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CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂȚII 

 

22 iulie 2020 

 

Către bahá’íi din Statele Unite ale Americii 

Dragi prieteni bahá’í, 

Un moment de însemnătate istorică s-a ivit pentru națiunea voastră în contextul frământărilor la 
nivel de conștiință de care au fost cuprinși cetățenii săi, creând posibilitatea unei transformări sociale 
accentuate. Acest moment este semnificativ nu doar pentru destinul Americii, după cum s-a anticipat în 
Scrierile Sfinte, ci și pentru misiunea încredințată comunității voastre de mâna lui ‘Abdu’l-Bahá, care v-a 
prețuit cu mult drag și v-a chemat pe calea sacrificiului și a marilor strădanii. Ne bucurăm să vedem că, 
îndrumați de Adunările voastre Spirituale Locale și Națională, valorificați oportunitățile nou-apărute – fie 
că au fost abătute asupra voastră de împrejurările actuale, fie că sunt urmarea eforturilor voastre 
sistematice din societatea extinsă – pentru a vă juca rolul, oricât de modest, în demersul de vindecare a 
bolilor națiunii voastre. Ne rugăm cu ardoare ca poporul american să profite de posibilitățile acestui 
moment pentru a crea o reformă relevantă a ordinii sociale care să-l elibereze de efectele dăunătoare 
ale prejudecăților rasiale și să grăbească atingerea unei societăți drepte, diverse și unite, care poate 
manifesta din ce în ce mai mult unitatea familiei umane. 

Din nefericire însă, istoria națiunii voastre ne arată faptul că orice progres semnificativ în direcția 
egalității rasiale a fost întâmpinat în mod invariabil de procese care au încercat, în mod fățiș sau mai 
puțin fățiș, să-l contracareze, servind la subminarea succeselor înregistrate și la refacerea forțelor de 
opresiune sub alt chip. De aceea, oricare ar fi deznodământul imediat al evenimentelor contemporane, 
nu trebuie să vă descurajați, căci aveți cunoștință de „drumul lung și anevoios, presărat cu capcane” 
descris de Păzitor care se așterne mai departe în față. Hotărârea voastră de a păși pe acest drum cu 
dârzenie și discernământ, valorificând ceea ce ați învățat în ultimii ani despre transpunerea învățăturilor 
lui Bahá’u’lláh în realitate, va trebui susținută până la momentul anticipat de Shoghi Effendi, când vă veți 
fi adus contribuția decisivă la eradicarea prejudecăților rasiale din urzeala națiunii voastre. 

Principiile și învățăturile ce vă îndrumă pașii vă sunt bine-cunoscute din scrierile lui ‘Abdu’l-Bahá 
și Shoghi Effendi. Conceptele și abordările transformării sociale care au fost dezvoltate în seria actuală a 
Planurilor și care pot fi utilizate în promovare unității între rase în contextul dezvoltării comunității, al 
acțiunii sociale și al implicării în discursurile societății au fost stabilite în mesajele noastre. Fiecare 
credincios, în calitate de promotor al principiului central de unitate a umanității al lui Bahá’u’lláh, 
trebuie să mediteze profund asupra acestui principiu și să cântărească implicațiile exigente pe care le 
are asupra prefacerii adânci a gândirii și acțiunii necesare în acest moment. „Comunitatea bahá’í 
americană, liantul sortit să închege întregul,” reamintea Păzitorul, nu poate spera „nici să scape de 
încercările cu care se confruntă această națiune, nici să se pretindă cu totul imună la relele ce îi pătează 
caracterul”. „Este necesar un efort uriaș din partea ambelor rase dacă se dorește ca viziunea, manierele 
și comportamentul lor să reflecte, în această epocă întunecată, spiritul și învățăturile Credinței lui 
Bahá’u’lláh,” a mai arătat Păzitorul. „Să nu creadă niciuna dintre rase că soluția la o problemă atât de 
vastă este o chestiune ce privește exclusiv cealaltă rasă. Să nu creadă niciuna că o asemenea problemă 
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poate fi rezolvată fie cu ușurință, fie în mod imediat”. „Fiecare rasă trebuie să se străduiască să se 
dezvolte și să o sprijine pe cealaltă în ideea unui progres reciproc,” a explicat ‘Abdu’l-Bahá. „Iubirea și 
unitatea vor fi cultivate între voi, aducând cu sine unitatea omenirii”. 

Rasismul este o abatere profundă de la standardul adevăratei morale. Rasismul privează o parte 
a umanității de șansa de a-și cultiva și exprima întreaga gamă a capacităților și de a trăi o viață 
semnificativă și înfloritoare, afectând, în același timp, progresul restului omenirii. Nu poate fi eradicat 
prin dispute și conflict. Trebuie înlăturat prin întemeierea unor relații drepte între indivizi, comunități și 
instituții ale societății, care îi vor înălța pe toți și nu vor considera pe nimeni drept un „celălalt”. 
Schimbarea care se impune nu este doar una socială și economică, ci, înainte de toate, una morală și 
spirituală. În contextul cadrului care vă guvernează activitățile, este necesar să examinați cu atenție 
forțele ce se desfășoară în jurul vostru pentru a determina unde puteți întări cu energiile voastre 
inițiativele cele mai promițătoare, ce trebuie să evitați și cum puteți aduce o contribuție distinctivă. Nu 
este posibil să înfăptuiți transformarea preconizată de Bahá’u’lláh prin simpla adoptare a perspectivelor, 
practicilor, conceptelor, criticilor și limbajului societății contemporane. Abordarea voastră trebuie să se 
distingă prin aceea că păstrați o atitudine smerită de învățare, cântăriți variantele din perspectiva 
învățăturilor Sale, vă consultați pentru a armoniza perspectivele divergente și a modela acțiunea 
colectivă și mergeți înainte în rânduri stânse, cu o unitate de nezdruncinat. 

În cele din urmă, puterea de a transforma lumea are la bază iubirea, acea iubire ce își are 
originea în relația cu divinitatea, acea iubire arzătoare dintre membrii unei comunități, acea iubire 
oferită fără restricții fiecărei ființe umane. Această iubire divină, aprinsă de Cuvântul lui Dumnezeu, este 
răspândită de sufletele în care arde focul său prin conversații intime ce creează receptivități noi în 
inimile oamenilor, deschid mințile către persuasiunea morală și slăbesc strânsoarea normelor și 
sistemelor sociale părtinitoare, pentru a lua treptat o formă nouă, adaptată cerințelor epocii de 
maturitate a umanității. Voi sunteți făgașe pentru această iubire divină; lăsați-o să se reverse prin voi 
către toți cei care vă ies în cale. Insuflați-o în fiecare vecinătate și spațiu social în care vă deplasați 
pentru a consolida capacitatea de a canaliza puterea Revelației lui Bahá’u’lláh de construire a societății. 
Nu poate exista odihnă până nu este îndeplinit rezultatul hărăzit. 

Vă așteaptă vremuri de încercări și promisiuni, de greutăți și progrese, de chinuri și bucurii. În 
toate condițiile, Dascălul este alinarea și sprijinul vostru. Pentru cei ce aspiră la o schimbare durabilă, 
exemplul Său le arată drumul – abil și înțelept în abordarea Sa, pătrunzător în vorbă, nediscriminatoriu 
în tovărășiile Sale, constant în compasiunea față de cei asupriți, curajos în comportament, perseverent în 
acțiune, imperturbabil în fața încercărilor, neclintit în simțul Său acut al dreptății. Iar tuturor celor ce se 
ridică să Îl emuleze le oferă asigurarea Sa de nădejde: „confirmată este unitatea lumii umanității. Fiecare 
suflet care servește această unitate va fi fără îndoială sprijinit și confirmat”. 

 

[semnează: Casa Universală a Dreptății] 


