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[Către o Adunare Spirituală Națională] 

Dragi prieteni bahá’í, 

 

 ...După cum știți, progresul tehnologic este o componentă firească în procesul de apariție a 
civilizației globale. Iar internetul este o manifestare a unei evoluții anticipate de Păzitor atunci când, 
descriind caracteristicile unei omeniri unite, întrevedea faptul că „va fi creat un mecanism de inter-
comunicare mondială ce va cuprinde întreaga planetă, eliberat de orice piedici și restricții naționale, și va 
funcționa cu o rapiditate minunată și o regularitate perfectă”. Însă a învăța să utilizăm internetul într-un 
mod propice progresului material și spiritual reprezintă o mare provocare. 

 Internetul face accesibil conținutul Bahá’í și de inspirație Bahá’í unui public larg. Cu privire la 
acest aspect, Casa Dreptății a încurajat consolidarea prezenței oficiale bahá’í pe World Wide Web și s-a 
bucurat să constate numeroasele progrese făcute mai ales în ultimii ani, așteptând cu interes următorii pași 
ai acestui proces. Pe lângă demersurile oficiale, numeroși credincioși din întreaga lume – în funcție de 
circumstanțele personale și în coerență cu alte strădanii ale comunităților lor – folosesc internetul ca mijloc 
de promovare a viziunii lui Bahá’u’lláh despre o nouă Ordine Mondială; și este firesc ca prietenii să 
cerceteze diverse metode de a face acest lucru. Totuși, având în vedere că internetul permite diseminarea 
instantanee de conținut către tot mai mulți oameni, este nevoie de înțelepciune și autodisciplină în folosirea 
acestui mijloc, ca nu cumva semnificația sau demnitatea Învățăturilor să fie compromisă de o prezentare 
nepotrivită, inexactă sau trivializată. 

 Un aspect corelat este acela că instituțiile Credinței sunt învestite cu responsabilitatea de a crea și 
menține sursele oficiale de informații referitoare la Credință, cum ar fi site-uri web naționale și 
internaționale, evaluând periodic prezentarea Credinței pe World Wide Web și oferind indivizilor 
călăuzirea necesară. În general, prietenii au libertatea de a decide ce aspecte din Învățături abordează în 
contribuțiile lor individuale, dar trebuie să precizeze clar că site-urile lor sunt distincte de cele create de 
instituții. Această precizare se poate face printr-o serie de metode, printre care se numără denumirea, 
descrierea și designul site-ului. Deși, în trecut, prietenii au fost uneori sfătuiți să se abțină de la folosirea 
cuvântului „bahá’í” sau a formelor sale în denumirea site-urilor, experiența a demonstrat că această 
precauție nu este întotdeauna necesară atâta timp cât site-ul conține alte elemente ce îl identifică fără 
echivoc drept o inițiativă personală. De asemenea, indivizii vor înțelege, fără îndoială, că nu este cazul să 
folosească un ton ce ar putea fi perceput ca venind din partea unei autorități sau dând indicații. În plus, vor 
ști să evite acele domenii care intră exclusiv în sfera răspunderii instituționale, cum ar fi să ofere o culegere 
cuprinzătoare de scrieri și de mesaje ale Casei Dreptății sau un calendar exhaustiv al evenimentelor bahá’í 
din mai multe țări. Aceste aspecte sunt cu atât mai semnificative cu cât un site devine mai vizibil și mai 
proeminent. Demersul instituțiilor de a-i călăuzi pe prieteni în adoptarea atitudinii potrivite are ca scop nu 
să pună piedici nejustificate eforturilor lor, ci să ducă la evitarea confuziilor și a dezinformării. 

 Fără să uităm că un site poate fi accesat de oriunde din lume, un bahá’í care dorește să își creeze un 
site personal trebuie totuși să stabilească publicul căruia i se adresează și sfera subiectelor pe care le va 
aborda. De exemplu, deși poate fi benefică o reflecție asupra caracterului și formei activităților de bază, în 
special în contextul experienței unei zone geografice sau a unei regiuni, încercarea de a crea un site care își 
propune să li se adreseze bahá’ílor din întreaga lume pe acest subiect se lovește de anumite probleme. Un 
asemenea demers ar putea favoriza promovarea, față de un public global, a  normelor și valorilor culturale 



ale unei anumite populații – un fenomen care este, din păcate, foarte frecvent în lumea de azi. Există și 
pericolul unei influențe nedorite exercitate asupra proceselor de învățare ce se desfășoară la nivel local, 
unde indivizii, comunitățile și instituțiile acționează în calitate de protagoniști ai propriei creșteri și evoluții. 
Perspectivele oferite în extrasul de mai jos, provenind din mesajul din data de 12 decembrie 2011 din partea 
Casei Dreptății către toate Adunările Spirituale Naționale – deși formulate în contextul specific al 
demersurilor artistice și al materialelor educaționale suplimentare – sunt deosebit de relevante față de 
aspectele culturale menționate anterior: 

Vedem cum, împinse de forțe generate atât în cadrul, cât și în afara comunității bahá’í, popoarele 
pământului se mișcă din direcții divergente, tot mai aproape unele de altele, către ceea ce va deveni 
o civilizație mondială atât de uluitoare, că degeaba am încerca să ne-o închipuim astăzi. Pe măsură 
ce această mișcare centripetă a populațiilor se accelerează pe întreg globul, unele elemente din 
fiecare cultură care nu sunt în acord cu învățăturile Credinței se vor desprinde treptat, iar altele vor 
fi întărite. În mod similar, noi elemente de cultură vor evolua în timp, pe măsură ce persoanele 
provenind din fiecare grup uman, inspirate de Revelația lui Bahá’u’lláh, vor da glas modelelor de 
gândire și acțiune născute de învățăturile Sale, în parte prin opere artistice și literare... Tânjim să 
vedem, de pildă, apariția unor cântece captivante din fiecare parte a lumii, în fiecare limbă, care să 
imprime în conștiința celor tineri conceptele profunde consfințite de învățăturile bahá’í. Însă o 
asemenea înflorire a gândirii creative nu se va materializa dacă prietenii cad, chiar fără intenție, în 
capcana modelelor prevalente într-o lume ce le permite celor cu resurse financiare să își impună 
perspectiva culturală asupra celorlalți, inundându-i cu materiale și produse promovate cu 
agresivitate. 

 Un principiu atotcuprinzător care trebuie să călăuzească eforturile prietenilor în demersurile lor de 
comunicare pe internet se referă la utilizarea limbajului. Bahá’u’lláh descrie vorbirea omenească drept „o 
esență care aspiră să își exercite influența și are nevoie de moderare” și îi sfătuiește pe adepții Săi să 
vorbească „cu cuvinte dulci ca laptele, pentru ca fiii oamenilor să găsească hrană și învățătură în ele și să 
poată atinge țelul suprem al existenței omenești, care este treapta adevăratei înțelegeri și nobleți”. În 
scrisoarea din 29 decembrie 1988 către bahá’íi din Statele Unite, Casa Dreptății făcea următoarea remarcă: 
„Exprimarea este un fenomen puternic. Libertatea sa trebuie preamărită, dar și temută. Această libertate 
necesită o exercitare ascuțită a judecății, căci și limitarea exprimării, și o libertate excesivă a acesteia pot 
avea consecințe cumplite”. Cu gândul la aceste principii, bahá’íi trebuie să fie întruchiparea moderației, 
politeții și smereniei în orice discuție la care participă – atât în persoană, cât și în mediul online. Trebuie să 
recunoască în ei înșiși și să depășească obișnuințele negative de gândire și exprimare deprinse din societate, 
adesea inconștient, și să fie atenți să nu dobândească tendința de a reduce Credința sau procesele Planului 
Divin la un set simplist sau prescriptiv de puncte sau pași, transmise adesea pe un ton nejustificat de 
autoritar sau nerespectuos, și nici să nu își permită să vorbească într-un mod care pare mai reprezentativ 
decât ar putea fi vreodată. În această privință, persoanele care administrează diverse site-uri trebuie să își 
examineze propriile atitudini subiective ce ar putea fi transmise prin conținut și prin modalitatea de 
exprimare. În strădania lor de a atinge un nivel sporit de conștientizare, aceste persoane pot reflecta asupra 
următoarelor întrebări: Cum pot evita să adopte, fără să-și dea seama, mode trecătoare prevalente în mediul 
online care le pot submina obiectivul? Este potrivit tipul de umor folosit? Cum va percepe conținutul o 
persoană care nu cunoaște Credința? Aspirând să atingă standardul bahá’í, prietenii trebuie să se străduiască 
să depășească nivelul tehnicilor larg-răspândite de persuasiune și de fabricare a senzaționalului – care au 
adesea efectul de a reduce un subiect și de a-l vulgariza –, nu să le copieze; de asemenea, ei trebuie să 
rămână mereu conștienți de faptul că se străduiesc să atingă „o etichetă de exprimare demnă de maturitatea 
tot mai apropiată a rasei omenești”. 

 

Cu iubitoare salutări bahá’í, 

                                                                                                                       Departamentul Secretariat 


