 
Pe scurt, fiecare dintre voi să fie ca o lampă care strălucește cu lumina virtuților lumii omenirii. Fiți 
demni de încredere, sinceri, afectuoși și plini de castitate. Fiți luminați, fiți spirituali, fiți divini, fiți 
glorioși, fiți însuflețiți de Dumnezeu, fiți Bahá’í. 
 
Iubiți prieteni: Vă salutăm pe voi și pe toți oamenii cu inima curată din Iran la începutul noului an și 
ne rugăm în Sfintele Mausolee pentru ca luptele și conflictele să înceteze, lumina păcii și reconcilierii 
să strălucească și tabernacolul unității să fie înălțat în mijlocul inimii lumii. 
 
[semnat: Casa Universală a Dreptății] 
 


