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[Către un credincios individual] 

 

Drag prieten bahá’í, 

Recent, s-au primit diverse întrebări de la credincioși în legătură cu credibilitatea unor site-uri 
web. De exemplu, o persoană ne-a întrebat cum se poate verifica autenticitatea canalului de Telegram 
și a paginii de Facebook „Bahá’íi din Iran” [Bahá’íyán-i-Írán]. Alte persoane au întrebat, în diferite 
rânduri, cum pot afla dacă un site web sau o rețea socială este afiliată cu instituțiile Credinței, cu 
bahá’í individuali sau cu simpatizanți ai Credinței și nu are legături cu cei care, din fanatism și 
dușmănie față de Credință sau în necunoștință de cauză, răspândesc informații eronate sau, în anumite 
cazuri, încearcă fraudulos să sădească semințele îndoielii și neîncrederii. Unii utilizatori de Internet 
mai constată că opozanți înveterați ai Cauzei lui Dumnezeu din Iran, care și-au pierdut credibilitatea 
în fața publicului larg, încearcă să discrediteze numele Credinței prezentându-și în mod mincinos 
propriile opinii pe rețelele sociale ca și cum ar fi opiniile bahá’ílor. Scopul lor este să stârnească 
suspiciuni printre credincioși și printre cei care urmăresc cu interes sporirea influenței învățăturilor 
bahá’í sau cei care doresc să se familiarizeze cu adevărurile păstrate cu sfințenie de Credință, 
răuvoitorii închipuindu-și că pot astfel să îi descurajeze pe acești oameni. În lumina celor de mai sus, 
Casa Universală a Dreptății ne-a rugat să transmitem prin voi următoarele, spre informarea 
credincioșilor. 

Site-ul web „Bahá’íi din Iran” este site-ul oficial al comunității bahá’í din Iran, iar adresa 
corectă a canalului său de Telegram, precum și a paginii sale de Facebook, au fost publicate recent pe 
acest site. Internetul, care face posibilă transmiterea ușoară și rapidă de informații către un public larg, 
este o unealtă utilă în răspândirea Scrierilor Bahá’í și a știrilor despre comunitate. În același timp, 
odată cu proliferarea uluitoare a site-urilor web și a rețelelor sociale, credincioșii și căutătorii 
adevărului se văd în fața sarcinii tot mai complexe și dificile de a evalua acuratețea și fiabilitatea 
conținutului acestor platforme în ceea ce privește Credința Bahá’í sau de a distinge site-urile autentice 
și solidare de cele conduse de fanatici și opozanți. 

Atunci când fac asemenea evaluări, prietenii trebuie să reflecte asupra felului în care pot 
exploata la maximum Internetul. De exemplu, ceea ce este demn de slujitorii Frumuseții 
Binecuvântate din Leagănul Credinței și din alte locuri din lume trebuie să fie, pentru prieteni, un 
model de moderație, bunăvoință și smerenie în conversațiile purtate și declarațiile făcute pe Internet. 
În niciun moment nu ar trebui să uite faptul că prudența, înțelepciunea și menținerea disciplinei 
personale au o mare importanță în utilizarea Internetului; în absența acestora, există riscul ca o 
prezentare nepotrivită, eronată sau necuviincioasă a informațiilor, ce poate fi rezultatul negativ al unor 
reacții pripite stârnite de încălcarea unor norme sociale comune, să prejudicieze demnitatea și 
credibilitatea învățăturilor. O altă cerință la adresa prietenilor este să se abțină de la implicarea în 
chestiuni ce sunt de natură politică, favorizează un anumit grup, sunt controversate sau sunt în alt mod 
contrare înțeleptei judecăți sau abordării bahá’í. De asemenea, trebuie să evite să partajeze conținut de 
pe Internet într-un mod obsesiv și fără discernământ, un obicei care a devenit, din păcate, comun 



printre oamenii din toată lumea, și trebuie să cântărească atent consecințele înainte de a formula opinii 
despre un subiect și înainte de a colabora cu sau a se înscrie într-o anumită rețea socială. 

În afară de respectarea acestor standarde de conduită personală pe Internet, prietenii trebuie să 
mai fie conștienți de faptul că exprimarea de opinii necumpătate, extreme sau incorecte, în special 
dacă sunt îndreptate împotriva altui credincios sau – Doamne ferește – împotriva unei instituții a 
Credinței, poate fi amplificată și exploatată de inamicii declarați ai comunității bahá’í pentru a 
submina Credința. În ciuda situației haotice la care sunt martori pe Internet, prietenii trebuie, 
punându-și nădejdea fermă în Legământ, dând dovadă de o înțelegere sănătoasă a învățăturilor bahá’í 
și reflectând cu grijă, să se ferească de la a se lăsa prinși în ițele unor mesaje problematice, indiferent 
dacă acestea sunt cauzate de lipsa de înțelepciune sau de răutate și indiferent dacă provin de la prieteni 
sau de la dușmani. 

Ținând cont de toate aceste chestiuni, credincioșii trebuie să examineze cu grijă fiecare site web 
ce conține știri și informații despre Credința Bahá’í și – dând atenția cuvenită conținutului, tonului, 
metodei de prezentare a informațiilor, întrebărilor puse ș.a.m.d. – să reflecteze asupra credibilității 
sale. Dacă există vreo incertitudine cu privire la autenticitatea unei anumite rețele sociale, bahá’íi se 
pot sfătui cu persoane cu experiență și de încredere sau cu Adunarea Națională Spirituală din țara lor. 

Vă asigurăm de rugile adânci pe care Casa Dreptății le înalță la Sfântul Prag pentru credincioșii 
fideli din Iran, implorând ca izbânzi tot mai mari să vină în întâmpinarea acelor prieteni dragi care 
slujesc Pragul Său în acești ani zbuciumați. 

 

Cu iubitoare salutări bahá’í, 

Departamentul de Secretariat 


