
Traducere provizorie 

	 1	

CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂȚII 

DEPARTAMENTUL SECRETARIAT 

1 decembrie 2019 

 

Scrisoare transmisă prin e-mail 

Către toate Adunările Spirituale Naționale 

 

Dragi prieteni bahá’í, 

 

 Condițiile tulburătoare cu care se confruntă popoarele lumii și problemele persistente 
provocate de dezbinarea din sânul fiecărei națiuni și dintre națiuni au reprezentat, după cum 
știți, o temă proeminentă în mesajele Casei Universale a Dreptății. Bahá’íi sunt, desigur, 
atenți mereu la starea lumii. Bunăstarea umanității precum și pacea și liniștea sa constituie 
dezideratul constant al tuturor celor ce și-au asumat îndemnul lui Bahá’u’lláh de a dovedi „o 
preocupare urgentă față de nevoile epocii în care trăiți”. Mai mult decât atât, este limpede ca 
lumina zilei că dorința credincioșilor de a contribui la îmbunătățirea lumii și de a participa în 
mod constructiv la viața societății nu este contrazisă în niciun fel de neimplicarea lor în 
politică. Dacă o conștientizare a greutăților prin care trec atât de mulți consolidează 
angajamentul față de o schimbare socială fundamentală, activitatea politică a bahá’ílor nu ar 
face decât să irosească energiile comunității, fără a izbuti să producă această schimbare. Căci 
ea trebuie să se ridice din transformarea spirituală a societății. Aceste concepte au fost 
analizate mult mai pe larg de Casa Dreptății în mesajul său din 2 martie 2013 către bahá’íi 
din Iran, un mesaj la care numeroase comunități au găsit util să revină din când în când. Am 
fost rugați să vă transmitem câteva idei suplimentare privind un subiect înrudit. Această 
scrisoare le poate fi împărtășită prietenilor prin orice modalitate pe care o considerați 
adecvată. 

 Un simptom al deteriorării stării societății, care sare în ochi este degradarea constantă 
a discursului public, marcat tot mai mult de răutate și dușmănie și reflectând puncte de vedere 
părtinitoare care nu lasă loc de dialog. O trăsătură generalizată a acestui discurs contemporan 
este felul în care dezacordurile politice degenerează rapid în insulte și ridiculizări. Și ceea ce 
diferențiază în mod deosebit epoca de azi de cele anterioare este faptul că o parte mult mai 
mare din acest discurs se petrece în văzul lumii. Rețelele sociale și instrumentele de 
comunicare conexe tind să ofere o expunere publică maximă tuturor lucrurilor controversate, 
permițând totodată indivizilor să răspândească instantaneu și la scară largă tot ceea ce le 
atrage atenția și să își declare sprijinul sau opoziția față de diverse idei, fie că o fac în mod 
explicit sau tacit. Ușurința fără precedent cu care o persoană poate participa la o astfel de 
dezbatere publică și caracterul tehnologiei facilitează derapajele temporare de gândire și 
acțiunile nechibzuite, făcând urmările acestora mai durabile. 

 Acest lucru are implicații deosebite mai cu seamă pentru bahá’í, care știu foarte bine 
că principiile Credinței lor le impun să se abțină de la a se implica în controverse și conflicte 
politice de orice fel. „Nu rosti nicio vorbă de politică” l-a sfătuit ‘Abdu’l-Bahá pe un 
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credincios, apoi a adăugat: „De nu ai vorbe de bine despre ei, nu pomeni nimic de regii lumii 
și nici de guvernele lumești ale acestora”. Shoghi Effendi ne avertiza să nu ne lăsăm viziunea 
despre Cauză să fie umbrită „de pata și praful întâmplărilor lumești, care, oricât ar fi de 
sclipitoare și oricât de adânci efecte imediate ar avea, nu sunt decât umbre trecătoare într-o 
lume imperfectă”. Chiar dacă prietenii cunosc bine cât este de important să se mențină la 
distanță de toate subiectele politice de natură să stârnească dezbateri aprinse, implicarea lor în 
probleme sociale presante, motivată de dorința lăudabilă și sinceră de a îi servi pe cei din 
jurul lor, poate să le scoată în cale situații dificile. O evoluție neașteptată poate transforma un 
subiect necontroversat în unul care îi raliază pe oameni în jurul unor poziții partizane, iar 
anumite modalități nesănătoase de exprimare care sunt tipice pentru sfera politică se pot 
transfera și în alte zone de discurs public. Mai cu seamă în spațiul lipsit de inhibiții al 
rețelelor sociale, lucrurile negative – fie ele reale sau închipuite – sunt amplificate rapid și se 
stârnesc ușor emoții variate: indignare poate justificată sau tendința de a ne promova punctul 
de vedere sau dorința de a fi văzuți ca sursa unei informații noi. Multe lucruri considerate 
inofensive sau chiar bine-intenționate se dovedesc, la o analiză mai atentă, factori de adâncire 
a diviziunilor sociale, de alimentare a diferendelor dintre grupuri aflate în opoziție și de 
perpetuare a dezacordurilor, eliminând posibilitățile de a atinge un consens și de a căuta 
soluții. În cazul în care părerea unei persoane vi se pare provocatoare sau criticabilă, 
reacționând la ea puteți, fără să vreți, să întăriți și să sporiți expunerea publică a ideii inițiale, 
nefăcând decât să agravați lucrurile. Adepții Frumuseții Binecuvântate trebuie să fie 
utilizatori conștienți și conștiincioși ai oricărei tehnologii pe care aleg să o folosească și 
trebuie să dea dovadă de discernământ și disciplină spirituală. Trebuie să se lase călăuziți 
mereu de standardele înalte ale Cauzei în modul în care se exprimă. Bahá’u’lláh afirmă: 

Fiecare cuvânt este înzestrat cu un spirit; prin urmare, vorbitorul sau cel care 
cuvântează trebuie să își prezinte cuvintele cu grijă, la momentul și la locul potrivit, 
căci impresia lăsată de fiecare cuvânt este în mod clar limpede și perceptibilă. Ființa 
Cea Măreață spune: un cuvânt poate fi asemuit focului, un alt cuvânt, luminii, iar 
influența pe care o exercită amândouă este evidentă în lume. 

Le va fi limpede prietenilor că preceptele pe care le respectă în cursul interacțiunilor 
generale cu cei din jurul lor trebuie să fie aplicate – uneori încă și mai conștiincios – și 
comunicării desfășurate în rețelele sociale. Printre aceste precepte se numără interzicerea 
bârfei, sfatul ca fiecare să privească lumea prin propriii ochi, nu prin ochii altora, necesitatea 
de a susține unitatea omenirii și de a evita exprimarea unei mentalități care pune în opoziție 
conceptele de „noi” și de „ei”, precum și principiile consultării și necesara decență care îi este 
asociată acesteia. 

Din când în când, prietenii vor da peste situații în care unii coreligionari fac 
comentarii sau distribuie comentarii ale altora în moduri ce par nechibzuite sau imprudente 
dacă sunt privite prin prisma standardelor stabilite în Scrierile Bahá’í. Atunci când întâlniți 
astfel de articole, ar fi greșit să trageți concluzia că o atare conduită este de necontestat sau că 
este acceptată ori chiar încurajată. Nu de puține ori, instituțiile bahá’í au fost nevoite să 
consilieze indivizii cu privire la acțiunile lor din mediul online, cu toate că, atunci când este 
posibil, aceste intervenții se fac cu discreție, din respect pentru demnitatea persoanelor în 
cauză. 
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Una dintre numeroasele teme în cazul cărora sunt relevante considerațiile de mai sus 
este dezbaterea pe rețelele sociale a chestiunilor legate de Iran. După cum vă puteți da seama 
cu ușurință, acest subiect este de o sensibilitate sporită, motiv pentru care prietenii trebuie să 
fie în gardă în mod deosebit. Declarațiile pripite făcute online îi pot pune în pericol pe 
credincioșii din această țară sau le pot oferi, în mod neintenționat, inamicilor Cauzei mijloace 
de a îi prezenta pe bahá’í într-o lumină falsă. Respectarea principiului prudenței maxime în 
această privință este esențială pentru protejarea greu încercatei comunității din Iran. 

În legătură cu acest aspect, Casa Dreptății ne-a rugat să mai transmitem o idee 
credincioșilor persani care locuiesc în afara Leagănului Credinței. Este de înțeles faptul că 
acești prieteni au o puternică preocupare personală față de binele bahá’ílor din Iran și față de 
viitorul acestei țări sfinte. Totuși, ei sunt îndemnați să nu piardă din vedere faptul că, 
indiferent de care ar fi țara lor natală, obligația lor primordială ține de dezvoltarea Credinței 
în țara în care locuiesc în prezent. Într-adevăr, pe parcursul istoriei Credinței, contribuțiile 
aduse de bahá’íi persani la activitatea de propovăduire de pe fiecare continent sunt prea multe 
pentru a fi pomenite, iar Casa Dreptății se bucură atunci când acești prieteni își îndreaptă 
eforturile către progresul Planului de Cinci Ani în locurile unde sunt stabiliți. Acesta trebuie 
să le fie țelul principal; și străduințele lor pentru atingerea acestui țel le vor aduce bucurie 
fraților și surorilor în spirit din Iran și vor cinsti cum se cuvine sacrificiile care sunt făcute de 
acești slujitori statornici. 

 

Cu urări bahá’í iubitoare, 

Departamentul Secretariat 

 

copii trimise către: Centrul Internațional de Propovăduire 
   Corpurile Consilierilor 
   Consilieri 


