
R Ă S P U N S U R I
L A  C Â T E VA 
Î N T R E B Ă R I



Sufrageria din Casa lui ‘Abdu’lláh Páshá, locuința lui ‘Abdu’l-Bahá în ‘Akká din 
1896 până în 1910, în perioada în care au avut loc discuțiile din Răspunsuri la 
câteva întrebări. © Centrul Mondial Bahá' í



R Ă S P U N S U R I 
L A 

C Â T E VA  Î N T R E B Ă R I

‘Abdu’l-Bahá

Adunate și traduse din persană de 
Laura Clifford Barney

Traducere nou revizuită de un 
comitet de la Centrul Mondial 

Bahá’í

EDITURA BAHÁ’Í



Bahá’í World Centre
Copyright © 2014, 

All Rights Reserved 
ISBN 978-0-87743-347-3

COPYRIGHT © ADUNAREA SPIRITUALĂ NAȚIONALĂ

A BAHÁ’ÍLOR DIN ROMÂNIA, 2018

Publicată în România de către Editura Bahá’í

București, 2018

Tradusă sub egida Adunării Spirituale Naționale

a Bahá’ílor din România

e-mail: asn.romania@gmail.com

www.bahai.org.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

BAHÁ, ABDU’;

Răspunsuri la câteva întrebări / Abdu’l-Bahá ; adunate și trad. 

din persană de Laura Clifford Barney ; trad. nou revizuită de un comitet 

de la Centrul Mondial Bahá’í. - Ed. a 2-a, rev.. - București : Bahá’í, 2018

Index

ISBN 978-973-8037-28-1

I. Barney, Laura Clifford (antolog.) (trad.)

2 



v

CUPRINS

Cuvânt înainte xi
Prefață xix

PARTEA ÎNTÂ I

Despre influența profeților în 
dezvoltarea omenirii

1 O lege universală guvernează natura 3
2 Dovezi și argumente pentru existența lui Dumnezeu 5
3 Nevoia unui educator 8
4 Avraam 14
5 Moise 17
6 Hristos 20
7 Muḥammad 22
8 Báb 30
9 Bahá’u’lláh 32

10 Dovezi raționale și dovezi din Sfânta Scriptură 43



vi

Răspunsuri la câteva întrebări

11 Comentariu asupra capitolului al unsprezecelea 
al Apocalipsei Sfântului Ioan 53

12 Comentariu asupra capitolului al unsprezecelea 
din Isaia 71

13 Comentariu asupra capitolului al doisprezecelea 
al Apocalipsei Sfântului Ioan 77

14 Cicluri materiale și cicluri spirituale 83
15 Adevărata fericire 89

PARTEA A DOUA

Câteva subiecte creștine

16 Concepte abstracte și exprimarea lor prin forme 
perceptibile 95

17 Nașterea lui Hristos 99
18 Măreția Lui Hristos 102
19 Adevăratul Botez 104
20 Botezul și schimbarea Legii lui Dumnezeu 107
21 Pâinea și vinul 112
22 Minunile lui Hristos 115
23 Învierea lui Hristos 119
24 Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor 122
25 Sfântul Duh 124



vii

Cuprins

26 A doua venire a lui Hristos și Ziua Judecății de 
Apoi 126

27 Sfânta Treime 129
28 Caracterul preexistent al lui Hristos 132
29 Păcat și căință 134
30 Adam și Eva 139
31 Blasfemia împotriva Sfântului Duh 145
32 „Mulți sunt chemați, dar puțini aleși” 148
33 Întoarcerea Profeților 151
34 Petru și instituția papală 154
35 Liberul arbitru și predestinarea 158

PARTEA A TREIA

Despre puterile și rangurile 
Manifestărilor lui Dumnezeu

36 Cele cinci feluri de spirit 163
37 Legătura dintre Dumnezeu și Manifestările Sale 167
38 Cele trei trepte ale Manifestărilor Divine 174
39 Treapta umană și treapta divină a Manifestărilor 178
40 Cunoașterea Manifestărilor divine 181
41 Ciclurile universale 184
42 Puterea și desăvârșirile Manifestărilor divine 186
43 Două feluri de Profeți 189



viii

Răspunsuri la câteva întrebări

44 Mustrările aduse de Dumnezeu Profeților 193
45 Cea Mai Măreață Infailibilitate 198

PARTEA A PATRA

Privind originea, puterile și 
condiția omului

46 Evoluția și adevărata natură a omului 205
47 Originea Universului și evoluția omului 209
48 Diferența dintre om și animal 215
49 Evoluția și existența omului 222
50 Dovezi spirituale ale caracterului originar al omului 227
51 Apariția spiritului și cugetului la om 230
52 Apariția spiritului în trup 233
53 Legătura dintre Dumnezeu și creația Lui 236
54 Proveniența spiritului omenesc de la Dumnezeu 239
55 Spirit, suflet și cuget 243
56 Capacitățile exterioare și interioare ale omului 245
57 Deosebirile de caracter ale omului 247
58 Aria și limita înțelegerii umane 252
59 Înțelegerea lui Dumnezeu de către om 255
60 Nemurirea spiritului (1) 259
61 Nemurirea spiritului (2) 263



ix

Cuprins

62 Desăvârșirile infinite ale existenței și evoluția 
sufletului pe lumea cealaltă 267

63 Evoluția tuturor lucrurilor pe propria lor treaptă 271
64 Rangul omului și evoluția sa după moarte 273
65 Credință și fapte 276
66 Existența sufletului rațional după moartea trupului 278
67 Viața veșnică și intrarea în Împărăția lui Dumnezeu 281
68 Două feluri de soartă 285
69 Influența aștrilor și interconectarea tuturor 

lucrurilor 287
70 Liberul arbitru și limitele sale 290
71 Revelațiile spirituale 294
72 Vindecarea fără medicamente 297
73 Vindecarea prin mijloace materiale 300

PARTEA A CINCEA

Subiecte diverse

74 Despre bine și rău 305
75 Două feluri de suferință 307
76 Dreptatea și milostivirea lui Dumnezeu 308
77 Pedepsirea nelegiuiților 311
78 Grevele 317
79 Realitatea lumii ființei 323



x

Răspunsuri la câteva întrebări

80 Preexistența și concepția 325
81 Reincarnarea 328
82 Unitatea existenței 337
83 Cele patru criterii ale înțelegerii 345
84 Faptele bune și premisele lor spirituale 348



xi

CUVÂNT ÎNAINTE

RĂSPÂNDIREA CREDINȚEI LUI Bahá’u’lláh în Occident, 
în ultima decadă a secolului al nouăsprezecelea, a 

dat curând naștere unei mișcări de aceeași anvergură și 
în Orient. În numai câțiva ani, primul grup de pelerini 
occidentali pășea în orașul-închisoare ‘Akká, unde Autorul 
Credinței își încheiase viața pământească și ministeriatul 
Lui și unde ‘Abdu’l-Bahá, Centrul Legământului Său, 
continua să locuiască. Una dintre cele mai remarcabile 
figuri dintre acei primi pelerini a fost Laura Clifford 
Barney, fiica unei familii proeminente de oameni erudiți 
și artiști din Washington, D.C. În Jurul anului 1900, May 
Bolles Maxwell îi făcuse la Paris o introducere despre noua 
Credință iar, curând după aceea, ea a făcut prima dintr-un 
lung șir de călătorii ce aveau să urmeze către ‘Akká.

Aceștia au fost anii cei mai teribili și mai plini de peri-
cole din ministeriatul lui ‘Abdu’l-Bahá, în care a fost închis 
între zidurile închisorii de către autoritățile otomane, S-a 
aflat sub supraveghere continuă și amenințări permanente 
cu exilul într-un loc și mai îndepărtat sau cu moartea. În 
asemenea circumstanțe de suspiciune și strictețe era peri-
culos să primească vizitatori de orice fel, cu atât mai mult 
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să găzduiască vizitatori occidentali proeminenți. Cu toate 
acestea, ‘Abdu’l-Bahá era hotărât să hrănească semințele 
proaspăt încolțite ale Credinței. Astfel, în miezul acestei 
perioade întunecate, între anii 1904-1906, domnișoara 
Barney a reușit să pornească în câteva călătorii cu ședere 
mai lungă, uneori de câteva săptămâni sau chiar luni, în 
care a avut privilegiul să I se alăture cu mai multe ocazii 
și să pună întrebări despre felurite subiecte. Multe dintre 
conversații aveau loc în timpul mesei de prânz. Era aranjat 
în așa fel încât unul dintre ginerii lui ‘Abdu’l-Bahá sau 
unul dintre cei trei secretari ai Săi din perioada aceea să 
noteze în persană răspunsurile Lui. Din notițele adunate 
se făcea o selecție; apoi ‘Abdu’l-Bahá corecta de două ori 
aceste notițe cu scrisul Lui de mână, uneori revizuindu-le 
substanțial și totodată revedea versiunea finală.

După ce s-a încheiat procesul de selectare și revizuire, 
au fost lansate primele trei versiuni ale lucrării Răspun-
suri la câteva întrebări de către mari edituri în anul 1908: 
textul în original în limba persană de către E. J. Brill, în 
Olanda; traducerea domnișoarei Barney în limba engleză 
de către Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., în Londra;  
și o traducere în limba franceză a lui Hippolyte Dreyfus 
(cu care domnișoara Barney s-a măritat mai târziu) de 
Ernest Leroux în Paris. 

O scurtă citire a Cuprinsului scoate la iveală o abun-
dență de subiecte abordate. Partea întâi conține o serie de 
prelegeri despre influența pe care au exercitat-o în decursul 
istoriei omenești Fondatorii unor religii mondiale, pre-
cum și câteva capitole care clarifică anumite profeții din 
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Biblie. Partea a doua oferă o interpretare proaspătă a unor 
elemente esențiale din doctrina creștină, precum botezul, 
Trinitatea, împărtășania și învierea lui Hristos. Partea a 
treia se preocupă de puterile și rangurile Manifestărilor 
lui Dumnezeu – treapta Lor unică în lume, izvorul cu-
noașterii și influenței Lor și natura ciclică a apariției Lor 
pe scena istoriei. Partea a patra abordează originile, pu-
terile și treptele omului, cuprinzând implicațiile evoluției 
umane asupra pământului, nemurirea sufletului, natura 
minții și legătura dintre suflet și trup. Partea a cincea 
încheie cu subiecte diverse, de la chestiuni practice cum 
ar fi relațiile de muncă și pedepsirea nelegiuiților, până la 
teme absconse precum reincarnarea sau conceptul sufiștilor 
despre unitatea existenței.

Chiar dacă Răspunsuri la câteva întrebări abordează 
o gamă vastă și felurită de subiecte, cartea nu se dorește a 
fi o expunere completă a unui sistem de gândire, așa cum 
poate să reiasă din titlu. De aceea, o serie de învățături 
fundamentale ale Credinței nu sunt menționate în mod 
explicit. Mai mult, în decursul lunilor și anilor în care au 
fost oferite prelegerile, aceeași temă a fost abordată din 
perspective diferite și în conversații separate, având ca 
rezultat faptul că conceptele necesare pentru a înțelege în 
întregime un anumit subiect se află răspândite în capitole 
diferite sau conținutul unui capitol care urmează poate să 
constituie baza de înțelegere a unui capitol precedent. De 
asemenea, trebuie menționat faptul că deși ‘Abdu’l-Bahá a 
revizuit și corectat textul, nu a dorit ca în timpul acestui 
proces să modifice forma de bază a răspunsurilor Sale sau 
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să reorganizeze și să mai consolideze materialul. Pentru 
a-și crea o imagine cât mai completă despre un anumit 
subiect explicat de ‘Abdu’l-Bahá, cititorul vigilent trebuie 
să țină cont, în cazul fiecărui capitol, de contextul întregii 
cărți, iar cartea trebuie privită în contextul mai larg al 
întregului volum de Învățături bahá’í.

Un caz notabil în acest sens este tratarea subiectului 
evoluției speciilor, care este abordat explicit în Partea a 
patra și care trebuie înțeles în lumina câtorva învățături 
bahá’í, în special principiul armoniei dintre știință și re-
ligie. Credințele religioase nu trebuie să contrazică știința 
și rațiunea. Citirea anumitor fragmente din Capitolele 
46-51 pot să-i îndrepte pe unii credincioși către concluzii 
personale ce contrazic știința modernă. Casa Universală a 
Dreptății a explicat însă că bahá’íi se străduiesc să împace 
propria lor înțelegere a afirmațiilor lui ‘Abdu’l-Bahá cu 
perspectivele științifice consacrate, de aceea nefiind necesar 
să concluzionăm că aceste fragmente prezintă concepții 
respinse de știință, de exemplu, un fel de evoluție „para-
lelă”, care propune o linie separată de evoluție biologică 
pentru specia umană, paralelă față de regnul animal, de 
la începutul vieții pe pământ.

O revizuire atentă a afirmațiilor lui ‘Abdu’l-Bahá din 
această carte și din altele, sugerează că este preocupat nu 
atât de mecanismele evoluției, cât de implicațiile de natu-
ră filosofică, socială și spirituală. Utilizarea de către El a 
termenului de „specie”, de pildă, amintește de conceptul 
de arhetipuri eterne sau permanente, care nu reprezintă 
modul în care este definit de biologia contemporană. El 



xv

Cuvânt înainte

ia în considerare o realitate dincolo de tărâmul materi-
al. Deși ‘Abdu’l-Bahá recunoaște în alte părți calitățile 
fizice pe care omul le are în comun cu animalul și care 
provin din regnul animal,1 în aceste prelegeri El pune 
accent pe altă capacitate, cea a conștiinței raționale, care 
îl diferențiază pe om de animal și care nu se regăsește în 
regnul animal sau în natura în sine. Această capacitate 
unică, expresie a spiritului uman, nu este un rezultat al 
procesului evolutiv, ci există în mod potențial în creație. 
După cum explica ‘Abdu’l-Bahá, „... și fiindcă omul a 
fost creat în urmă cu zece sau o sută de mii de ani din 
aceleași elemente ale pământului, cu aceleași măsuri și 
cantități, același fel de alcătuire și combinație și aceleași 
interacțiuni cu alte ființe – rezultă că omul a fost exact la 
fel cum este și acum.” „Și dacă o mie de milioane de ani 
de aici”, continuă El să spună, „elementele componente ale 
omului sunt puse laolaltă, măsurate în aceeași proporție, 
combinate în același fel și supuse aceleiași interacțiuni cu 
alte ființe, exact același om va lua ființă.”2 Argumentul Său 
esențial nu este deci îndreptat către descoperirile științi-
fice, ci către afirmațiile meterialiste ce sunt clădite pe ele. 
Știința evoluției este acceptată de bahá’í, însă concluzia că 
omenirea reprezintă doar o ramură accidentală a regnului 
animal – împreună cu toate implicațiile ei sociale care o 
însoțesc – nu este acceptată.

În decursul anilor, încă de la prima publicare a cărții 
Răspunsuri la câteva întrebări a devenit tot mai clar că 
traducerea ar avea de câștigat de pe urma unei revizuiri 
atente și minuțioase. Domnișoara Barney, după cum ea 
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însăși declarase, studia limba persană și, oricât de capabilă 
ar fi fost, nu ar fi reușit să-i stăpânească complexitatea; și 
nu a putut, bineînțeles, să profite de iluminarea aruncată 
asupra Textelor Sacre ale Credinței de traducerile oficiale 
ale lui Shoghi Effendi. În plus, au fost aduse numai câteva 
corecturi necesare traducerii în engleză în decursul nume-
roaselor retipăriri, materialul fiind în mare neschimbat de 
la textul primei ediții.

Centenarul călătoriilor lui ‘Abdu’l-Bahá în Occident 
reprezintă deci o ocazie potrivită pentru a o onora pe 
Laura Clifford Barney pentru contribuția neprețuită ca 
prim catalizator și traducător al acestei cărți, și totodată 
de a prezenta o traducere îmbunătățită a acestor „explicații 
prețioase.”3 Scopul principal al acestei retraduceri a fost 
să întruchipeze mai bine substanța și stilul originalului, 
și mai ales să capteze mai bine subtilitățile cuprinse în 
explicațiile lui ‘Abdu’l-Bahá, apropiindu-se mai mult de 
stilul Lui colocvial și în același timp elevat, și să redea 
într-un mod consecvent termenii filosofici folosiți în în-
tregul material. Chiar dacă nu este îngrădită de traducerea 
originală, această versiune încearcă în orice caz să păstreze 
multe dintre modurile de exprimare fericite și expresiile 
sale elegante.

Chiar de la lansare, Răspunsuri la câteva întrebări a 
fost un tezaur de învățături profunde din scrierile oficiale 
ale lui ‘Abdu’l-Bahá și o componentă indispensabilă a fie-
cărei biblioteci bahá’í.  Shoghi Effendi a remarcat faptul 
că ea prezintă credințele de bază ale Cauzei într-un limbaj 
simplu și clar și vede conținutul ei ca fiind esențial pentru 



xvii

Cuvânt înainte

a pătrunde semnificațiile și implicațiile Revelației bahá’í. 
În Răspunsuri la câteva întrebări, a notat el, „vom găsi un 
indiciu pentru toate problemele care nedumeresc și agită 
mintea omului aflat în căutare de cunoaștere adevărată. 
Cu cât este citită cu mai multă atenție și răbdare această 
carte, cu atât mai mari îi vor fi dezvăluirile și cu atât mai 
completă înțelegerea adevărului lăuntric și semnificațiilor 
sale.”4 Sperăm că noua traducere le va fi de ajutor genera-
țiilor viitoare în exploatarea acestei mine de „cunoaștere 
a problemelor fundamentale de natură spirituală, morală 
și socială.”5





xix

PREFAȚĂ

„ȚI-AM DĂRUIT CLIPELE mele de osteneală” au fost cuvin-
tele lui ‘Abdu’l-Bahá ridicându-se de la masă după ce 

mi-a răspuns la una din întrebări. Și așa a fost mereu; între 
orele de lucru, osteneala Sa își găsea destindere în noua 
muncă; uneori avea răgazul de a vorbi mai pe îndelete; cel 
mai adesea însă, deși subiectul cerea lămuriri mai ample, 
era chemat după doar câteva momente; uneori treceau 
câteva zile sau chiar câteva săptămâni până când se ivea 
din nou ocazia de a-mi vorbi. Dar nu-mi era greu să am 
răbdare căci aveam mereu înaintea mea lecția cea mai 
importantă – lecția propriei Sale vieți.

 În timpul celor câteva șederi ale mele la ‘Akká 
răspunsurile Lui au fost notate în persană pe măsură ce 
‘Abdu’l-Bahá vorbea, nu cu intenția de a fi publicate, ci 
pentru că vroiam să le pot studia cu atenție mai târziu. La 
început răspunsurile au trebuit să fie adaptate traducerii 
orale a interpretului, iar mai târziu, după ce am învățat 
puțină persană, vocabularului meu restrâns. Iată motivul 
atâtor figuri de stil și expresii, căci nimeni nu are mai mari 
resurse de exprimare fericit aleasă decât ‘Abdu’l-Bahá. În 
aceste lecții, El este profesorul care s-a coborât la nivelul 
elevului Său și nu oratorul sau poetul.
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 Această carte prezintă doar câteva aspecte ale 
Credinței Bahá’í, al cărei mesaj are valabilitate universală, 
oferind fiecărui căutător un răspuns potrivit dezvoltării 
și nevoilor sale personale.

 În cazul meu, învățăturile mi-au fost date într-o 
formă simplă, adaptată cunoștințelor mele rudimentare, 
deci ele nu sunt deloc complete sau exhaustive, cum ar 
putea părea după titlurile din Cuprins – Cuprinsul a fost 
adăugat doar pentru a indica subiectul tratat. Cred însă că 
ceea ce pentru mine a fost atât de valoros poate fi util și 
altora, deoarece, dincolo de orice diferențe, toți oamenii 
aspiră la adevărurile esențiale. Iată de ce I-am cerut lui 
‘Abdu’l-Bahá permisiunea de a publica aceste discuții.

 Inițial ele nu au avut loc într-o ordine anume aleasă, 
dar acum le-am sistematizat pentru o lectură mai eficien-
tă. Textul în limba persană a fost respectat îndeaproape, 
uneori chiar în detrimentul versiunii în limba engleză. 
Mici modificări în traducere s-au făcut doar acolo unde o 
versiune literală ar fi fost neclară sau prea complicată; nu 
am marcat în niciun fel cuvintele adăugate spre a clarifica 
sensul, tocmai pentru a nu întrerupe mereu, cu semne 
explicative sau tehnice, fluxul lecturii și al gândirii. De 
asemenea, multe nume persane și arabe au fost transcrise 
în cea mai simplă formă posibilă, iar nu după un sistem 
științific de transliterare, care ar fi fost greoi pentru cititorul 
obișnuit.

laura clifford barney
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1
O LEGE UNIVERSALĂ 

GUVERNEAZĂ NATURA

NATURA ESTE ACEA stare, acea realitate care în aparență 
este alcătuită din viață și moarte sau, cu alte cuvinte, 

din compunerea și descompunerea tuturor lucrurilor.
Natura se supune unei organizări temeinice, unor legi 

absolute, unei ordini desăvârșite, unui plan perfect de 
la care nu se abate niciodată. Acest lucru este pe deplin 
adevărat întrucât, dacă privim toate lucrurile cu atenție 
și pătrundere, observăm că ele – de la cel mai mic atom, 
invizibil și până la cele mai mari corpuri cerești din lumea 
existenței, precum soarele și alte stele și sfere mari și lumi-
noase – sunt perfect organizate în ceea ce privește ordinea 
lor interioară, alcătuirea lor, forma exterioară sau mișcarea 
lor, și că toate se supun unei singure legi universale de la 
care nu deviază niciodată.

Cu toate acestea, dacă ne uităm la natura în sine, 
observăm că ea nu are nici conștiință și nici voință pro-
prie. De exemplu, natura focului este să ardă; el arde fără 
conștiință sau voință proprie. Natura apei este să curgă; ea 
curge fără conștiință sau voință proprie. Natura soarelui 
este să emane lumină; el strălucește fără conștiință sau 

1

2

3
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voință proprie. Natura vaporilor este să se ridice; ei se ridică 
fără conștiință sau voință proprie. Este deci limpede că 
mișcările naturale ale tuturor lucrurilor create sunt deja 
determinate și că nimic nu se mișcă de la sine, în afară de 
animale și, mai ales, de om.

Omul este în stare să-i reziste și să i se opună naturii 
deoarece el descoperă natura lucrurilor și, cu ajutorul 
acestor descoperiri, are stăpânire asupra naturii. Într-ade-
văr, toate lucrurile inventate de om provin de la aceste 
descoperiri. De pildă, el a inventat telegraful, care face 
legătura între Orient și Occident. Este, așadar, evident că 
omul stăpânește natura.

Această organizare, ordine interioară și legi ale exis-
tenței pot fi oare văzute doar ca un simplu efect al naturii, 
ținând cont de faptul că natura în sine nu are nici con-
știință și nici înțelegere? Devine astfel limpede că natura, 
care nu are nici conștiință, nici înțelegere se află în mâna 
Domnului omnipotent, Care este Domnitorul lumii 
naturii și Care o face să manifeste tot ceea ce dorește El.

Unii afirmă că existența umană se află printre acele 
lucruri care au apărut în lumea ființei datorită cerințelor 
naturii. Dacă acest lucru ar fi adevărat, omul ar reprezenta 
ramura, iar natura, rădăcina. Este însă posibil să existe o 
voință, o conștiință și calități desăvârșite în ramură, dar 
acestea să nu se regăsească în rădăcină?

Este astfel clar că natura, în esența ei, se află în mâna 
puterii lui Dumnezeu și că Cel Veșnic și Atotputernic este 
Cel Care supune natura în interiorul unor legi și principii 
organizatorice ideale și domnește asupra ei.

4

5

6

7



5

2
DOVEZI ȘI ARGUMENTE PENTRU 

EXISTENȚA LUI DUMNEZEU

PRINTRE DOVEZILE ȘI argumentele pentru existența lui 
Dumnezeu este faptul că omul nu s-a creat pe sine 

însuși, ci că altcineva l-a creat și l-a plăsmuit. Este fără 
îndoială și de necontestat faptul că cine l-a creat pe om 
nu este asemenea lui, căci o ființă fără putere nu poate 
zămisli o altă ființă, iar un creator adevărat trebuie să 
dețină toate calitățile desăvârșite pentru a-și realiza opera.

Este oare posibil ca opera să fie perfectă, iar cel care a 
zămislit-o, imperfect? Se poate ca o pictură să fie o adevă-
rată capodoperă, dar pictorul să fie nepriceput în arta sa, 
în pofida faptului că el este creatorul ei? Nu, pictura nu 
poate fi asemenea pictorului, căci altfel tabloul s-ar fi pictat 
singur. Oricât de desăvârșită ar fi pictura, în comparație 
cu pictorul, ea este lipsită de calități.

Așadar, lumea contingentă este izvorul imperfecțiuni-
lor, iar Dumnezeu este izvorul perfecțiunii. Imperfecțiunile 
lumii contingente adeveresc perfecțiunea lui Dumnezeu. 
De exemplu, dacă analizăm omul, observăm că este slab și 
tocmai această slăbiciune a creaturii dovedește forța Celui 
Care este Veșnic și Atotputernic, căci dacă n-ar fi existat 
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forța, nu s-ar fi putut imagina nici slăbiciunea. Astfel, 
slăbiciunea creaturii este o dovadă a forței lui Dumnezeu: 
fără forță, slăbiciunea nu poate exista. Slăbiciunea face 
limpede faptul că există o forță în lume.

 La fel, în lumea contingentă există sărăcie; prin ur-
mare, trebuie să existe bogăție pentru ca sărăcia să existe 
în lume. În lumea contingentă există necunoaștere; prin 
urmare, trebuie să existe cunoaștere pentru ca necunoaș-
terea să existe. Dacă n-ar exista cunoaștere, n-ar exista nici 
necunoaștere, căci necunoașterea este inexistența cunoaș-
terii și fără existență n-ar putea fi concepută inexistența.

Este cert că întreaga lume contingentă se supune unei 
ordini și unei legi căreia nu i se poate sustrage. Chiar omul 
trebuie să se supună morții, somnului sau altor asemenea 
stări – adică anumite chestiuni îi sunt impuse și tocmai 
această constrângere presupune existența Celui Care este 
Atotimpunător. Atâta timp cât lumea contingentă este 
caracterizată de dependență și atâta timp cât dependența 
este una dintre cerințele sale esențiale, trebuie să existe 
Cel Care în propria Lui Esență este independent de toate 
lucrurile. În același fel, existența unei persoane bolnave 
arată că trebuie să existe una sănătoasă; căci fără aceasta 
din urmă nu ar putea fi stabilită existența primei.

Devine astfel clar că Cel Care este Veșnic și Atotputer-
nic însumează toate desăvârșirile, căci dacă n-ar fi așa, El 
ar fi asemenea oricărei făpturi pe care a creat-o. Așa stau 
lucrurile în întreaga lume a existenței, cel mai mic lucru 
creat adeverind existența unui creator. De pildă, această 
bucată de pâine adeverește existența celui care a creat-o.
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Bunule Dumnezeu! Schimbarea în forma exterioară a 
celui mai neînsemnat lucru demonstrează existența unui 
creator; cum este posibil, atunci, ca acest univers vast, ne-
mărginit să se fi creat singur și să fi apărut doar datorită 
interacțiunii materiei și elementelor? Cât de limpede devine 
faptul că o asemenea noțiune este greșită!

Acestea sunt argumente teoretice aduse sufletelor 
slabe, căci dacă ochii vederii interioare s-ar deschide, am 
vedea o sută de mii de alte dovezi evidente. Astfel, atunci 
când omul își percepe spiritul lăuntric, nu mai are nevoie 
de dovezi ale existenței acestuia; însă cei lipsiți de harul 
spiritului au nevoie de argumente din exterior.
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NEVOIA UNUI EDUCATOR

ATUNCI CÂND EXAMINĂM întreaga existență, vedem că 
regnul mineral, vegetal, animal și uman au toate, fără 

excepție, nevoie de un educator.
Dacă pământul este lăsat fără un cultivator, el devine 

un hățiș dens de plante nefolositoare, dar dacă se găsește 
un agricultor să-l cultive, atunci roadele oferite de el asigură 
traiul viețuitoarelor. Așadar, este limpede că pământul 
are nevoie să fie cultivat de agricultor. Gândiți-vă la pomi: 
rămași necultivați, ei nu produc roade, iar fără rod ei nu 
sunt de niciun folos. Ajunși în grija unui grădinar, pomii 
sterpi rodesc, iar prin cultivare, încrucișare și altoire fruc-
tele amare devin dulci. Iată câteva argumente logice, de 
care au nevoie oamenii în ziua de astăzi.

La fel, gândiți-vă la animale: dacă animalele sunt 
dresate, ele devin domestice, tot așa cum omul, dacă este 
lipsit de educație ajunge asemenea animalului. Mai mult 
decât atât, dacă omul se abandonează legilor naturii, el 
decade sub nivelul animalului, pe când dacă este educat, 
devine asemenea unui înger. Căci majoritatea animalelor 
nu se mănâncă între ele, dar există oameni în Sudan, în 
mijlocul Africii, care se sfâșie și se mănâncă între ei.

Se poate vedea că educația este cea care aduce orien-
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tul și occidentul sub stăpânirea omului, dă naștere unor 
meșteșuguri deosebite, promovează arte și științe mărețe 
și aduce noi descoperiri și inițiative. Fără un educator, nu 
s-ar fi dobândit mijloacele ce duc la obținerea confortului, 
civilizației și virtuților umane. Dacă un om este lăsat sin-
gur în pustietate departe de semenii săi el va deveni, fără 
îndoială, un animal. Este deci limpede că avem nevoie de 
un educator.

Educația este însă de trei feluri: materială, umană și 
spirituală. Educația materială are drept scop creșterea și 
dezvoltarea trupului și constă în asigurarea hranei pentru 
el și obținerea mijloacelor care-i aduc ușurare și confort. 
Această educație este întâlnită atât la oameni, cât și la 
animale.

În privința educației umane, ea se referă la civilizație 
și progres, adică la o guvernare temeinică, o ordine socială, 
binele omenirii, comerțul și industria, arta și știința, des-
coperirile remarcabile și inițiativele mărețe, toate acestea 
fiind principalele trăsături prin care omul se distinge de 
animal.

Cât despre educația divină, ea este educația Împărăției 
și se preocupă de dobândirea calităților divine desăvârșite. 
Aceasta este adevărata educație, deoarece cu ajutorul ei, 
omul devine centrul binecuvântărilor divine și întruchi-
parea versetului: „Să facem om după chipul și asemănarea 
Noastră.”1 Aceasta este ținta supremă a omenirii.

Așadar, avem nevoie de un educator care să fie în același 
timp unul material, uman și spiritual, pentru ca puterea 
lui să influențeze fiecare stadiu al existenței. Iar dacă ci-
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neva ar spune: „Eu dețin o logică perfectă și o înțelegere 
deplină și nu am nevoie de un educator,” ar nega însăși 
evidența. Este ca și cum un copil ar spune: „Nu am nevoie 
de educație, voi acționa după cum îmi dictează rațiunea și 
inteligența și astfel voi atinge desăvârșirea acestei existențe,” 
sau ca și cum un orb ar spune: „Nu am nevoie de vedere 
fiindcă există mulți orbi care trăiesc și așa fără dificultate.”

Este clar și evident că omul are nevoie de un educator, 
iar acesta, fără îndoială, trebuie să fie desăvârșit în toate 
privințele și să se distingă de toți ceilalți. Căci dacă ar fi 
asemenea celorlalți oameni, nu le-ar mai fi educator, cu 
atât mai mult cu cât trebuie să fie în același timp educa-
torul lor material, uman și spiritual. Cu alte cuvinte, el 
trebuie să le organizeze și să le administreze viața materială 
și să întemeieze o ordine socială, pentru ca ei să se poată 
ajuta și sprijini reciproc în asigurarea mijloacelor de trai 
și ca viața lor materială să fie orânduită și reglementată în 
toate privințele.

El trebuie, de asemenea, să pună bazele educației 
umane – aceasta înseamnă că trebuie să educe mintea și 
gândirea oamenilor, până când aceștia devin capabili să 
facă progrese substanțiale; știința și cunoașterea se dez-
voltă; realitatea lucrurilor, misterele universului și esența 
existenței devin cunoscute; informația, descoperirile și 
întreprinderile majore sporesc zi de zi; ceea ce ține de sfera 
gândirii este dedus și exprimat cu ajutorul simțurilor.

Tot așa, el trebuie să ofere și educație spirituală, astfel 
încât mintea să perceapă lumea metafizică, să poată inspira 
adierile sfinte ale Sfântului Duh și să intre în legătură 

9

10

11



11

Despre influența profeților

cu Adunarea din înalturi, iar realitatea omului să devină 
o manifestare a binecuvântărilor divine, în așa fel încât 
toate numele și atributele lui Dumnezeu să se oglindească 
în realitatea omului, împlinindu-se prin aceasta versetul 
binecuvântat: „Să facem om după chipul și asemănarea 
Noastră.”

Astfel, este clar că simpla putere omenească nu poate 
îndeplini o funcție atât de măreață și că singură, gândirea 
umană nu poate avea ca rezultat obținerea unor astfel de 
daruri. Cum ar putea un om singur, fără vreun ajutor 
sau sprijin, să pună temeliile unui edificiu atât de măreț? 
Pentru împlinirea unei asemenea misiuni este nevoie de 
o forță divină și spirituală. Iată! Un singur Suflet sfânt 
dă viață întregii omeniri, preschimbă înfățișarea globului 
pământesc, face ca mințile să progreseze, reanimă sufletele, 
insuflă o nouă viață, stabilește noi temelii, organizează 
lumea, unifică națiunile și religiile la umbra aceluiași 
stindard, salvează omul de imoralitate și imperfecțiuni, 
îndemnându-l și încurajându-l să-și dezvolte calități desă-
vârșite, atât pe cele înnăscute, cât și pe cele dobândite. Cu 
siguranță, numai o putere divină poate împlini o asemenea 
sarcină! Să judecăm cinstit, căci într-adevăr acesta este un 
prilej de a arăta corectitudine.

Cauza pe care niciun guvern sau popor din lume, cu 
toată forța și armatele lui, nu o poate susține și răspândi, 
un singur Suflet sfânt o promovează fără niciun sprijin 
sau ajutor! Se poate aceasta realiza numai prin puterea 
omului? Nu, pe Dumnezeu! De exemplu, Hristos singur 
și fără niciun ajutor, a ridicat stindardul păcii și al înțe-
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legerii – lucru ce nu ar putea fi realizat nici dacă marile 
guverne ale lumii și-ar uni forțele între ele. Gândiți-vă 
cât de numeroase și diverse sunt guvernele și popoarele – 
Italia, Franța, Germania, Rusia, Anglia și altele asemenea 
lor – care s-au adunat laolaltă sub același acoperiș! Cu alte 
cuvinte, venirea lui Hristos a adus prietenia printre aceste 
diferite popoare. Unele dintre popoarele care credeau în 
Hristos erau, într-adevăr, atât de strâns unite, încât și-au 
sacrificat reciproc viețile și bunurile. Așa s-a petrecut în 
zilele lui Constantin cel Mare, cu ajutorul căruia a fost 
înălțată Cauza lui Hristos. Totuși, după o vreme, din di-
ferite motive, între ele s-a ivit dezbinarea. Ceea ce vrem să 
subliniem este că deși Hristos a unit aceste popoare, după 
o vreme guvernele lor au dus la renașterea disensiunilor 
dintre ele.

Ideea principală este că Hristos a reușit ceea ce niciun 
rege de pe pământ nu a putut să îndeplinească. El a unit 
neamuri dezbinate și a schimbat obiceiuri străvechi. Gân-
diți-vă ce neînțelegeri uriașe existau între romani, greci, 
sirieni, egipteni, fenicieni și israeliți, precum și printre alte 
popoare europene. Hristos a șters aceste neînțelegeri și a 
devenit cauza armoniei printre aceste popoare. Deși după 
o vreme îndelungată guvernele au distrus această unitate, 
sarcina lui Hristos a fost cu adevărat împlinită.

Ceea ce vrem să susținem este că Educatorul universal 
trebuie să fie în același timp unul material, unul uman și 
unul spiritual și, fiind mai presus de lumea naturală, El 
trebuie să mai dețină și o altă putere pentru a-Și asuma 
rangul de învățător divin. Căci dacă nu ar fi înzestrat cu 
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o astfel de putere cerească, nu ar fi capabil să-i educe pe 
alții, fiind El Însuși imperfect. Cum ar putea atunci să le 
nutrească altora perfecțiunea? Dacă El ar fi neștiutor, cum 
le-ar oferi celorlalți înțelepciune? Dacă El ar fi nedrept, 
cum ar putea să-i facă pe alții să fie drepți? Dacă El ar 
fi pământesc, cum ar putea să-i transforme pe ceilalți în 
ființe celeste?

Acum, să judecăm cu dreptate dacă aceste Manifestări 
divine care au existat, au deținut sau nu aceste atribute. 
Dacă au fost lipsiți de toate aceste atribute și desăvârșiri 
înseamnă că nu au fost adevărați educatori.

De aceea, trebuie să le demonstrăm cu argumente 
logice celor cu gândire logică faptul că Moise, Hristos și 
alte Manifestări divine au fost Profeți. Dovezile și argu-
mentele pe care le vom oferi se bazează pe logică și nu pe 
texte religioase.

Am arătat mai întâi, cu argumente logice, că lumea 
existenței are neapărată nevoie de un educator și că tre-
buie să fie educată printr-o forță cerească. Nu există nicio 
îndoială că această forță cerească este revelația divină și că 
omenirea trebuie să fie educată cu ajutorul unei forțe ce 
se află mai presus de puterile omenești.
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4
AVRAAM

PRINTRE CEI CARE au deținut și au fost asistați de o astfel 
de putere, a fost Avraam. Avem ca dovadă următoarele: 

Avraam s-a născut în Mesopotamia, într-o familie care 
nu credea într-un singur Dumnezeu; El s-a împotrivit 
propriului Său popor, propriului guvern și chiar propriei 
familii; a respins toți zeii acestora; singur și fără niciun 
ajutor, El a ținut piept unei nații puternice. Să arate ase-
menea opunere și rezistență nu a fost deloc ușor. A fost 
ca și cum în ziua de astăzi cineva L-ar renega pe Hristos 
în mijlocul popoarelor creștine, care cred cu tărie în învă-
țăturile Bibliei sau ca și cum cineva ar profera – Doamne 
ferește! – blasfemii la adresa lui Hristos la curtea papală 
și s-ar împotrivi tuturor adepților Săi, făcând toate aceste 
lucruri cu cea mai mare vehemență.

Acești oameni nu credeau într-un singur Dumnezeu, 
ci în mai mulți zei, cărora le atribuiau miracole, astfel că 
s-au ridicat cu toții împotriva lui Avraam. Nimeni nu 
L-a susținut în afară de Lot, nepotul Său și de alți câțiva 
oameni neînsemnați. În cele din urmă, împotrivirea 
îndârjită a dușmanilor Săi L-a obligat să-Și părăsească 
pământul natal, nedreptățindu-L profund. De fapt, El 
a fost izgonit pentru a fi redus la tăcere și pentru a I se 
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pierde urma. Avraam a ajuns apoi pe aceste tărâmuri, 
adică în Țara Sfântă.

Ceea ce vreau să subliniez este că dușmanii Lui au 
crezut că exilul Îl va nimici și Îl va distruge, căci într-adevăr, 
un om izgonit din patria sa natală, lipsit de orice drepturi 
și oprimat de toți – fie el chiar și rege – este condamnat 
la moarte. Dar Avraam a dat dovadă de o tărie și stator-
nicie fără margini, iar Dumnezeu I-a preschimbat exilul 
în onoare nesfârșită, până când a stabilit existența unui 
singur Dumnezeu, pentru că în acea vreme majoritatea 
oamenilor se închinau mai multor idoli.

Exilul lui Avraam le-a adus adepților Săi progresul. 
Exilul Său a avut ca rezultat faptul că li s-a dat Țara Sfântă. 
Exilul Său a avut ca rezultat răspândirea învățăturilor lui 
Avraam. Exilul Său a avut ca rezultat apariția lui Iacob 
din sămânța lui Avraam și a lui Iosif, care a ajuns să dom-
nească în Egipt. Exilul Său a avut ca rezultat apariția lui 
Moise din aceeași sămânță. Exilul Său a avut ca rezultat 
apariția unei ființe precum Hristos, având aceeași descen-
dență. Exilul Său a avut ca rezultat găsirea unei persoane 
ca Hagar, din care se trage Ismael și din care descinde 
Muḥammad. Exilul Său a avut ca rezultat apariția lui 
Báb din neamul lui Avraam. Exilul Său a avut ca rezultat 
apariția Profeților Israelului dintre copiii lui Avraam – și 
așa va continua la nesfârșit. Exilul Său a avut ca rezultat 
intrarea întregii Europe și a celei mai mari părți din Asia 
la adăpostul Dumnezeului Israelului. Iată ce putere a 
fost cea care i-a îngăduit unui biet fugar să întemeieze o 
asemenea familie, să pună bazele unei asemenea națiuni 
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și să promoveze asemenea învățături. Poate spune cineva 
că toate acestea s-au petrecut din pură întâmplare? Să fim 
cinstiți: a fost sau nu acest Om un Educator?

Se cuvine să cumpănim o vreme, dacă expatrierea 
lui Avraam din Ur la Alep, în Siria a produs asemenea 
rezultate, care va fi efectul exilului lui Bahá’u’lláh de la 
Ṭihrán la Baghdád, iar de acolo la Constantinopol, în 
Rumelia și în Țara Sfântă!

Iată, deci, ce Educator desăvârșit a fost Avraam!
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5
MOISE

MOISE A FOST pentru o lungă perioadă de timp păstor 
în sălbăticie. În aparență, era un om Care fusese 

crescut în sânul tiraniei, căpătase printre oameni reputa-
ția de ucigaș, îmbrăcase apoi hainele de păstor și era urât 
cu înverșunare și detestat de conducătorii și de poporul 
faraonului. Un astfel de om a eliberat un mare popor din 
lanțurile robiei și l-a convins să părăsească Egiptul și să se 
stabilească în Țara Sfântă.

Acest popor se cufundase în abisul decăderii și a fost 
înălțat pe culmile slavei. Era captiv și a fost eliberat. Se 
afla printre popoarele cele mai lipsite de cunoaștere și a 
devenit cel mai învățat popor. Datorită celor stabilite de 
El, acest popor a progresat până când s-a distins printre 
toate națiile, ducându-i-se vestea în toate țările în asemenea 
măsură încât, în ținuturile învecinate, dacă voiai să lauzi 
pe cineva era de ajuns să spui: „Sigur este israelit!” Moise 
a stabilit legi și porunci care au conferit o nouă viață po-
porului Israelului și l-au condus spre cel mai înalt grad de 
civilizație existent în acele vremuri.

Progresul lor era atât de mare încât filosofii greci ve-
neau să obțină cunoștințe de la învățații din Israel. Așa a 
fost Socrate, care a vizitat Siria luând de la copiii Israelului 
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învățătura că Dumnezeu este unul singur și cea despre 
nemurirea sufletului. Apoi s-a întors în Grecia, unde a 
promovat aceste învățături, față de care oamenii acelui 
ținut s-au ridicat împotrivă, acuzându-l de profanare, l-au 
convocat în fața curții de judecată și l-au condamnat la 
moarte prin otrăvire.

Așadar, cum a putut un om care era bâlbâit, care cres-
cuse în casa faraonului, care era cunoscut ca ucigaș și care, 
împins de frică fusese un fugar și păstor pentru mult timp, 
să întemeieze o Cauză atât de măreață, din care cei mai 
înțelepți filosofi ai lumii nu ar putea să împlinească nici a 
mia parte? Acesta este într-adevăr un lucru nemaipomenit.

Un om bâlbâit abia poate să țină o simplă conversație, 
ce să mai spunem de a întemeia ceea ce a reușit El să înte-
meieze! Acest lucru nu este posibil. Fără sprijinul puterii 
divine, n-ar fi reușit niciodată să înfăptuiască această operă 
măreață. Acestea sunt argumente pe care nimeni nu le 
poate nega. Gânditorii materialiști, filosofii greci și marii 
învățați ai Romei care au ajuns vestiți în lume, stăpâneau 
fiecare în parte un domeniu restrâns al cunoașterii. Astfel, 
lui Galenus și lui Hipocrate le-au fost lăudate meritele 
pe care le-au avut în medicină, lui Aristotel, în logică și 
gândire speculativă, lui Platon, în etică și filosofie divină. 
Cum ar putea un simplu păstor să pună bazele tuturor 
acestor ramuri ale cunoașterii? Fără nicio îndoială, El a 
fost ajutat de o forță extraordinară.

Uitați-vă cum oamenii sunt supuși la teste și încercări. 
Pentru a preveni un act de cruzime, Moise a ucis un egip-
tean, devenind cunoscut printre oameni ca un ucigaș – mai 
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ales pentru că victima aparținea națiunii conducătoare – 
fiind obligat să fugă, iar abia după aceea a fost ridicat la 
rang de Profet. Iată cum în ciuda proastei Sale reputații, 
a fost ajutat de o forță extraordinară să întemeieze legi 
puternice și fapte mărețe!
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6
HRISTOS

DUPĂ EL A venit Hristos care a spus: „M-am născut din 
Sfântul Duh.” Deși azi este ușor pentru creștini să 

creadă în această afirmație, în acele vremuri era, însă, foarte 
greu. Potrivit Evangheliei, fariseii au spus: „Oare nu este 
acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mamă noi îi 
știm? Cum de spune el acum: M-am pogorât din cer!?”2

Pe scurt, acest Om, Care părea umil în ochii tuturor, 
S-a ridicat, cu toate acestea, cu atâta putere încât a abrogat 
o Dispensație ce dura de cincisprezece secole, în ciuda 
faptului că până și cea mai mică îndepărtare de la legile 
ei implica un mare pericol pentru cel ce o înfăptuia, adu-
cându-i moartea. Mai mult, în timpul lui Hristos, etica și 
moravurile israeliților din acea vreme deveniseră confuze 
și corupte în întregime, iar Israelul decăzuse într-o stare 
de cea mai mare degradare, mizerie și robie. O dată, ei au 
fost luați în captivitate de caldeeni și persani; altă dată, 
au fost înrobiți de Imperiul Asirian. Într-una din zile au 
devenit slujitorii și vasalii grecilor; în alta, au fost subjugați 
și umiliți de romani.

Acest Tânăr numit Hristos, cu ajutorul unei puteri 
extraordinare a abrogat vechea Lege Mozaică și a reformat 
moravurile oamenilor. Din nou, El a pus temelia slavei 
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eterne pentru israeliți – ba chiar a reformat soarta întregii 
rase umane – răspândind în lume învățături care nu se 
adresau doar Israelului, ci constituiau condiția fericirii 
universale a societății omenești.

Primii care au vrut să-L distrugă au fost chiar israeli-
ții – propriul Său neam și popor. În aparență chiar L-au 
înfrânt și I-au adus cea mai mare umilire, iar în cele din 
urmă L-au încoronat cu o cunună de spini și L-au răstignit. 
Însă acest Om, deși aparent era cufundat în cea mai grea 
suferință, a proclamat: „Acest Soare va răsări, această Lu-
mină va străluci magnific, harul Meu va cuprinde lumea 
și toți dușmanii Mei vor fi năuciți.” Și așa a fost, precum 
a spus, căci niciun rege de pe pământ nu I-a putut sta 
împotrivă. Ba chiar toate stindardele le-au fost doborâte, 
pe când stindardul Acestui Nedreptățit a fost înălțat pe 
cele mai înalte culmi.

Este oare posibil ca toate acestea să se întâmple, con-
form legilor rațiunii omenești? Nu, pe Dumnezeu! Devine 
astfel clar și limpede că această Ființă slăvită a fost un 
adevărat Educator al lumii omenești și că a fost ajutat și 
asistat de o forță divină.

4
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7
MUḤAMMAD

ACUM, ÎN PRIVINȚA lui Muḥammad, oamenii din Europa 
și din America au auzit anumite povești despre Profet, 

cărora le-au dat crezare, chiar dacă cei care le povesteau, 
mulți dintre ei din rândurile clerului creștin, erau fie 
neștiutori, fie rău intenționați. La fel, unii musulmani 
neștiutori au relatat povești nefondate despre Muḥammad, 
crezând în mintea lor că acestea Îi aduc slavă. Astfel, unii 
musulmani întunecați la minte au făcut din poligamia 
Sa obiect de mare laudă, socotind-o un semn al puterilor 
Sale miraculoase, întrucât aceste suflete neștiutoare consi-
derau numărul mare de soții a fi un lucru nemaipomenit. 
Relatările istoricilor europeni se bazează în cea mai mare 
parte pe istoriile acestor ignoranți.

De exemplu, un om lipsit de judecată i-a spus odată 
unui preot creștin că a da dovadă de adevărată măreție 
înseamnă a fi neîntrecut în luptă și vărsare de sânge și că 
într-o singură zi, un discipol al lui Muḥammad a tăiat 
capetele a o sută de oameni pe câmpul de luptă! Aceasta 
l-a făcut pe preot să presupună că dovada credinței față 
de Muḥammad constă în a ucide, lucru ce nu este altceva 
decât pură închipuire. Din contra, expedițiile militare ale 
lui Muḥammad au fost întotdeauna defensive. O dovadă 
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limpede este următoarea: la Mecca, timp de treisprezece 
ani, atât El, cât și însoțitorii Săi au suferit cele mai crunte 
persecuții, fiind ținta constantă a săgeților urii. Unii dintre 
însoțitorii Lui au fost uciși și bunurile lor jefuite; alții și-au 
părăsit țara natală și au fugit în țări străine. Muḥammad 
Însuși a fost supus la cele mai mari persecuții, fiind nevoit, 
atunci când dușmanii Lui au hotărât să-L omoare, să pără-
sească Mecca în toiul nopții și să emigreze la Medina. Însă 
nici atunci prigonitorii Săi nu au renunțat, ci i-au urmărit 
pe musulmani tocmai până la Medina și în Abisinia.

Acele triburi arabe erau atât de rapace și barbare încât, 
în comparație cu ele, triburile native sălbatice și aprige ale 
Americii păreau a fi la fel de civilizate ca Platon, căci ele 
nu-și îngropau de vii copiii, așa cum făceau acești arabi cu 
fiicele lor, mândrindu-se cu această faptă și considerând-o a 
fi un act de onoare. De aceea, mulți bărbați își amenințau 
soțiile, spunându-le: „Dacă vei naște o fată, te voi omorî.” 
Chiar și în zilele noastre, arabilor le este teamă să aibă fiice.

În plus, un bărbat avea dreptul la o mie de neveste, iar 
cei care se căsătoreau aveau peste zece soții în gospodăria 
lor. Atunci când aceste triburi se războiau între ele, învin-
gătorii luau în captivitate femeile și copiii tribului învins 
și îi tratau ca pe niște sclavi, ocupându-se cu vânzarea și 
cumpărarea lor.

Când murea un bărbat care avea zece neveste, fiii 
acestuia se grăbeau să pună stăpânire pe mamele lor vi-
trege, fiind de ajuns ca unul dintre ei să-și arunce mantia 
peste capul vreuneia dintre femei și să o revendice ca 
aparținându-i de drept, pentru ca nefericita femeie să 
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fie înrobită și să devină sclava fiului ei vitreg, iar acesta 
putea să facă ce vroia cu ea. Putea să o omoare; putea să 
o întemnițeze într-o hrubă; putea să o bată, să o blesteme 
și să o tortureze zile întregi, până când pierea. În oricare 
dintre aceste cazuri el se afla în conformitate cu legile și 
obiceiurile arabe, liber să procedeze după cum îi era voia. 
E limpede câtă ranchiună și gelozie, câtă ură și dușmănie 
trebuie să fi existat între soțiile unui bărbat și între copiii 
lor și acest subiect nu mai necesită nicio altă elaborare. 
Gândiți-vă, atunci, care trebuie să fi fost viața și condiția 
acestor femei nedreptățite!

În plus, aceste triburi arabe își procurau mijloacele de 
trai tâlhărindu-se și jefuindu-se reciproc, astfel încât erau 
permanent angajate în conflicte și lupte, ucigându-se unii 
pe alții, prădându-și reciproc avutul, capturând femeile și 
copiii spre a-i vinde mai apoi unor străini. Adesea fiii și 
fiicele de prinț își petreceau ziua în lux și desfătare, pen-
tru a se trezi peste noapte în completă umilire, sărăcie și 
înrobire. Ieri erau prinți, astăzi, prizonieri; ieri erau nobile 
doamne, astăzi, sclave.

Printre astfel de triburi a fost trimis Muḥammad. 
Timp de treisprezece ani El a suferit persecuții inima-
ginabile din partea lor, până când a părăsit orașul și s-a 
refugiat la Medina. Cu toate acestea, departe de a se opri, 
acești oameni și-au unit forțele, au strâns o armată și au 
atacat cu scopul de a extermina pe fiecare bărbat, femeie 
sau copil dintre discipolii Săi. Muḥammad a fost nevoit 
doar în aceste circumstanțe și împotriva unor astfel de 
oameni să pună mâna pe arme. Acesta este adevărul 
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pur – nu suntem mânați de atașament fanatic și nici nu 
căutăm orbește să-L apărăm, ci analizăm și relatăm cu 
dreptate cele întâmplate. Tot cu dreptate ar trebui să vă 
gândiți și la următoarele lucruri: dacă Hristos Însuși s-ar 
fi aflat în astfel de circumstanțe și printre triburi atât de 
sălbatice și barbare; dacă vreme de treisprezece ani, El și 
discipolii Săi ar fi îndurat cu răbdare din partea acestora 
toate tipurile de cruzime; dacă ar fi fost nevoiți datorită 
acestor persecuții să-și părăsească patria natală și să fugă 
în pustie; și dacă aceste triburi nelegiuite ar fi continuat 
să-i prigonească cu scopul de a-i masacra pe bărbați, de 
a le prăda averea și de a le lua în captivitate femeile și 
copiii – cum s-ar fi purtat oare Hristos cu ei? Dacă actele 
de opresiune ar fi fost îndreptate doar împotriva Lui, i-ar 
fi iertat, iar iertarea ar fi fost demnă de toată lauda; dar 
dacă ar fi văzut că acești ucigași cruzi și sângeroși vor să 
omoare, să jefuiască și să chinuie niște suflete lipsite de 
apărare și să ia în captivitate femei și copii, cu siguranță i-ar 
fi apărat pe cei oprimați și ar fi oprit mâna asupritorilor.

Ce obiecție poate fi atunci îndreptată împotriva lui 
Muḥammad? Faptul că nu S-a lăsat, împreună cu toți 
adepții Lui, cu femeile și copiii acestora, la mila acestor tri-
buri sălbatice? Mai mult decât atât, lecuind setea de sânge 
a acelor triburi, le-a făcut cel mai mare dar, iar oprindu-le 
și împiedicându-le în acțiunile lor, le-a făcut o adevărată 
favoare. Este ca și când cineva ar ține în mână o cupă cu 
otravă și ar fi pe cale să o bea. Un prieten iubitor ar sparge 
cupa și l-ar salva, fără îndoială. Dacă S-ar fi aflat în împre-
jurări asemănătoare, Hristos i-ar fi eliberat cu siguranță, 
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cu ajutorul unei forțe atotbiruitoare, pe bărbații, femeile 
și copiii căzuți în ghearele acelor lupi lacomi.

Muḥammad nu a luptat niciodată împotriva crești-
nilor; dimpotrivă, i-a tratat cu considerație și le-a acordat 
libertate deplină. La Najrán trăia o comunitate de creștini 
care se afla în grija și sub ocrotirea Lui. Muḥammad a 
spus: „Dacă cineva le încalcă drepturile, Eu Însumi îi 
voi fi dușman și îl voi acuza în fața lui Dumnezeu.” În 
edictele pe care le-a promulgat, se afirmă cu claritate că 
viața, proprietatea și onoarea creștinilor și a evreilor bene-
ficiază de protecție divină; un soț musulman nu-și poate 
împiedica soția creștină să meargă la biserică și nici să o 
oblige să poarte văl pe față; la moartea femeii, rămășițele 
ei pământești trebuie date în grija unui preot creștin; dacă 
creștinii doresc să ridice o biserică, musulmanii trebuie să-i 
ajute. Mai mult decât atât, în caz de război al Islamului cu 
dușmanii săi, creștinii erau scutiți de obligația de a lupta, 
însă puteau, dacă doreau, să li se alăture musulmanilor și 
să-i ajute în luptă, în schimbul protecției de care se bucurau 
din partea lor. Ca o compensație pentru această scutire, 
ei plăteau anual o mică sumă de bani. Există șapte edicte 
detaliate în acest sens și se păstrează încă la Ierusalim3 
copii ale unora dintre ele. Acesta este purul adevăr și nu 
se bazează doar pe afirmațiile mele. Edictul celui de-al 
doilea calif4 se află încă în custodia Patriarhului Ortodox al 
Ierusalimului, iar acest lucru este dincolo de orice îndoială. 
Cu toate acestea, după un timp, datorită încălcării acestor 
principii de ambele părți, s-au ivit ranchiuna și invidia 
între musulmani și creștini.

9
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Dincolo de acest adevăr, orice ar spune musulmanii, 
creștinii sau alții, sunt simple născociri izvorâte din fana-
tism, ignoranță sau ură pătimașă. De pildă, musulmanii 
susțin că luna a fost despicată în două de Muḥammad și a 
căzut peste muntele din Mecca. Ei își imaginează luna a fi 
un obiect atât de mic, încât Muḥammad l-a putut rupe în 
două, aruncând fiecare parte pe câte un munte! Astfel de 
povești provin pur și simplu din fanatism. De asemenea, 
relatările date de clerul creștin și acuzațiile aduse sunt 
întotdeauna exagerate și adesea lipsite de temei.

Pe scurt, Muḥammad a apărut în deșertul Hijáz din 
Peninsula Arabică, o pustietate stearpă și aridă: plină de 
nisip, dezolantă, iar în unele zone, precum Mecca și Me-
dina, extrem de fierbinte. Oamenii locului erau nomazi, 
având o etică și maniere de locuitori ai deșertului și erau 
complet lipsiți de cunoaștere și educație. Muḥammad 
Însuși era analfabet, iar Qur’án-ul a fost scris la început 
pe oasele omoplaților de oaie sau pe frunze de palmier. De 
aici vă puteți da seama de condițiile în care trăiau oamenii 
în mijlocul cărora a fost trimis Muḥammad!

Prima mustrare pe care le-a adus-o a fost: „De ce res-
pingeți Tora și Evanghelia și de ce nu credeți în Hristos și 
în Moise?” Acest reproș a fost într-adevăr cam aspru, iar 
ei au întrebat: „Dar cum rămâne cu părinții și strămoșii 
noștri, care nu credeau în Tora și Evanghelie?” El a răspuns: 

„Ei au apucat-o pe căi greșite, iar voi trebuie să renunțați 
la toți cei care nu cred în Tora și Evanghelie, chiar de ar 
fi propriii voștri strămoși.”

Într-un astfel de ținut și printre asemenea triburi 
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barbare, un Om analfabet a adus o Carte în care a expli-
cat atributele și desăvârșirile lui Dumnezeu, calitatea de 
profet a Mesagerilor Săi, preceptele religiei Sale, precum 
și anumite domenii ale cunoașterii și probleme ce țin de 
învățătura umană, în modul cel mai desăvârșit și elocvent.

De exemplu, după cum bine știți, înainte de obser-
vațiile renumitului astronom al unei epoci mai târzii5, 
adică din primele secole și până în secolul al XV-lea al 
erei creștine, toți matematicienii din lume erau de acord 
că pământul este centrul universului, iar soarele se mișcă 
în jurul lui. Acest astronom modern a fost sursa noii teorii 
care susținea că pământul se rotește, iar soarele este fix. 
Până la el, toți matematicienii și filosofii din lume cre-
deau în sistemul ptolemeic și oricine rostea vreun cuvânt 
împotriva lui era considerat un ignorant. Este adevărat că 
Pitagora împreună cu Platon, în ultima parte a vieții sale, 
au susținut ipoteza că mișcarea anuală a soarelui în zodiac 
nu vine de la soarele în sine, ci de la mișcarea pământului 
în jurul soarelui, însă această teorie a fost cu totul dată 
uitării, iar teoria lui Ptolemeu a fost universal acceptată de 
toți matematicienii. Însă în Qur’án au fost revelate câteva 
versete ce contrazic sistemul ptolemeic. Unul dintre ele 
face aluzie la faptul că soarele este fix și se rotește în jurul 
unei axe: „Iar Soarele aleargă către un sălaș al lui.”6 La fel, 
în alt verset este specificată mișcarea soarelui, a lunii, a 
pământului și a altor corpuri cerești: „Și toate plutesc pe 
orbite proprii.”7 Atunci când Qur’án-ul a fost răspândit 
în lume, toți matematicienii au luat în derâdere aceste 
afirmații, atribuindu-le necunoașterii. Chiar și clericii mu-
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sulmani, văzând că aceste versete sunt contrare sistemului 
ptolemeic, au fost nevoiți să le interpreteze la figurat, căci 
acesta din urmă era acceptat ca un fapt de necontestat, pe 
când Qur’án-ul îl contrazicea categoric.

Abia după secolul al XV-lea al erei creștine, la aproape 
nouă sute de ani după Muḥammad au fost făcute noi ob-
servații de către un matematician celebru8, a fost inventat 
telescopul, s-au făcut descoperiri importante, s-a dovedit 
rotația pământului și poziția fixă a soarelui și de asemenea, 
s-a descoperit rotația acestuia din urmă în jurul unei axe. 
A devenit evident atunci că textul explicit al Qur’ánului 
era în deplin acord cu realitatea și că sistemul ptolemeic 
era pură invenție.

 Pe scurt, multe popoare orientale au înflorit timp de 
treisprezece secole la adăpostul Credinței lui Muḥammad. 
În Evul Mediu, când Europa se afla cufundată în abisurile 
barbariei, popoarele arabe întreceau toate celelalte națiuni 
ale pământului în științe și meșteșuguri, matematică, grad 
de civilizație, știință a guvernării și alte arte. Educatorul 
și Forța Motrice a triburilor din Peninsula Arabică și 
de asemenea, Întemeietorul unei civilizații a desăvârșirii 
umane în mijlocul acelor clanuri războinice, a fost un Om 
analfabet, Muḥammad. A fost sau nu acest Om ilustru 
un adevărat Educator? Să fim cinstiți.
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BÁB

CÂT DESPRE BÁB9 – fie-mi sufletul jertfit pentru El! – încă 
din tinerețe, de când intrase în cel de-al douăzeci și 

cincilea an al binecuvântatei Sale vieți, El s-a ridicat să 
proclame Cauza Sa. Printre shí‘ih este un fapt universal 
recunoscut că nu a studiat în nicio școală și nici nu a fost 
învățat de vreun profesor. Toți locuitorii din Shíraz aduc 
mărturie despre aceasta. Cu toate acestea, El a apărut 
brusc în fața oamenilor, înzestrat cu cea mai adâncă eru-
diție și deși era un simplu negustor, i-a pus în dificultate 
pe toți teologii persani. Singur, El a întreprins o sarcină 
de neînchipuit, căci persanii sunt renumiți în întreaga 
lume pentru fanatismul lor. Această Ființă distinsă S-a 
ridicat cu asemenea forță, încât a zguduit din temelii legile 
religioase, cutumele, conduita, moravurile și obiceiurile 
persane, instituind o nouă lege, credință și religie. Cu 
toate că oameni eminenți de stat împreună cu majoritatea 
poporului și liderii religioși s-au coalizat cu toții spre a-L 
distruge și anihila, El le-a ținut piept de unul singur și a 
pus întreaga Persie în mișcare. Și ce mulți teologi, lideri 
și locuitori ai acelei țări și-au dat viața pe calea Sa și s-au 
grăbit spre câmpul martiriului, cu cea mai mare bucurie!

Guvernul, națiunea, clerul și conducători proeminenți, 
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cu toții au încercat să-I stingă lumina, dar nu au reușit. 
În cele din urmă, luna Sa a răsărit, steaua Lui a strălucit, 
temelia pusă de El a fost consolidată, iar orizontul Său 
a fost inundat de lumină. El a instruit o mare mulțime 
de oameni cu educație divină, exercitând o influență 
spectaculoasă asupra gândirii, obiceiurilor, moravurilor 
și modului de viață ale persanilor. El le-a adus vestea cea 
bună a manifestării Soarelui lui Bahá tuturor discipolilor 
Săi și i-a ajutat să capete credință și certitudine.

Manifestarea unor astfel de semne minunate și fapte 
mărețe, influența exercitată asupra cugetului și mentalității 
oamenilor, așezarea bazei progresului, precum și stabilirea 
fundamentelor succesului și prosperității de către un tânăr 
negustor constituie cea mai grăitoare dovadă că El a fost 
un Educator universal – fapt pe care nicio persoană cu 
judecată dreaptă n-ar ezita vreodată să-l recunoască.
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9
BAHÁ’U’LLÁH

BAHÁ’U’LLÁH10 A APĂRUT într-o vreme în care Persia zăcea 
cufundată în cea mai adâncă ignoranță și era mistuită 

de fanatism orb. Ați citit, fără îndoială, relatările detaliate 
oferite de cronicile istorice europene despre moravurile, 
conduita și mentalitatea persanilor din ultimele secole, și 
ele nu mai necesită repetiție. Este de ajuns să menționăm 
că Persia decăzuse într-atât de mult, încât călătorii străini 
deplângeau profund că o țară ce ocupase în trecut culmile 
gloriei și civilizației, ajunsese acum într-o asemenea condiție 
de degradare, dezolare și distrugere, iar poporul persan 
fusese adus într-o stare de mizerie cumplită.

În astfel de momente a apărut Bahá’u’lláh. Tatăl Său 
făcea parte dintre miniștrii de la curte, nu dintre preoți 
și este bine cunoscut în întreaga Persie că El nu a studiat 
niciodată în vreo școală și nici nu a stat în compania pre-
oților sau învățaților. În primii ani a avut parte de o viață 
confortabilă și fericită, iar cei care L-au însoțit și I-au ținut 
companie erau nobili persani și nu învățați.

De îndată ce Báb și-a revelat Cauza, Bahá’u’lláh a 
proclamat: „Acest Om măreț este Domnul celor drepți 
și se cuvine ca toți să-I jure credință.” Apoi s-a ridicat 
în sprijinul Cauzei lui Báb, aducând dovezi grăitoare și 

1

2

3



33

Despre influența profeților

argumente de netăgăduit în susținerea adevărului Aces-
tuia. Deși preoții națiunii obligaseră guvernul persan să 
I se opună cu vehemență; deși cu toții au emis decrete ce 
ordonau masacrarea, jefuirea, persecutarea și anihilarea 
discipolilor lui Báb; deși pe tot cuprinsul țării oamenii 
își luaseră responsabilitatea să-i omoare, să le dea foc și să 
le ia averea, și chiar să le hărțuiască femeile și copiii – în 
ciuda tuturor acestor lucruri, Bahá’u’lláh se ocupa cu 
preamărirea cuvântului lui Báb, cu cel mai mare calm și 
statornicie. Nu a căutat niciun moment să Se ascundă, ci a 
vorbit deschis cu dușmanii Săi, fiind preocupat cu aducerea 
dovezilor și argumentelor, devenind astfel renumit pentru 
preamărirea Cuvântului lui Dumnezeu. Din nou, a trecut 
prin cele mai grele suferințe, înfruntând mereu riscul de 
a-I fi pusă viața în pericol.

A fost pus în lanțuri și aruncat într-o temniță subte-
rană. Marea Lui avere pe care o moștenise a fost prădată 
în întregime, El a fost de patru ori exilat dintr-o țară în 
alta, iar în cele din urmă a ajuns să locuiască în Cea Mai 
Măreață Închisoare.11

În ciuda tuturor acestora, chemarea lui Dumnezeu a 
fost lansată fără încetare, iar Cauza Sa a ajuns vestită peste 
granițe. El a arătat o asemenea cunoaștere, o asemenea 
știință și asemenea virtuți, încât toți persanii Îl priveau 
ca pe o minune. Toți oamenii învățați – prieteni și duș-
mani deopotrivă – care au ajuns în prezența Sa în Ṭihrán, 
Baghdád, Constantinopol, Adrianopol și ‘Akká au primit 
un răspuns complet și convingător la orice întrebare au pus. 
Cu toții au recunoscut fără ezitare că este unic în întreaga 
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lume și neasemuit în desăvârșire.
Se întâmpla adesea ca în Baghdád să se adune în pre-

zența Sa binecuvântată preoți musulmani, evrei și creștini, 
laolaltă cu învățați europeni. Fiecare punea câte o întrebare 
și, deși aveau convingeri diferite, toți primeau răspunsuri 
complete și convingătoare și plecau mulțumiți. Chiar și 
preoții persani ce locuiau la Karbilá și Najaf12 au ales un 
învățat pe nume Mullá Hasan ‘Amú și l-au trimis ca repre-
zentant al lor. Acesta a ajuns în prezența Sa binecuvântată și 
a pus un număr de întrebări în numele lor, iar Bahá’u’lláh 
a răspuns la toate. Apoi, el a spus: „Preoții recunosc fără 
ezitare deplinătatea cunoașterii și realizărilor tale și toată 
lumea știe că ești fără pereche sau egal în toate domeniile 
de cunoaștere, cu atât mai mult cu cât este evident că nu 
ai studiat niciodată și nu ai dobândit această învățare de 
nicăieri. Însă preoții spun că nu se mulțumesc cu acest 
lucru și nu pot recunoaște adevărul pretenției tale doar pe 
baza cunoașterii și realizărilor tale. De aceea, te roagă să faci 
un miracol, pentru a fi mulțumiți și cu inimile împăcate.”

Bahá’u’lláh a răspuns astfel: „Deși nu au niciun drept 
să facă acest lucru, căci se cuvine ca Dumnezeu să-Și supună 
creaturile la teste, iar nu acestea să-L testeze pe Dumnezeu, 
cererea le este în acest caz îngăduită și acceptată. Însă Cauza 
lui Dumnezeu nu este o scenă de teatru pe care să se joace 
în fiecare oră o nouă piesă și unde să fie oferit răspunsul 
la o nouă cerere în fiecare zi. Dacă ar fi așa, Cauza lui 
Dumnezeu ar ajunge o joacă de copii.

De aceea, preoții trebuie să se întâlnească și de comun 
acord să aleagă un anume miracol, promițând în scris că 
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după înfăptuirea lui nu vor mai avea niciun dubiu și vor 
recunoaște și mărturisi adevărul acestei Cauze. Apoi, să 
pecetluiască hârtia și să Mi-o aducă. Ei trebuie să stabi-
lească aceasta drept criteriu al adevărului: dacă miracolul 
va fi înfăptuit, nu vor mai avea nici urmă de îndoială; iar 
dacă nu va fi înfăptuit, Noi vom fi condamnați pentru 
impostură.”

Învățatul s-a ridicat spunând: „Nu mai este nimic 
de adăugat.” El a sărutat genunchiul lui Bahá’u’lláh, deși 
nu era un credincios și a plecat. I-a adunat după aceasta 
pe preoți și le-a transmis mesajul lui Bahá’u’lláh. Ei s-au 
sfătuit împreună și au zis: „Acest om este un magician; 
poate că va reuși să facă vreo vrăjitorie și atunci noi nu vom 
mai putea spune nimic,” astfel că nu au mai îndrăznit să 
răspundă în niciun fel.

Cu toate acestea, Mullá Hasan ‘Amú a relatat această 
întâmplare la multe întruniri. După ce a părăsit Karbilá 
a mers la Kirmánsháh și la Ṭihrán, povestind tuturor în 
detaliu acest episod, vorbind despre teama de a reacționa 
în vreun fel a preoților.

Iată deci că până și adversarii lui Bahá’u’lláh din Orient 
Îi recunoșteau măreția, desăvârșirea, cunoașterea și erudiția 
și, deși erau inamicii Lui, ei Îl numeau „vestitul Bahá’u’lláh”.

Pe scurt, acest Astru măreț a răsărit brusc la orizontul 
Persiei, însă toți oamenii acelei țări, fie ei demnitari, preoți 
sau oameni de rând, s-au ridicat împotriva Lui cu dușmănie 
cruntă, pretinzând că El urmărește să le înăbușe și să le 
distrugă religia, legile, națiunea și imperiul, tot la fel cum 
s-a spus și despre Hristos. Totuși Bahá’u’lláh, singur și fără 
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niciun sprijin, le-a ținut piept tuturor fără a ezita vreo clipă.
În cele din urmă, aceștia au spus: „Atâta vreme cât 

omul acesta se află în Persia, nu vom avea liniște și pace. 
Trebuie să-L surghiunim pentru ca Persia să-și recapete 
liniștea.” Astfel că L-au supus pe Bahá’u’lláh la suferințe 
grele pentru a-L determina să ceară El Însuși permisiunea 
de a părăsi Persia, imaginându-și că astfel lumina Cauzei 
Sale se va stinge. Persecuția Lui a avut însă efectul contrar: 
Cauza a luat amploare, iar flacăra ei s-a aprins și mai tare. 
Până atunci se răspândise doar în Persia, dar acest exil a fă-
cut-o să se răspândească și pe alte meleaguri. Apoi, au spus: 

„Iráq este prea aproape de Persia; trebuie să-L trimitem 
într-o țară și mai îndepărtată.” Astfel că guvernul persan 
a persistat până când Bahá’u’lláh a fost exilat din Iráq la 
Constantinopol. Din nou, au văzut că El nu a arătat nici cea 
mai mică șovăială. Au spus: „Constantinopolul este un loc 
de trecere pentru numeroase neamuri și popoare, iar acolo 
trăiesc și mulți persani.” Astfel că au luat din nou măsuri 
și L-au exilat la Adrianopol, însă văpaia a fost aprinsă și 
mai tare, iar Cauza a luat și mai mare amploare. În cele din 
urmă, persanii au spus: „Niciunul dintre aceste locuri nu 
I-a adus umilire. Trebuie să-L trimitem undeva unde să fie 
făcut de rușine și să fie supus încercărilor și persecuțiilor, 
iar familia și adepții Lui să sufere cumplit.” Așa că au ales 
orașul ‘Akká, locul desemnat pentru rebeli, ucigași, hoți 
și tâlhari la drumul mare, obligându-L să se afle printre 
astfel de oameni. Însă puterea lui Dumnezeu s-a făcut 
văzută, întrucât această închisoare a devenit un mijloc de 
răspândire a Credinței Sale și de preamărire a Cuvântului 
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Său. Măreția lui Bahá’u’lláh a devenit evidentă prin faptul 
că a reușit, dintr-o astfel de închisoare și aflându-se în niște 
circumstanțe atât de umilitoare, să transforme în întregime 
condiția Persiei, să-Și învingă dușmanii și să dovedească 
tuturor puterea irezistibilă a Cauzei Sale. Învățăturile Sale 
sacre s-au răspândit în toate ținuturile, iar Cauza Sa a fost 
întemeiată cu tărie.

În fiecare provincie a Persiei, inamicii s-au ridicat 
cuprinși de ură împotriva adepților Lui, capturându-i și 
ucigându-i, bătându-i și dându-le foc, distrugând mii de 
case și recurgând la toate mijloacele de violență pentru 
a-I nimici Cauza. În ciuda tuturor acestor lucruri, El și-a 
promovat Cauza și Și-a promulgat învățăturile din spatele 
închisorii pline de ucigași, hoți și tâlhari, trezindu-i pe mulți 
dintre cei mai virulenți dușmani ai Săi și transformându-i 
în credincioși adevărați. Acțiunile Sale au avut o așa de 
mare influență încât până și guvernul persan s-a trezit din 
amorțeala sa și a regretat tot ce fusese săvârșit de mâinile 
preoților rău intenționați.

Atunci când Bahá’u’lláh a ajuns la închisoarea din Țara 
Sfântă, acele suflete cu putere de pătrundere au realizat că 
se împlineau profețiile rostite de Dumnezeu prin gura Pro-
feților Săi cu două-trei milenii înainte și că se îndeplineau 
promisiunile Lui, căci El le revelase unora dintre Profeți și 
vestise în Țara Sfântă că Domnul Oștirilor va fi manifestat 
pe cuprinsul ei. Toate aceste promisiuni au fost îndeplinite 
și este greu de imaginat cum ar fi putut Bahá’u’lláh să 
părăsească Persia pentru a-Și înălța cortul pe acest pământ 
sacru dacă n-ar fi existat opoziția dușmanilor Lui și dacă 
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n-ar fi fost exilat și surghiunit de aceștia. Ei au sperat ca 
această întemnițare să-I anihileze și să-I distrugă complet 
Cauza, dar încarcerarea Sa a devenit, în schimb, cea mai 
mare confirmare a Cauzei și un mijloc de promovare a sa. 
Chemarea lui Dumnezeu a atins Orientul și Occidentul, 
iar razele Soarelui Adevărului au luminat fiecare țară. Lă-
udat fie Dumnezeu! Deși era doar un deținut, cortul Său 
a fost înălțat pe Muntele Carmel, iar El era văzut având 
un aer de înaltă maiestate. Oricine ajungea în prezența Sa, 
prieten sau străin, exclama: „Acesta nu este un prizonier, 
este un rege!”

La scurt timp după sosirea în închisoare, Bahá’u’lláh 
i-a adresat o scrisoare lui Napoleon, pe care a trimis-o prin 
ambasadorul Franței și al cărei conținut se rezumă astfel: 

„Întreabă ce nelegiuire am comis pentru a fi întemnițat 
în această închisoare.”13 Napoleon nu a răspuns. Atunci, 
Bahá’u’lláh i-a trimis o a doua epistolă, care este inclusă 
în Súriy-i-Haykal și al cărei rezumat este următorul: „O, 
Napoleon! Din moment ce nu ai dat ascultare și nu ai răs-
puns chemării Mele, îți vei pierde toată stăpânirea și nu vei 
mai însemna nimic.”14 Scrisoarea a fost trimisă prin poștă, 
prin grija lui César Catafago,15 lucru știut de toți tovarășii 
Săi de exil. Textul acestei scrisori a devenit cu repeziciune 
cunoscut în întreaga Persie, întrucât Kitáb-i-Haykal fusese 
trimisă în același timp în toate colțurile țării, iar epistola 
era inclusă în ea. Aceasta se petrecea în anul 1869 și cum 
Súriy-i-Haykal circulase pe tot cuprinsul Persiei și al Indiei, 
toți credincioșii aveau această epistolă la ei și așteptau cu 
nerăbdare ce avea să se întâmple. La scurt timp după aceea, 
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în 1870, între Germania și Franța s-a aprins focul războ-
iului, iar cu toate că nimeni nu se aștepta în acel moment 
la o victorie a Germaniei, Napoleon a fost învins cu surle 
și trâmbițe, s-a predat dușmanilor și și-a văzut toată gloria 
preschimbându-se în cea mai neagră înjosire.

De asemenea, au fost trimise Tablete și altor suverani, 
printre care și epistola către maiestatea sa Násiri’d-Dín Sháh. 
În aceasta, Bahá’u’lláh a spus: „Cheamă-Mă în prezența ta 
și adună toți preoții, și cere dovezi și demonstrații, pentru 
ca adevărul să se distingă de minciună.”16 Maiestatea sa le-a 
trimis preoților scrisoarea lui Bahá’u’lláh, desemnându-i pe 
ei cu această sarcină, însă aceștia n-au îndrăznit să o între-
prindă. Apoi, el le-a cerut la șapte dintre cei mai renumiți 
preoți să răspundă la această scrisoare. După un timp, ei au 
înapoiat-o spunând: „Acest om este un oponent al Credin-
ței și un dușman al regelui.” Maiestatea sa Sháh-ul Persiei 
a fost foarte supărat și a spus: „Aceasta este o chestiune 
legată de dovezi și demonstrații, de adevăr și minciună. Ce 
are de-a face cu dușmănia față de guvernământ? Ce mult îi 
respectam pe acești preoți, dar nu sunt în stare nici măcar 
să răspundă la această scrisoare.”

Pe scurt, tot ceea ce stă scris în Tabletele către suverani 
s-a împlinit. Nu trebuie decât să comparăm evenimentele 
petrecute începând cu anul 1870 și vom vedea că totul 
s-a petrecut după cum era prezis, în afară de câteva care 
urmează să se întâmple în viitor.

Mai mult, popoare străine și non-credincioși îi atri-
buiau lui Bahá’u’lláh fapte miraculoase. Unii credeau că 
este un sfânt, iar alții chiar au scris diferite relatări despre 
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acest subiect, de pildă, Siyyid Dávúdí, un preot sunní din 
Baghdád, a scris un scurt tratat în care relatează despre 
puterile supranaturale ale lui Bahá’u’lláh. Chiar și astăzi 
există pretutindeni în Orient oameni care, deși nu cred că 
Bahá’u’lláh este o Manifestare a lui Dumnezeu, Îl consideră 
sfânt și Îi atribuie unele miracole.

Pe scurt, nu a existat nici măcar un singur suflet, fie 
prieten sau dușman, dintre cei care au ajuns în prezența 
lui Bahá’u’lláh, care să nu ateste și să recunoască măreția 
Sa. Deși nu aveau să devină credincioși, aduceau cu toții 
mărturie despre măreția Lui. În majoritatea cazurilor, de 
îndată ce se înfățișa cineva înaintea Sa, întâlnirea îi pro-
ducea o impresie atât de puternică, încât nu mai putea 
rosti un cuvânt. De nenumărate ori s-a întâmplat ca unul 
dintre cei mai aprigi dușmani ai Săi să hotărască în sinea 
lui să spună asta și asta, sau să combată cutare sau cutare 
lucru, pentru ca odată ajuns în prezența Sa, să fie uimit și 
uluit, și să rămână fără grai!

Bahá’u’lláh nu a studiat niciodată limba arabă, nu a 
avut niciun dascăl și nu a urmat nicio școală. Cu toate 
acestea, elocvența și fluența în vorbirea limbii arabe pre-
cum și Tabletele Sale în limba arabă, i-au impresionat pe 
cei mai erudiți și mai desăvârșiți dintre oamenii de litere 
arabi, toți recunoscând că realizările Sale în acest domeniu 
sunt unice și fără egal.

Dacă citim cu atenție textul Torei, vom vedea că ni-
ciuna dintre Manifestările lui Dumnezeu nu le-au spus 
vreodată celor care Le-au renegat: „Sunt gata să îndeplinesc 
orice miracol doriți și Mă voi supune oricărei încercări 
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vreți.” Totuși, Bahá’u’lláh a afirmat limpede, în epistola 
către Sháh: „Adună-i laolaltă pe toți preoții și cheamă-Mă 
înaintea ta, ca să poată fi aduse dovezi și demonstrații.”

Timp de cincizeci de ani, Bahá’u’lláh și-a înfruntat 
vrăjmașii cu tăria unui munte: au încercat, cu toții, să-L 
distrugă; L-au atacat, cu toții; au complotat, de mii de ori, 
să-L răstignească și să-L nimicească; iar în toată această 
perioadă de cincizeci de ani, El s-a aflat în permanent 
pericol de moarte.

Cât despre Persia, care până în zilele noastre a rămas 
într-o stare de decădere și descompunere, orice om cu 
înțelepciune, fie el dinăuntrul sau din afara granițelor ei 
și care cunoaște adevărata ei stare, își poate da seama că 
progresul, prosperitatea și civilizația ei depind în întregime 
de promulgarea învățăturilor și de răspândirea principiilor 
acestei Ființe slăvite.

În vremea binecuvântată a vieții Sale, Hristos a educat 
de fapt doar unsprezece suflete, dintre care Petru, cel mai 
măreț dintre aceștia, odată pus la încercare, s-a lepădat de 
trei ori de El. În ciuda acestui fapt, iată cum Cauza lui 
Hristos a pătruns după aceea peste tot în lume! În această 
zi, Bahá’u’lláh a educat mii de suflete care, sub amenințarea 
sabiei, au înălțat spre cer strigătul: „O, Tu, Slavă a Slavelor!”17 
și ale căror chipuri, în focul încercărilor, au strălucit ca 
aurul. Deduceți atunci ce se va întâmpla în viitor!

Așadar, trebuie să fim cinstiți și să recunoaștem ce 
mare Educator al omenirii a fost această Ființă ilustră, ce 
semne minunate a manifestat El și ce forță și putere au 
fost eliberate în lume prin El.
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10
DOVEZI RAȚIONALE ȘI DOVEZI 

DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ

SĂ VORBIM ASTĂZI, în timpul mesei, despre dovezi. Dacă ați 
fi ajuns în acest loc binecuvântat, în vremea manifestării 

acestei minunate Lumini,18 dacă I-ați fi stat în preajmă și 
I-ați fi contemplat figura luminoasă, ați fi înțeles că rostirea 
și frumusețea Lui nu mai au nevoie de nicio altă dovadă. 
Ce multe suflete au devenit dintr-o dată credincioși fermi 
prin simplul fapt că au ajuns în prezența Lui, fără a simți 
nevoia unor dovezi în plus! Chiar și cei adânciți în cea 
mai mare ură și tăgăduială mărturiseau, după întâlnirea 
cu Bahá’u’lláh, măreția Lui spunând: „Este într-adevăr 
un om distins, dar ce păcat că are o astfel de pretenție! 
Altfel, tot ce spune este corect.”

Dar acum, după ce Lumina adevărului a apus, toți cer 
dovezi, așa că ne vom strădui să oferim dovezi raționale. 
Vom aduce acum o dovadă ce nu poate fi tăgăduită, care 
ar trebui să fie de ajuns sufletelor ce judecă cu dreptate. 
Este vorba de faptul că această Ființă ilustră Și-a propagat 
Cauza din spatele „Celei Mai Mărețe Închisori,” de unde 
lumina Lui s-a răspândit până departe, de unde renumele 
Său a făcut înconjurul pământului și s-a dus vestea despre 
măreția Sa atât în Orient, cât și în Occident. Așa ceva nu 
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s-a mai întâmplat niciodată, până în ziua de astăzi, dacă 
privim cu imparțialitate. Există însă oameni care, chiar 
de ar fi să audă toate dovezile din lume, nu vor judeca 
drept! Guverne și popoare, cu toată puterea lor, nu L-au 
putut înfrânge, pe când El singur și lipsit de orice ajutor, 
întemnițat și nedreptățit, a înfăptuit tot ce a vrut.

Nu doresc să enumăr miracolele înfăptuite de 
Bahá’u’lláh, căci mi s-ar putea răspunde că ele sunt doar 
legende, al căror adevăr nu poate fi verificat. La fel se în-
tâmplă și în cazul Evangheliei, în care miracolele săvârșite 
de Hristos ne sunt relatate de apostoli și nu de cei care le-au 
fost martori, fiind din acest motiv contestate de către evrei. 
Dacă aș vorbi totuși despre capacitățile supranaturale ale 
lui Bahá’u’lláh, ele sunt nenumărate și recunoscute fără 
nicio îndoială în Orient, chiar și de unii oameni care nu 
credeau în El. Însă aceste relatări nu sunt privite ca niște 
dovezi și adevăruri de toată lumea, căci s-ar putea spune 
că ele nu sunt autentice, întrucât și adepții altor religii 
relatează minuni făcute de întemeietorii lor. Hindușii, de 
pildă, povestesc despre minunile lui Brahma. Cum putem 
ști că unele sunt false, iar celelalte sunt adevărate? Dacă 
unele sunt considerate povești, la fel sunt și celelalte; iar 
dacă unele sunt pe larg recunoscute, tot așa trebuie să fie 
și celelalte. De aceea, astfel de relatări nu constituie o do-
vadă suficientă. Desigur că un miracol poate fi o dovadă 
pentru cei care îi sunt martori oculari, însă chiar și atunci, 
ei nu sunt siguri dacă ce au văzut constituie un miracol 
sau o simplă scamatorie. De altfel și iluzioniștilor le-au 
fost atribuite uneori capacități supranaturale.
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Pe scurt, vrem să spunem că deși Bahá’u’lláh a înfăp-
tuit multe acte miraculoase, nu le vom invoca aici deoarece 
nu numai că ele nu reprezintă dovezi și adevăruri pentru 
întreaga omenire, dar nu sunt o dovadă convingătoare 
nici măcar pentru cei care le văd cu propriii ochi și le pot 
considera iluzii.

De altfel, majoritatea minunilor înfăptuite de Profeți 
au o semnificație lăuntrică. În Evanghelie se spune, de pildă, 
că în timpul martiriului lui Hristos s-a lăsat întunericul, 
pământul s-a cutremurat, vălul Templului s-a sfâșiat în 
două de sus până jos, iar morții au ieșit din morminte. 
Dacă toate acestea s-ar fi petrecut în realitate, ar fi fost 
niște evenimente fenomenale. Asemenea evenimente ar fi 
fost, cu siguranță, consemnate în cronicile timpului și i-ar 
fi înmărmurit de spaimă pe toți. Cel puțin soldații L-ar fi 
coborât pe Hristos de pe cruce sau ar fi fugit. Dar cum 
aceste evenimente nu figurează în nicio carte de istorie, 
este limpede că nu trebuie să fie înțelese literal, ele au un 
sens lăuntric. Nu avem intenția de a nega aceste lucruri, 
vrem doar să spunem că aceste relatări nu constituie do-
vezi categorice, ci au o semnificație lăuntrică – și nimic 
mai mult.

Iată de ce astăzi, la masă, vom vorbi despre explicațiile 
oferite de argumente ale cuvântului din Sfânta Scriptură, 
căci până acum am adus doar argumente raționale.

Din moment ce aceasta este dispoziția de a căuta 
adevărul și de a cunoaște realitatea – asemenea stării celui 
însetat tânjind după apa vieții sau a peștelui ce se zbate 
să ajungă la mare, asemenea stării sufletului suferind ce-l 
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caută pe adevăratul tămăduitor care să-i aducă vindecarea 
divină, asemenea stării în care se află caravana pierdută ce 
găsește calea adevărului sau corabia rătăcind fără direcție, 
care ajunge la limanul mântuirii – căutătorul trebuie să 
fie înzestrat cu anumite calități. Mai întâi, el trebuie să 
fie nepărtinitor și detașat de tot în afară de Dumnezeu. 
Inima trebuie să-i fie îndreptată cu totul spre Orizontul 
Suprem și eliberată de lanțurile dorințelor egoiste și deșarte, 
căci acestea sunt obstacole pe calea sa. Apoi, el trebuie să 
fie capabil să suporte toate greutățile, să fie întruchiparea 
purității și a sfințeniei, și să se elibereze de iubirea și ura 
popoarelor acestei lumi, întrucât atașamentul pentru un 
lucru îl poate împiedica să investigheze un altul, iar ura 
față de ceva îl poate împiedica să-i descopere adevărul. 
Aceasta este dispoziția de a căuta, iar căutătorul trebuie să 
fie înzestrat cu aceste trăsături și calități – ceea ce înseamnă 
că până când nu ajunge în această stare, nu va fi posibil să 
dobândească cunoaștere de la Soarele Adevărului.19

Să ne întoarcem acum la subiectul nostru. Toate 
popoarele lumii așteaptă două Manifestări, Care trebuie 
să fie contemporane. Astfel li s-a făgăduit tuturor. Tora 
le făgăduiește evreilor venirea Domnului Oștirilor și a 
lui Mesia. Evanghelia promite întoarcerea lui Hristos și 
a lui Ilie. În religia lui Muḥammad este promisă venirea 
lui Mahdi și a lui Mesia. La fel stau lucrurile și în cazul 
zoroastrienilor și al altora, dar dacă am examina în amă-
nunt toate aceste chestiuni, ne-ar lua prea mult timp. Ceea 
ce vrem să spunem este că tuturor li s-a promis venirea 
a două Manifestări una după alta. Profeția spune că în 
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timpul celor două Manifestări, pământul se va preschim-
ba într-unul nou; întreaga existență se va reînnoi; lumea 
contingentă se va înveșmânta cu un strai nou; dreptatea 
și adevărul vor cuprinde omenirea; ura și dușmănia vor 
dispărea; tot ce este cauză de diviziune între popoare, 
rase și națiuni va fi uitat; se va promova ceea ce asigură 
unitate, armonie și înțelegere. Cel nepăsător se va trezi din 
somnul lui; cel orb va vedea; cel surd va auzi; cel fără de 
grai va vorbi; cel bolnav se va vindeca; cel mort va învia; 
războiul va face loc păcii. Dușmănia se va preschimba în 
iubire; vor dispărea toate motivele de dispută și ceartă; 
omenirea va ajunge la adevărata fericire; lumea aceasta 
va oglindi Împărăția cerească; pământul de dedesubt va 
deveni tronul tărâmului de deasupra. Toate națiunile 
vor deveni o singură națiune; toate religiile vor deveni 
o singură religie; întreaga omenire va deveni o singură 
familie și un singur neam. Toate ținuturile pământului 
vor fi precum unul singur; prejudecățile rasiale, naționale, 
personale, politice și de limbă vor fi șterse și vor dispărea 
de pe fața pământului; toți oamenii vor ajunge la viața 
veșnică, la umbra Domnului Oștirilor.

Acum trebuie să dovedim, bazându-ne pe Sfânta 
Scriptură și demonstrând logic din spusele Profeților, că 
aceste Manifestări gemene au venit. Așadar, dorim să 
oferim argumente bazate pe Sfânta Scriptură, întrucât 
am adus deja argumente raționale ce stabileau adevărul 
acestor două Manifestări, în discuția de acum câteva zile, 
la masă.20

În Cartea lui Daniel, de la reconstruirea Ierusalimului 
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și până la martiriul lui Hristos sunt prevăzute șaptezeci de 
săptămâni,21 căci prin martiriul lui Hristos, jertfa încetează 
și sfântul locaș este nimicit.7 Astfel, această profeție se 
referă la venirea lui Hristos.

Cele șaptezeci de săptămâni încep cu restaurarea și 
reclădirea Ierusalimului, pe baza a patru edicte date de 
trei regi. Primul l-a dat Cirus în anul 536 î.H., fapt no-
tat în primul capitol al Cărții lui Ezdra. Al doilea edict, 
privind reclădirea Ierusalimului, a fost emis de Darius al 
Persiei în anul 519 î.H., acest lucru fiind menționat în al 
șaselea capitol al Cărții lui Ezdra. Cel de-al treilea edict 
a fost dat de Artaxerxes în al șaptelea an al domniei sale, 
adică în anul 457 î.H., după cum se arată în al șaptelea 
capitol al Cărții lui Ezdra. Al patrulea edict este emis de 
Artaxerxes în anul 444 î.H., fapt notat în capitolul al 
doilea din Neemia.

Daniel se referă la cel de-al treilea edict, cel din anul 
457 î.H. Șaptezeci de săptămâni înseamnă 490 de zile. 
Fiecare zi, după textul Bibliei, reprezintă un an, deoarece 
în Tora se spune: „un an pentru o zi” și „ți-am rânduit o 
zi pentru un an.”22 De aceea, 490 de zile înseamnă 490 de 
ani. Al treilea edict, al lui Artaxerxes, a fost emis cu 457 
de ani înainte de nașterea lui Hristos, iar Hristos era în 
vârstă de treizeci și trei de ani în momentul martirizării 
și înălțării Sale. Adunând 33 cu 457, obținem 490, adică 
exact momentul vestit de Daniel pentru venirea lui Hristos.

Însă versetul 25 din Capitolul 9 al Cărții lui Daniel 
exprimă această idee într-un alt mod, și anume ca fiind 
vorba de șapte săptămâni și șaizeci și două de săptămâni, 
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ceea ce diferă în aparență de prima afirmație. Mulți au 
rămas nedumeriți în fața acestor diferențe, străduindu-se 
să împace cele două afirmații. Cum se poate să fie indicate 
într-un loc șaptezeci de săptămâni, iar în altul, șaizeci și 
două de săptămâni și șapte săptămâni? Aceste două afir-
mații nu sunt în acord una cu cealaltă.

De fapt, Daniel pornește de la două date diferite. Una 
are ca punct de referință ordinul lui Artaxerxes către Ezdra 
de a reconstrui Ierusalimul, iar acestea sunt cele șaptezeci 
de săptămâni ce s-au sfârșit odată cu înălțarea lui Hristos, 
când prin martiriul Său au încetat jertfa și prinosul. A 
doua începe după terminarea reconstrucției Ierusalimului, 
care se întâmplă cu șaizeci și două de săptămâni înainte de 
înălțarea lui Hristos. Reconstrucția Ierusalimului a durat 
șapte săptămâni, ceea ce este echivalent cu patruzeci și nouă 
de ani. Adunând 7 cu 62 de săptămâni, obținem 69 de 
săptămâni, iar în ultima săptămână a avut loc înălțarea lui 
Hristos. Cu aceasta se încheie cele șaptezeci de săptămâni 
și nu mai rămâne astfel nicio contradicție.

După ce am dovedit venirea lui Hristos prin profețiile 
lui Daniel, să lămurim venirea lui Bahá’u’lláh și Báb. Până 
în prezent am adus doar argumente raționale; să ne uităm 
acum la cele din textul sacru.

În Cartea lui Daniel, 8:13, se spune: „Și am auzit un 
sfânt care grăia, și un alt sfânt a zis către cel ce grăia: «Până 
când va dura vedenia și jertfa de fiecare zi nu se va mai 
aduce și un păcat al pustiirii va fi pus în loc și templul și 
oștirea vor fi călcate în picioare?» Atunci el i-a răspuns: 

«Până la două mii trei sute de seri și de dimineți; după 
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aceasta templul își va avea din nou rostul lui.»” Iar apoi a 
spus: „că pentru vremea cea din urmă este vedenia.” Aceas-
ta înseamnă: cât timp va dura această nenorocire, această 
năpastă, această înjosire și pustiire? Altfel spus, când se 
vor ivi zorii Revelației? Apoi a spus: „două mii trei sute 
de seri și de dimineți; după aceasta templul își va avea din 
nou rostul lui.” Pe scurt, el prevede o perioadă de 2300 
de ani, căci potrivit textului Torei, fiecare zi reprezintă 
un an. Așadar, de la data edictului lui Artaxerxes privind 
reconstruirea Ierusalimului și până la nașterea lui Hristos 
sunt 456 de ani, iar de la nașterea lui Hristos și până la 
venirea lui Báb sunt 1844 de ani, iar dacă adunăm cele două 
numere obținem 2300. Cu alte cuvinte, împlinirea viziunii 
lui Daniel a avut loc în anul 1844 d.H., acesta fiind anul 
venirii lui Báb. Analizați textul Cărții lui Daniel și puteți 
vedea cât de clar prevede el anul venirii Sale! Într-adevăr, 
nu putea exista o profeție mai clară decât aceasta a vreunei 
Manifestări.

În Evanghelia după Matei, 24:3, Hristos spune limpede 
că ceea ce anunță Daniel prin această profeție este data 
venirii, iar acesta este versetul: „Și șezând El pe Muntele 
Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicând: 
Spune nouă când vor fi acestea și care este semnul venirii 
Tale și al sfârșitului veacului?” Una dintre lămuririle lui 
Hristos drept răspuns a fost aceasta: „Deci, când veți vedea 
urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând 
în locul cel sfânt – cine citește să înțeleagă.” Astfel, El îi 
trimite la al optulea capitol al Cărții lui Daniel, afirmând 
că oricine îl citește ar trebui să înțeleagă despre ce dată este 
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vorba. Iată cât de limpede este precizată venirea lui Báb 
în Vechiul și în Noul Testament!

Acum, să deducem din Tora data venirii lui Bahá’u’lláh. 
Aceasta se calculează în ani lunari de la revelarea misiunii 
și emigrarea lui Muḥammad, deoarece în religia musul-
mană se utilizează calendarul lunar, iar toate poruncile 
referitoare la practicile religioase au fost exprimate ținând 
cont de acest calendar.

În Cartea lui Daniel, 12:6, se spune: „Și unul a zis celui 
ce era îmbrăcat în veșminte de in și stătea deasupra apelor 
fluviului: «Pe când se vor sfârși aceste fapte minunate?» 
Și am ascultat pe bărbatul cel îmbrăcat în veșminte de in 
care stătea deasupra apelor fluviului și el și-a ridicat dreap-
ta și stânga lui către ceruri și a jurat pe Cel ce este viu în 
veci: «Va mai ține o vreme; vremuri și jumătate de vreme, 
iar când se va isprăvi de sfărâmat puterea poporului celui 
sfânt, atunci vor lua sfârșit toate acestea.»”

Deja am lămurit ce înseamnă „o zi,” așadar nu mai 
este necesară nicio altă explicație, dar permiteți-mi să 
spun pe scurt că fiecare zi a Tatălui înseamnă un an, iar 
fiecare an are douăsprezece luni. Astfel, trei ani și jumă-
tate fac patruzeci și două de luni, iar patruzeci și două 
de luni reprezintă 1260 de zile, fiecare zi din Biblie fiind 
echivalentă cu un an. Báb, Heraldul lui Bahá’u’lláh, Și-a 
revelat misiunea exact în anul 1260 de la emigrarea lui 
Muḥammad, după calendarul islamic.

După aceea, în versetele 11 și 12, se spune: „Și din 
vremea când va înceta jertfa cea de-a pururi și va începe 
urâciunea pustiirii vor fi o mie două sute nouăzeci de zile. 
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Fericit va fi cel ce va aștepta și va ajunge la o mie trei sute 
treizeci și cinci de zile.”

Numărătoarea lunară începe în ziua proclamării ca 
profet a lui Muḥammad, în regiunea Hijáz; acest lucru s-a 
petrecut la trei ani după revelația misiunii Sale, deoarece la 
început a fost tăinuită calitatea de profet a lui Muḥammad, 
neștiind nimeni altcineva de ea în afară de Khadíjih și 
Ibn-i-Nawfal,23 până în momentul în care a fost anunțată 
în mod public, trei ani mai târziu. Bahá’u’lláh a anunțat 
Revelația Sa în anul 1290 de la proclamarea misiunii lui 
Muḥammad.24
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COMENTARIU ASUPRA CAPITOLULUI 
AL UNSPREZECELEA AL APOCALIPSEI 

SFÂNTULUI IOAN

ÎN APOCALIPSĂ, 11:1-2, se spune: Apoi mi-au dat o trestie, 
asemenea unui toiag, zicând: „Scoală-te și măsoară tem-

plul lui Dumnezeu și altarul și pe cei ce se închină în el. 
Iar curtea cea din afară a templului, scoate-o din socoteală 
și n-o măsura, pentru că a fost dată neamurilor, care vor 
călca în picioare cetatea sfântă patruzeci și două de luni.”

Această trestie simbolizează Omul Perfect, temeiul 
comparației Sale cu trestia fiind următorul: când interiorul 
trestiei este eliberat și golit de miez, se pot cânta cu ea me-
lodii minunate, dar sunetul și cântecul melodios nu vine 
de la trestie, ci de la cel care suflă în ea. Tot astfel și inima 
sfințită a acestei Ființe binecuvântate este eliberată și golită 
de tot în afară de Dumnezeu, se împotrivește înclinațiilor 
egoiste, fiind ferită de ele și se află în tovărășie intimă cu 
suflarea Duhului Divin. Orice rostește El, nu vine de la 
Sine ci de la Muzicianul ideal și de la revelația divină. De 
aceea El este asemuit cu o trestie, care la rândul ei este 
comparată cu un toiag: adică alinarea celui slab și sprijinul 
oricărui suflet muritor. Este toiagul Adevăratului Păstor, 
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cu ajutorul căruia El își păzește turma și o călăuzește pe 
pășunile Împărăției.

Apoi se spune că îngerul i s-a adresat, zicându-i: 
„Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu și altarul și 
pe cei ce se închină în el;” aceasta înseamnă: cântărește și 
măsoară. A măsura înseamnă a determina cantitatea unui 
lucru. Astfel, îngerul a spus: cântărește Sfânta Sfintelor, 
altarul și pe cei ce se roagă în el – cu alte cuvinte, află 
adevărata lor natură; descoperă-le starea și treapta pe care 
se găsesc, realizările, virtuțile, comportamentul și calitățile; 
fii conștient de tainele acestor suflete sfinte care sălășluiesc 
în Sfânta Sfintelor, în puritate și sfințenie.

„Iar curtea cea din afară a templului, scoate-o din so-
coteală și n-o măsura, pentru că a fost dată neamurilor.” 
La începutul secolului al șaptelea al erei creștine, când 
Ierusalimul a fost cucerit, Sfânta Sfintelor – lăcașul con-
struit de Solomon – a fost păstrată, dar curtea exterioară 
a fost confiscată și dată neamurilor.

„Care vor călca în picioare cetatea sfântă patruzeci și 
două de luni;” aceasta înseamnă că neamurile vor captura 
și stăpâni Ierusalimul patruzeci și două de luni, adică 1260 
de zile sau – cum fiecare zi reprezintă un an – 1260 de 
ani, care este durata Dispensației Qur’ánului. Conform 
textului Bibliei, fiecare zi reprezintă un an, după cum se 
spune în Iezechiel, 4:6: „vei purta nelegiuirile casei lui 
Iuda timp de patruzeci de zile, câte o zi de fiecare an ce 
ți-am hotărât Eu.”

Aceasta este o profeție care se referă la durata Dispen-
sației islamice, când Ierusalimul a fost călcat în picioare, 
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adică a fost pângărit, însă Sfânta Sfintelor fost păstrată, 
păzită și respectată. Această stare de lucruri a continuat 
până în anul 1260. Cei 1260 de ani sunt o profeție despre 
venirea lui Báb, „Poarta” lui Bahá’u’lláh, ce a avut loc în 
anul hegirei 1260. După ce perioada de 1260 de ani s-a 
încheiat, Cetatea Sfântă a Ierusalimului a început să-și 
recapete prosperitatea înfloritoare. Oricine a văzut Ieru-
salimul de acum 60 de ani și îl compară cu cel de azi, va 
vedea cât de înfloritor și prosper a devenit, recâștigându-și 
locul de cinste.

Acesta este înțelesul de suprafață al versetelor din Apo-
calipsa Sfântului Ioan, dar mai există un înțeles lăuntric și 
o interpretare simbolică, după cum urmează. Religia lui 
Dumnezeu are două părți. Una este chiar fundamentul ei 
și aparține tărâmului spiritual: adică virtuțile și însușirile 
divine. Această parte nu suferă modificări sau schimbări: 
ea este Sfânta Sfintelor, ce constituie esența religiei înteme-
iate de Adam, Noe, Avraam, Moise, Hristos, Muḥammad, 
Báb și Bahá’u’lláh, și care va dăinui în toate Dispensațiile 
profetice. Ea nu va fi abrogată niciodată deoarece este 
alcătuită din adevăruri spirituale, și nu materiale. Este 
credință, cunoaștere, certitudine, dreptate, pietate, gân-
dire înălțătoare, a fi de încredere, iubire de Dumnezeu 
și caritate. Este milă față de cei săraci, sprijin pentru cei 
prigoniți, generozitate față de cei nevoiași și înălțare pen-
tru cei căzuți. Este puritate, detașare, smerenie, putere 
de îndurare, răbdare și statornicie. Acestea sunt însușiri 
divine. Aceste porunci nu vor fi niciodată abrogate, ci vor 
rămâne active și în vigoare pentru totdeauna. Aceste virtuți 
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omenești sunt reînnoite cu fiecare Dispensație, deoarece la 
încheierea fiecărei Dispensații, spiritul legii lui Dumnezeu, 
ce este alcătuit din virtuțile umane, pierde din substanță 
și se păstrează doar latura formală.

Astfel, la încheierea Dispensației mozaice, care coincide 
cu venirea lui Hristos, adevărata religie a lui Dumnezeu 
dispăruse din mijlocul evreilor, lăsând în urmă doar o 
formă lipsită de spirit. Sfânta Sfintelor nu mai era, dar 
curtea exterioară a Templului – care semnifică forma 
exterioară a religiei – a căzut în mâinile neamurilor. Tot 
astfel, esența religiei lui Hristos, care reprezintă cele mai 
mărețe virtuți umane, a dispărut, însă forma exterioară 
a rămas în mâinile preoților și călugărilor. La fel, funda-
mentul religiei lui Muḥammad nu mai este, însă forma ei 
exterioară a rămas în mâinile clerului musulman.

Fundamentele religiei lui Dumnezeu, ce sunt spiri-
tuale și reprezintă virtuțile omenești, nu vor fi niciodată 
abrogate, ci sunt nepieritoare și veșnice, fiind reînnoite în 
fiecare Dispensație profetică.

A doua parte a religiei lui Dumnezeu, ce ține de lumea 
materială și se preocupă de aspecte precum postul, rugă-
ciunea, formele de adorație, căsătoria, divorțul, eliberarea 
sclavilor, hotărârile judecătorești, tranzacțiile, sancțiunile 
și pedepsele pentru crimă, violență, furt sau ofense, se 
schimbă și se modifică în fiecare Dispensație profetică 
și poate fi abrogată – deoarece procedurile, tranzacțiile, 
pedepsele și alte legi sunt supuse schimbărilor, în funcție 
de necesitățile momentului.

Pe scurt, prin termenul de „Sfânta Sfintelor” se în-
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țelege legea spirituală care nu se va schimba și nu va fi 
abrogată niciodată, iar prin „Cetatea Sfântă” se înțelege 
legea materială, care poate fi abrogată; iar această lege ma-
terială – Cetatea Sfântă – urma să fie călcată în picioare 
vreme de 1260 de ani.

„Și voi da putere celor doi martori ai mei și vor proo-
roci, îmbrăcați în sac, o mie două sute și șaizeci de zile.”25 
Acești doi martori sunt Muḥammad, Mesagerul lui Dum-
nezeu și Alí, fiul lui Abú Tálib. În Qur’án stă scris că 
Dumnezeu I s-a adresat lui Muḥammad cu următoarele 
cuvinte: „Noi te-am trimis pe tine ca martor, vestitor de 
bine și prevenitor;”26 adică Te-am desemnat ca Cel Care 
poartă mărturie, Care aduce buna-vestire a ceea ce va fi 
și Care anunță mânia lui Dumnezeu. „Martor” este cel 
prin a cărui mărturie se adeveresc lucrurile. Poruncile 
celor doi martori aveau să fie respectate timp de 1260 de 
zile, fiecare zi însemnând un an. Muḥammad a fost rădă-
cina, iar Alí, ramura, precum Moise și Iosua. Se spune că 
erau „îmbrăcați în sac,” ceea ce înseamnă că ei au apărut 
înveșmântați în haine vechi și nu noi. Cu alte cuvinte, ei 
păreau la început lipsiți de importanță în ochii oamenilor, 
iar Cauza lor nu părea una nouă. Principiile spirituale ale 
religiei lui Muḥammad corespund principiilor lui Hristos 
din Evanghelie, iar majoritatea poruncilor materiale date 
de El corespund celor din Tora. Aceasta este semnificația 
veșmântului vechi.

„Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care 
stau înaintea Domnului pământului.”27 Aceste două su-
flete sunt asemuite unor măslini deoarece la vremea aceea 
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lămpile se aprindeau pe timp de noapte cu ulei de măsline. 
Cu alte cuvinte, de la aceste două suflete se arată uleiul 
înțelepciunii divine – prin care lumea este iluminată – 
cu ajutorul căruia luminile lui Dumnezeu vor străluci 
splendid și cu toată puterea. De aceea, sunt comparate 
cu două sfeșnice. Sfeșnicul este lăcașul luminii și locul 
care emană lumină. Tot așa, lumina călăuzirii va străluci 
splendid dinspre aceste Chipuri luminate.

Ei „stau înaintea Domnului” – adică se află în slujba 
lui Dumnezeu și educă creaturile Sale. De pildă, așa au edu-
cat triburile nomade barbare ale deșertului din Peninsula 
Arabică, încât le-au făcut să atingă cele mai înalte culmi 
ale civilizației umane de la vremeea aceea, ducându-li-se 
vestea și renumele în întreaga lume.

„Și dacă voiește cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor 
și mistuiește pe vrăjmașii lor.”28 Aceasta înseamnă că niciun 
suflet nu ar putea ține piept puterii lor. Adică de ar fi ca 
cineva să caute să le zădărnicească legea sau învățăturile, ar 
fi răpus și învins tocmai de acea lege exprimată, pe scurt 
sau în întregime, prin vorbele lor. Cu alte cuvinte, ei ar 
da o poruncă ce ar distruge orice dușman care ar încerca 
să le facă vreun rău sau să li se opună. De altfel așa s-a și 
întâmplat, căci toți adversarii lor au fost învinși, risipiți 
și au pierit, cei doi martori fiind ajutați în mod vizibil de 
puterea lui Dumnezeu.

„Aceștia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu 
plouă în zilele proorociei lor.”29 Aceasta înseamnă că dom-
nia lor va fi supremă în acea eră. Cu alte cuvinte, legea și 
învățăturile lui Muḥammad împreună cu lămuririle și 
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comentariile lui Alí sunt un har divin. Dacă ei vor să-l 
dăruiască, vor face acest lucru, iar dacă nu, ploaia nu va 
cădea, iar prin „ploaie” se înțelege aici revărsarea harului.

„Și putere au peste ape să le schimbe în sânge.”30 Acest 
lucru înseamnă că Muḥammad a avut aceeași calitate de 
profet ca și Moise, iar puterea lui Alí a fost asemenea celei 
a lui Iosua. Adică ei aveau puterea de a preschimba, dacă 
doreau, apele Nilului în sânge pentru egipteni și pentru 
cei care îi tăgăduiau – cu alte cuvinte, să transforme aceste 
ape dătătoare de viață, din cauza ignoranței și mândriei 
lor, în izvor de moarte pentru ei. Astfel, suveranitatea, 
bogăția și puterea Faraonului și a poporului său, care erau 
izvorul vieții acelei națiuni, au devenit datorită opoziției, 
tăgăduirii și mândriei lor, aducătoare de moarte, nimicire, 
distrugere, decădere și sărăcie. Cei doi martori au deci 
puterea de a distruge națiuni.

„Și să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte 
ori vor voi.”31 Aceasta înseamnă că sunt, de asemenea, 
înzestrați cu putere și influență vădite pentru a-i educa 
pe cei ce practică nedreptatea și întruchipează asuprirea și 
tirania. Căci Dumnezeu le-a acordat acestor doi martori 
ai Săi atât putere vădită, cât și lăuntrică, spre a-i educa 
și îndrepta pe acei arabi din deșert, nelegiuiți, însetați 
de sânge și nedrepți, ce erau precum niște lupi lacomi și 
fiare sălbatice.

„Iar când vor isprăvi cu mărturia lor”32 – adică atunci 
când vor înfăptui ceea ce li s-a poruncit, oferind mesajul 
divin, promovând religia lui Dumnezeu și răspândind în 
depărtări învățăturile Sale cerești, astfel încât semnele vieții 
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spirituale să se manifeste în sufletele oamenilor, lumina 
virtuților umane să strălucească puternic, iar acele triburi 
ale deșertului să atingă un progres considerabil.

„Fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, și-i 
va birui și-i va omorî.”33 Fiara îi reprezintă pe Omeiazi, 
care i-au atacat pe cei doi martori, din mlaștina erorii. 
Într-adevăr, s-a împlinit faptul că Omeiazii au atacat re-
ligia lui Muḥammad și adevărul lui Alí, care reprezintă 
dragostea de Dumnezeu.

Prin afirmația că „fiara a făcut război împotriva acestor 
doi martori”34 se înțelege un război spiritual, însemnând 
că fiara va acționa în totală opoziție față de învățăturile, 
comportamentul și caracterul acestor doi martori, în 
asemenea măsură încât virtuțile și desăvârșirile ce fuseseră 
răspândite printre popoare și națiuni datorită puterii lor, 
vor dispărea în întregime, fiind învinse de natura animali-
că și de dorințele carnale. De aceea, fiara va purta război 
împotriva lor câștigând supremație, aceasta însemnând 
că întunericul erorii provenind de la ea va predomina în 
întreaga lume și îi va ucide pe cei doi martori – adică va 
înăbuși viața spirituală pe care au răspândit-o în mijlocul 
oamenilor, va șterge complet legile și învățăturile lor divi-
ne și va călca în picioare religia lui Dumnezeu, lăsând în 
urmă doar un trup fără viață, lipsit de suflet.

„Și trupurile lor vor zăcea pe ulițele cetății celei mari, 
care se cheamă, duhovnicește, Sodoma și Egipt, unde a 
fost răstignit și Domnul lor.”35 Prin „trupurile lor” se 
înțelege religia lui Dumnezeu, iar „ulițele” înseamnă că 
vor fi expuși în public. „Sodoma și Egipt, unde a fost răs-
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tignit și Domnul lor” se referă la țara Siriei și mai ales la 
Ierusalim, pentru că aici, în această țară s-a aflat scaunul 
puterii Omeiazilor și de aici au pierit pentru prima dată 
religia lui Dumnezeu și învățăturile divine, lăsând în urmă 
un trup lipsit de suflet.

„Și din popoare, din seminții, din limbi și din neamuri 
vor privi la trupurile lor trei zile și jumătate și nu vor 
îngădui ca ele să fie puse în mormânt.”36 După cum am 
mai explicat, în terminologia Scrierilor Sfinte, trei zile și 
jumătate înseamnă trei ani și jumătate; trei ani și jumătate 
reprezintă patruzeci și două de luni; iar patruzeci și două 
de luni – 1260 de zile. Potrivit textului explicit al Bibliei, 
fiecare zi este echivalentă cu un an, aceasta însemnând că 
timp de 1260 de ani, adică atât cât durează Dispensația 
Qur’ánului, națiile, triburile și popoarele vor privi la tru-
purile lor moarte; adică vor păstra religia lui Dumnezeu 
în fața ochilor, dar nu vor trăi în conformitate cu ea. Cu 
toate acestea, ei nu vor dori ca trupurile lor moarte – re-
ligia lui Dumnezeu – să fie puse în mormânt. Aceasta 
înseamnă că se vor ține strâns de forma ei exterioară și nu 
o vor lăsa să dispară cu totul din mijlocul lor, adică nu-i 
vor permite trupului să fie complet distrus și să se piardă 
fără urmă. De fapt, oamenii îi vor abandona esența, chiar 
dacă aparent îi vor păstra numele și imaginea.

Aici se face referire la neamurile, popoarele și nați-
unile ce au fost adunate la umbra Qur’ánului. Aceștia 
sunt cei care nu vor permite formei exterioare a Cauzei 
și religiei lui Dumnezeu să fie distrusă și să dispară, și ea, 
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fără urmă. Astfel, ei au practicat într-o anumită măsură 
rugăciunile și postul, însă adevăratele fundamente ale 
religiei lui Dumnezeu, care sunt a avea un caracter drept 
și o conduită morală, precum și a cunoaște tainele divine, 
au dispărut; lumina virtuților omenești, ce izvorăște din 
dragostea și cunoașterea de Dumnezeu, a fost stinsă; în-
tunericul oprimării și al tiraniei, al dorințelor carnale și 
al însușirilor satanice, a învins; iar trupul mort al religiei 
lui Dumnezeu, precum un cadavru, a fost expus privirii 
oamenilor.

Vreme de 1260 de zile, fiecare zi reprezentând un 
an – adică atât cât a durat Dispensația islamică – tot ce 
întemeiaseră aceste două Persoane ca fundamentele religiei 
lui Dumnezeu, a fost pierdut de adepții lor. A fost ștearsă 
orice urmă de virtute umană – virtuțile fiind daruri de 
la Dumnezeu și însuși spiritul acestei religii – astfel încât 
dragostea de adevăr, dreptatea, iubirea, armonia, puritatea, 
sfințenia, detașarea și toate însușirile cerești au dispărut 
din mijlocul lor, din religie păstrându-se numai rugăciu-
nea și postul. Această stare a durat 1260 de ani, perioadă 
ce corespunde Dispensației Qur’ánului. A fost ca și cum 
cele două Persoane ar fi murit și trupurile lor ar fi rămas 
fără suflet.

„Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea 
lor și vor fi în veselie și își vor trimite daruri unul altuia, 
pentru că acești doi prooroci au chinuit pe locuitorii de 
pe pământ.”37 „Locuitorii de pe pământ” înseamnă alte 
popoare și nații, ca de exemplu popoarele Europei și ale 
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îndepărtatei Asii, care văzând că s-a schimbat în întregime 
natura Islamului, că religia lui Dumnezeu a fost părăsită, 
că virtuțile, decența și onoarea au dispărut, iar caracterul 
a fost compromis, s-au bucurat că morala musulmanilor a 
căzut pradă corupției, aceasta deschizând calea înfrângerii 
lor de către alte popoare. Iar aceasta s-a întâmplat cu ade-
vărat, în modul cel mai evident. Priviți cum a fost înjosit 
și subjugat poporul ce altădată ajunsese pe culmea puterii!

Celelalte nații „își vor trimite daruri unul altuia,” 
înseamnă că se vor ajuta reciproc, pentru că „acești doi 
prooroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ,” adică 
au supus și subjugat celelalte popoare și națiuni ale pă-
mântului.

„Și după cele trei zile și jumătate, duh de viață de la 
Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat pe picioarele lor și 
frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei.”38 Așa cum 
am arătat înainte, trei zile și jumătate înseamnă 1260 de 
ani. Cele două Persoane ale căror trupuri zăceau fără viață 

– adică învățăturile și religia întemeiate de Muḥammad și 
susținute de Alí, a cărei esențe dispăruse și din care rămă-
sese doar forma goală – au fost din nou înzestrate cu spirit.
Cu alte cuvinte, spiritualitatea religiei lui Dumnezeu ce 
fusese preschimbată în simple forme materiale; virtuțile 
ce fuseseră preschimbate în vicii; iubirea de Dumnezeu ce 
fusese transformată în ură; lumina, în întuneric; însușirile 
divine, în trăsături satanice; dreptatea, în tiranie; mila, în 
răutate; sinceritatea, în ipocrizie; călăuzirea, în greșeală; 
puritatea, în patimi carnale – toate aceste învățături divine, 
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virtuți și desăvârșiri cerești, precum și daruri spirituale – au 
fost reînnoite după trei zile și jumătate (ceea ce în termi-
nologia Scrierilor Sfinte înseamnă 1260 de ani) odată cu 
venirea lui Báb și prin devotamentul lui Quddús.

Astfel, adierile sfinte au pornit din nou, lumina ade-
vărului s-a aprins, primăvara dătătoare de viață a sosit și 
zorile călăuzirii s-au ivit. Cele două trupuri neînsuflețite 
s-au trezit din nou la viață, iar cele două Personaje mărețe 

– unul fiind Întemeietorul, iar celălalt, promotorul – au 
apărut precum două sfeșnice, căci au luminat întreaga 
lume cu lumina adevărului.

„Și din cer au auzit glas puternic, zicându-le: Suiți-vă 
aici! Și s-au suit la cer, în nori,”39 înseamnă că au auzit vocea 
lui Dumnezeu din cerul invizibil spunându-le: Ați înfăp-
tuit tot ce vi s-a cerut educându-i pe oameni și aducându-le 
buna-vestire a ceea ce va fi. Le-ați oferit oamenilor mesajul 
Meu și ați înălțat chemarea Adevărului, împlinindu-vă 
astfel datoria. Acum, asemenea lui Hristos, trebuie să vă 
jertfiți viața pe calea Celui Îndrăgit, devenind martiri. Și 
atunci acel Soare al Realității și acea Lună a Călăuzirii,40 
asemenea lui Hristos, au asfințit la orizontul sacrificiului 
suprem și s-au înălțat pe tărâmul Cerului.

„Și au privit la ei dușmanii lor.”41 Adică mulți dintre 
dușmanii lor, după ce au fost martori la martiriu și-au dat 
seama de rangul lor sublim și de perfecțiunea virtuților 
lor, recunoscându-le măreția și desăvârșirea.

„Și în ceasul acela s-a făcut cutremur mare și a zecea 
parte din cetate s-a prăbușit și au pierit în cutremur șapte 
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mii de oameni.”42 Acest cutremur s-a petrecut la Shíráz, 
după martiriul lui Báb. Orașul a fost cuprins de frămân-
tare și mulți oameni au pierit. Pe lângă aceasta, s-a creat 
o mare agitație din cauza bolilor care au urmat, holerei, 
penuriei, foametei, inaniției și altor suferințe – o agitație 
nemaivăzută până atunci.

„Iar ceilalți s-au înfricoșat și au dat slavă Dumnezeului 
cerului.”43 Când cutremurul a avut loc în Fárs, supravie-
țuitorii au plâns și s-au jelit zi și noapte, preamărindu-L și 
implorându-L pe Dumnezeu. Atât de mare le era spaima și 
agitația, încât noaptea nu-și mai găseau odihna și liniștea.

„Al doilea «vai» a trecut; al treilea «vai», iată, vine 
degrabă.”44 Primul vai a fost venirea Apostolului lui 
Dumnezeu, Muḥammad fiul lui Abdu’lláh, pacea fie 
cu El. Al doilea vai a fost venirea lui Báb, asupra Lui fie 
slava și lauda. Al treilea vai este Ziua cea mare a venirii 
Domnului Oștirilor și revelația Frumuseții făgăduite. 
Explicația acestui lucru este oferită în capitolul treizeci al 
lui Iezechiel, unde se spune: „Fost-a cuvântul Domnului 
către mine și mi-a zis: Fiul omului, proorocește și zi: Așa 
grăiește Domnul Dumnezeu: Plângeți! O, ce zi! Că se 
apropie ziua, se apropie ziua Domnului, ziua cea întu-
necată!”45 De aceea, este evident că ziua nenorocirii este 
ziua Domnului: căci atunci este vai de cei nepăsători, de 
păcătoși și de neștiutori! De aceea se spune: „Al doilea 
«vai» a trecut; al treilea «vai», iată, vine degrabă.” Acest 
al treilea «vai» este ziua manifestării lui Bahá’u’lláh, Ziua 
lui Dumnezeu, apropiată de ziua venirii lui Báb.
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„Și a trâmbițat al șaptelea înger și s-au pornit, în cer, 
glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a ajuns a 
Domnului nostru și a Hristosului Său și va împărăți în 
vecii vecilor.”46 Acest înger semnifică sufletele omenești care 
au fost înzestrate cu însușiri cerești și au fost învestite cu 
o fire și o înclinație angelică. Se vor înălța numeroase voci 
proclamând și vestind în depărtări apariția Manifestării 
divine. Se va vesti că această zi este ziua venirii Domnului 
Oștirilor, iar această Dispensație este Dispensația plină 
de milostivire a Providenței Divine. A fost făgăduit și 
consemnat în toate Cărțile și Scrierile Sfinte că în acea Zi 
a lui Dumnezeu se va întemeia suveranitatea Sa Divină și 
Spirituală, lumea va fi reînnoită, un spirit nou va însufleți 
trupul creației, anotimpul primăverii divine va începe, va 
cădea ploaia din norii milostivirii, Soarele Adevărului va 
străluci cu putere și vor sufla adierile dătătoare de viață: 
lumea umanității va fi înveșmântată în straie noi; întrea-
ga față a pământului va deveni asemenea celui mai înalt 
paradis; omenirea va fi educată; vor dispărea războiul, 
disensiunea, cearta și controversa; vor domni dragostea de 
adevăr, integritatea, pacea și cucernicia; iubirea, armonia 
și unirea vor cuprinde lumea; iar Dumnezeu va domni 
în vecii vecilor – adică va fi întemeiată o suveranitate 
spirituală și veșnică. Așa este Ziua lui Dumnezeu. Căci 
toate celelalte zile ce au venit și au trecut au fost zilele lui 
Avraam, Moise, Hristos și ale altor Profeți, dar ziua aceasta 
este Ziua lui Dumnezeu, în care Soarele Adevărului va 
străluci cu toată forța și splendoarea.
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„Și cei douăzeci și patru de bătrâni, care șed înaintea 
lui Dumnezeu pe scaunele lor, au căzut cu fețele la pă-
mânt și s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: Mulțumim 
Ție, Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, Cel ce ești și 
Cel ce erai și Cel ce vii, că ai luat puterea Ta cea mare 
și împărățești.”47 În fiecare Dispensație au existat câte 
doisprezece aleși. În vremea lui Iosif au fost doisprezece 
frați; în vremea lui Moise, au fost douăsprezece căpetenii 
sau șefi de trib; în vremea lui Hristos au fost doisprezece 
apostoli; iar în timpul lui Muḥammad au fost doisprezece 
imámi. În această Revelație slăvită sunt douăzeci și patru 
de astfel de suflete, dublu față de numărul din toate cele-
lalte, după cum cere măreția ei.48 Aceste suflete sfinte se 
află în prezența lui Dumnezeu, așezate pe tronurile lor, 
ceea ce înseamnă că ele domnesc pe vecie.

Cele douăzeci și patru de suflete slăvite, deși așezate 
pe tronul suveranității veșnice, fac plecăciuni în semn de 
adorație, fiind umile și supuse în fața acestei Manifes-
tări universale a lui Dumnezeu, spunând: „Mulțumim 
Ție, Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, Cel ce ești și 
Cel ce erai și Cel ce vii, că ai luat puterea Ta cea mare și 
împărățești.” Adică, Îți vei promulga toate învățăturile, 
vei aduna toate popoarele lumii sub oblăduirea Ta și vei 
aduce toți oamenii împreună la adăpostul unui singur 
cort. Deși Dumnezeu a avut întotdeauna suveranitate și a 
fost dintotdeauna și va continua să fie pe vecie Suveranul 
suprem, aici se face referire la suveranitatea Manifestării 
propriului Său Sine, Care va promulga legile și învățătu-
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rile ce reprezintă adevăratul spirit al umanității și cauza 
vieții veșnice. Această Manifestare universală va supune 
lumea prin putere spirituală, nu prin luptă și războaie. 
Ea va împodobi lumea cu pace și armonie, nu cu săbii 
și sulițe. Ea va întemeia această suveranitate divină prin 
iubire adevărată, nu prin forță militară. Ea va promova 
aceste învățături divine prin bunătate și prietenie, nu prin 
violență și arme. Deși din punct de vedere al condițiilor 
de viață complet diferite, al discrepanței dintre obiceiurile 
și caracterul lor, al diversității religiilor și raselor, aceste 
nații și popoare sunt precum lupul și mielul, leopardul 
și căprioara, pruncul și vipera, Ea îi va educa în așa fel 
încât se vor îmbrățișa, vor fi prieteni și vor avea încredere 
unii în alții. Antipatiile rasiale, animozitățile religioase și 
rivalitățile naționale vor fi cu totul șterse și cu toții vor 
trăi în tovărășie perfectă și în completă armonie la umbra 
Copacului Binecuvântat.

„Și neamurile s-au mâniat,” căci învățăturile Tale erau 
în opoziție cu dorințele egoiste ale celorlalte neamuri, „dar 
a venit mânia Ta,”49 însemnând că toți vor suferi pierderi 
grele pentru că nu-Ți urmează sfaturile, avertizările și 
învățăturile, vor fi lipsiți de harul veșnic și nu vor vedea 
lumina Soarelui Adevărului.

„Și vremea celor morți ca să fie judecați”50 înseamnă că 
a venit vremea ca cei morți – cei lipsiți de spiritul iubirii de 
Dumnezeu și de viața sfântă și veșnică – să fie judecați cu 
dreptate, adică fiecare va fi așezat după propriile merite și 
capacități, va fi complet dezvăluit pe ce treaptă a degradării 
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se află ei cu adevărat în lumea existenței și cum, de fapt, 
ei sunt socotiți printre cei morți.

„Și să răsplătești pe robii Tăi, pe prooroci și pe sfinți 
și pe cei ce se tem de numele Tău, pe cei mici și pe cei 
mari”;51 aceasta înseamnă: Îi vei alege pe cei drepți pentru 
a primi harul Tău nemărginit, Îi vei face să strălucească 
la orizontul slavei străvechi precum stelele de pe cer și 
Îi vei ajuta să dea dovadă de un asemenea caracter și o 
asemenea purtare, încât vor lumina lumea umanității și 
vor ajunge mijloc de călăuzire și izvor de viață veșnică în 
Împărăția divină.

„Și să pierzi pe cei ce prăpădesc pământul.”52 Aceasta 
înseamnă: Îi vei priva de toate lucrurile pe cei nepăsători; 
orbirea celor orbi va fi arătată, iar vederea celor ce văd va 
apărea cu claritate; ignoranța și nerozia celor căzuți în 
greșeală vor deveni cunoscute, iar cunoașterea și înțelep-
ciunea celor călăuziți drept vor fi văzute; și astfel, cei ce 
au adus năpăstuire vor fi nimiciți.

„Și s-a deschis templul lui Dumnezeu, cel din cer.”53 
Aceasta înseamnă că s-a arătat Ierusalimul divin și că 
Sfânta Sfintelor poate fi văzută. Cei cu adevărată înțelegere 
își dau seama că Sfânta Sfintelor reprezintă esența religiei 
lui Dumnezeu și adevăratele Lui învățături, care au rămas 
neschimbate de-a lungul tuturor Dispensațiilor profetice, 
după cum am explicat mai înainte, pe când Ierusalimul 
cuprinde atât esența religiei lui Dumnezeu, care este Sfânta 
Sfintelor, precum și toate legile, relațiile dintre oameni, 
ritualurile și legile materiale, care constituie orașul. De 
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aceea se numește Ierusalimul ceresc. Pe scurt, în această 
Dispensație a Soarelui Adevărului, luminile lui Dumnezeu 
vor străluci cu toată splendoarea, iar astfel se va întruchipa 
în lumea ființei esența învățăturilor divine, se va risipi 
întunericul ignoranței și al neroziei, lumea va deveni o 
altă lume, totul va fi cuprins de iluminare spirituală, și 
așa se va arăta Sfânta Sfintelor.

„Și s-a deschis templul lui Dumnezeu, cel din cer”54 
înseamnă, de asemenea, că datorită răspândirii învățătu-
rilor divine, a dezvăluirii misterelor cerești și a răsăririi 
Soarelui Adevărului, se vor deschide larg, în toate direcțiile, 
porțile progresului și prosperității, și se vor vedea semnele 
binecuvântărilor și darurilor divine.

„Și s-a văzut în templul Lui chivotul legământului 
Său,”55 cu alte cuvinte, Cartea Legământului Său va apărea 
în Ierusalimul Lui, va fi consemnată Tableta Testamen-
tului, iar înțelesul Legământului și al Testamentului va 
fi lămurit. Chemarea lui Dumnezeu va răsuna în est și 
în vest, iar pământul se va umple de renumele Cauzei 
lui Dumnezeu. Cei ce încalcă Legământul vor fi umiliți 
și înjosiți, iar cei cu credință vor fi onorați și slăviți, căci 
ei se țin strâns de Cartea Legământului și sunt fermi și 
neclintiți pe calea Testamentului.

„Și au fost fulgere și vuiete și tunete și cutremur și 
grindină mare.”56 Aceasta înseamnă că după apariția Căr-
ții Legământului va fi o mare furtună în care vor cădea 
fulgerele supărării și mâniei lui Dumnezeu, vor răsuna 
tunetele încălcării Legământului, cutremurul îndoielii va 
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zgudui pământul, grindina nenorocirilor va cădea asupra 
celor ce încalcă Legământul, iar cei care pretind a crede 
vor fi supuși la teste și încercări.
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CAPITOLULUI AL 
UNSPREZECELEA DIN ISAIA

ÎN ISAIA, 11:1-9, se spune: „O Mlădiță va ieși din tulpina lui 
Iesei și un Lăstar din rădăcinile lui va da. Și Se va odihni 

peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înțelepciunii și al 
înțelegerii, duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței 
și al bunei-credințe. Și-L va umple pe El duhul temerii 
de Dumnezeu. Și va judeca nu după înfățișarea cea din 
afară și nici nu va da hotărârea Sa după cele ce se zvonesc, 
ci va judeca pe cei săraci întru dreptate și după lege va 
mustra pe sărmanii din țară. Pe cel aprig îl va bate cu 
toiagul gurii Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe 
cel fără de lege. Dreptatea va fi ca o cingătoare pentru 
rărunchii Lui și credincioșia ca un brâu pentru coapsele 
Lui. Atunci lupul va locui laolaltă cu mielul și leopardul 
se va culca lângă căprioară; și vițelul și puiul de leu vor 
mânca împreună și un copil îi va paște. Juninca se va duce 
la păscut împreună cu ursoaica și puii lor vor sălășlui la un 
loc, iar leul ca și boul va mânca paie; pruncul de țâță se va 
juca lângă culcușul viperei și în vizuina șarpelui otrăvitor 
copilul abia înțărcat își va întinde mâna. Nu va fi nici o 
nenorocire și nici un prăpăd în tot muntele Meu cel sfânt! 
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Că tot pământul este plin de cunoștința și de temerea de 
Dumnezeu, precum marea este umplută de ape!”

Această „Mlădiță din tulpina lui Iesei” s-ar fi putut 
referi la Hristos, căci Iosif era descendent al lui Iesei, pă-
rintele lui David. Dar cum Hristos s-a născut din Duhul 
lui Dumnezeu, El s-a intitulat Fiul lui Dumnezeu. Dacă 
nu ar fi fost așa, atunci fragmentul acesta I s-ar fi potri-
vit într-adevăr Lui. Mai mult, evenimentele indicate a se 
petrece în zilele acestei Mlădițe, dacă ar fi interpretate 
simbolic, s-au împlinit doar parțial în vremea lui Hristos, 
iar dacă ar fi interpretate literal, absolut niciunul nu s-a 
petrecut atunci.

De exemplu, am putea spune că leopardul și căprioara, 
leul și vițelul, pruncul de țâță și vipera reprezintă națiunile 
diferite, popoarele ostile unul altuia și neamurile aflate 
în conflict ale pământului, care erau complet opuse și se 
dușmăneau precum lupul și mielul, și care prin adierea 
Duhului lui Hristos au fost înzestrate cu spiritul unității 
și al prieteniei, au fost readuse la viață și s-au asociat în 
strânsă legătură unul cu celălalt. Dar condiția la care se 
referă această afirmație, „nu va fi nici o nenorocire și nici 
un prăpăd în tot muntele Meu cel sfânt! Că tot pămân-
tul este plin de cunoștința și de temerea de Dumnezeu, 
precum marea este umplută de ape,” nu a fost îndeplinită 
în Dispensația lui Hristos. Chiar și în ziua de astăzi încă 
mai există în lume diferite națiuni care se dușmănesc și 
sunt ostile una față de cealaltă: doar câteva Îl recunosc 
pe Dumnezeul Israelului, iar majoritatea sunt lipsite de 
cunoașterea lui Dumnezeu. La fel, nici pacea universală nu 
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s-a instaurat odată cu venirea lui Hristos; cu alte cuvinte, 
nu s-a stabilit pacea și bunăstarea între națiunile aflate în 
opoziție și conflict, n-au fost stinse certurile și războaiele 
și nu s-a ajuns la sinceritate și armonie între ele. Astfel, 
până astăzi, s-a păstrat o mare dușmănie, ură și stare de 
conflict, chiar printre popoarele creștine.

Aceste versete I se potrivesc, însă, cuvânt cu cuvânt, 
lui Bahá’u’lláh. În plus, în această Dispensație minunată, 
pământul va deveni unul nou, iar lumea umanității va fi 
acoperită de liniște deplină și de podoabe alese. Certurile, 
conflictele și vărsarea de sânge vor face loc păcii, sincerității 
și armoniei. Vor predomina dragostea și înțelegerea printre 
națiuni, popoare, neamuri și guverne, și vor fi ferm stabilite 
cooperarea și strânsa legătură între ele. În cele din urmă, 
războiul va fi în totalitate interzis, iar atunci când vor fi 
puse în funcțiune legile Celei Mai Sfinte Cărți, neînțele-
gerile și disputele vor fi soluționate cu dreptate desăvârșită 
în fața unui tribunal universal al tuturor guvernelor și 
popoarelor, și aici se va rezolva orice problemă. Cele cinci 
continente ale lumii vor deveni precum unul singur, di-
feritele națiuni vor deveni o singură națiune, pământul 
va deveni o singură țară, iar rasa umană va deveni un 
singur popor. Țările vor fi atât de strâns legate între ele, 
iar popoarele și națiunile, atât de unite și se vor amesteca 
atât de mult unele cu altele, încât rasa umană va fi o sin-
gură familie și un singur neam. Lumina dragostei cerești 
va străluci, iar întunericul sumbru al urii și al dușmăniei 
se va risipi departe. Pacea universală își va înălța cortul 
în inima creației, iar Arborele Vieții cel binecuvântat va 
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crește și va înflori până când va adăposti la umbra sa Ori-
entul și Occidentul. Cei puternici și cei slabi, cei bogați și 
cei săraci, neamurile care se luptă între ele și națiunile aflate 
în conflict – ce sunt precum lupul și mielul, leopardul și 
căprioara, leul și vițelul – vor arăta unii față de alții cea mai 
mare dragoste, unitate, dreptate și echitate. Pământul se 
va umple de cunoaștere și știință, de adevărurile și tainele 
creației și de cunoașterea de Dumnezeu.

Gândiți-vă acum în această eră slăvită, care este epoca lui 
Bahá’u’lláh, cât de mult au progresat cunoașterea și știința, 
cum au fost descifrate în profunzime misterele creației, ce 
multe întreprinderi mărețe au fost lansate și numărul lor 
crește zi după zi! Nu peste multă vreme, cunoașterea mate-
rială și știința, ca și cunoașterea spirituală, vor progresa în 
asemenea măsură și vor scoate la lumină asemenea lucruri 
minunate încât ochii tuturor vor rămâne orbiți de uimire 
și va fi deslușit pe deplin înțelesul versetului din Isaia: 

„Că tot pământul este plin de cunoștința și de temerea de 
Dumnezeu.”

Gândiți-vă, de asemenea, că în scurta perioadă de timp 
de la venirea lui Bahá’u’lláh, oameni de toate națiile, de toate 
neamurile și de toate rasele au ajuns la umbra acestei Cauze. 
Creștini, evrei, zoroastrieni, hinduși, budiști și persani, cu 
toții trăiesc împreună în dragoste și prietenie desăvârșită, 
ca și cum de o mie de ani ar fi aparținut aceluiași neam și 
aceleiași familii – ba chiar ca și cum ar fi tată și fiu, mamă 
și fiică, soră și frate. Aceasta este una dintre semnificațiile 
prieteniei dintre lup și miel, leopard și căprioară, leu și vițel.

Unul dintre evenimentele însemnate ce trebuie să aibă 
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loc în Ziua manifestării acelei Ramuri Incomparabile este 
înălțarea Stindardului lui Dumnezeu printre toate nați-
unile. Aceasta înseamnă că toate neamurile și națiunile 
se vor aduna laolaltă la umbra acestei Flamuri Divine, ce 
nu este alta decât însăși Ramura Domnească, devenind o 
singură națiune. Antagonismul religios și sectar, dușmănia 
dintre rase și popoare, neînțelegerile dintre națiuni vor fi 
eliminate. Toți oamenii vor adera la o singură religie, vor 
avea o singură credință, se vor contopi într-o singură rasă și 
vor deveni un singur popor. Cu toții vor trăi într-o singură 
patrie, care este planeta în sine.57 Va fi stabilită pacea și 
armonia universală între toate națiunile. Această Ramură 
Incomparabilă va aduna întregul Israel laolaltă; acest lucru 
înseamnă că în Dispensația Sa, Israel va fi adunat în Țara 
Sfântă, iar poporul evreu, răspândit în prezent la Est și la 
Vest, la Nord și la Sud, va fi reunificat.

Așadar, se poate vedea că aceste evenimente nu au avut 
loc în Dispensația creștină, pentru că națiunile nu s-au 
unit atunci sub același steag – Ramura divină – ci abia 
în această Dispensație, a Domnului Oștirilor, vor ajunge 
la umbra Sa toate popoarele și națiunile. La fel, poporul 
Israelului, împrăștiat în întreaga lume, nu a fost adunat în 
Țara Sfântă în vremea Dispensației creștine, ci la începutul 
Dispensației lui Bahá’ulláh a început să se împlinească 
această făgăduială divină, ce fusese limpede exprimată în 
toate Cărțile Profeților. Putem vedea cum, din toate părțile 
lumii, grupuri de evrei se întorc în Țara Sfântă, construin-
du-și sate și așezări proprii, iar numărul lor crește zi de zi, 
astfel că întreaga Palestină devine patria lor.
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AL DOISPREZECELEA AL APOCALIPSEI 
SFÂNTULUI IOAN

AM ARĂTAT MAI înainte că în Sfânta Scriptură, prin 
Cetatea Sfântă sau Ierusalimul ceresc se înțelege cel 

mai adesea religia lui Dumnezeu, care este uneori com-
parată cu o mireasă, alteori este numită Ierusalim sau este 
descrisă ca fiind un nou cer și un nou pământ. Astfel, în 
capitolul 21 al Apocalipsei se spune: „Și am văzut cer nou 
și pământ nou. Căci cerul cel dintâi și pământul cel dintâi 
au trecut; și marea nu mai este. Și am văzut cetatea sfântă, 
noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, 
gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei. Și am 
auzit, din tron, un glas puternic care zicea: «Iată cortul 
lui Dumnezeu este cu oamenii și El va sălășlui cu ei și 
ei vor fi poporul Lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei.»”58

Observați cu câtă claritate reiese faptul că „cerul cel 
dintâi” și „pământul cel dintâi” reprezintă aspectele ma-
teriale ale religiei care a trecut. Căci se spune că „cerul cel 
dintâi și pământul cel dintâi au trecut; și marea nu mai 
este.” Aceasta înseamnă că pământul reprezintă teritoriul 
unde se desfășoară judecata de apoi, iar pe acest teritoriu 
nu va mai exista mare, adică legea și învățăturile lui Dum-

1

2



77

Despre influența profeților

nezeu se vor răspândi pe întreg pământul, iar omenirea va 
îmbrățișa Cauza Sa și pământul va fi locuit în întregime 
de credincioși. Astfel, nu va mai exista mare, căci omul 
locuiește pe teren solid și nu pe mare – cu alte cuvinte, în 
această Dispensație, sfera de influență a acestei religii va 
cuprinde fiecare teritoriu pe care a pășit omul și ea va fi 
întemeiată pe un teren solid, pe care picioarele nu șovăie.

De asemenea, religia lui Dumnezeu mai este descrisă 
și ca Cetatea Sfântă sau Noul Ierusalim. Este limpede că 
Noul Ierusalim care coboară din ceruri nu este un oraș 
clădit din piatră și var, din cărămidă și mortar, ci este re-
ligia lui Dumnezeu care coboară din ceruri și este descrisă 
ca nouă. Este evident că Ierusalimul care este clădit din 
piatră și mortar nu coboară din ceruri și nu este reînnoit; 
ceea ce se reînnoiește este religia lui Dumnezeu.

În continuare, religia lui Dumnezeu este comparată cu 
o mireasă împodobită ce se înfățișează în toată splendoarea, 
după cum scrie în Capitolul 21 al Apocalipsei Sfântului 
Ioan: Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorân-
du-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împo-
dobită pentru mirele ei.59 Iar în Capitolul 12 se spune: „Și 
s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveșmântată cu 
soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună 
din douăsprezece stele.” Această femeie este mireasa, religia 
lui Dumnezeu, care s-a pogorât asupra lui Muḥammad. 
Soarele cu care este înveșmântată și luna de sub picioarele 
ei reprezintă cele două guverne aflate sub influența acestei 
religii, cel persan și cel otoman, căci emblema Persiei este 
soarele, iar a Imperiului Otoman este semiluna. Astfel, prin 
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soare și lună se face aluzie la cele două guverne aflate sub 
influența religiei lui Dumnezeu. Apoi, se spune: „pe cap 
purta cunună din douăsprezece stele.” Cele douăsprezece 
stele sunt cei doisprezece Imámi care au fost promotorii 
religiei lui Muḥammad și educatorii națiunii, strălucind 
precum stelele pe cerul călăuzirii.

Mai departe, se spune: „Și era însărcinată și striga, 
chinuindu-se și muncindu-se ca să nască.”60 Acest lucru 
înseamnă că acea religie va trece prin mari greutăți și va 
îndura mari chinuri și suferințe până când se va ivi din 
ea un vlăstar desăvârșit – adică până când următoarea 
Manifestare făgăduită, Care este vlăstarul desăvârșit, va 
fi crescută la pieptul acestei religii, care îi este precum o 
mamă. Vlăstarul acesta se referă la Báb, Punctul Primordi-
al, Care s-a născut într-adevăr din religia lui Muḥammad. 
Altfel spus, această Realitate sfântă, care este odrasla și 
rodul religiei lui Dumnezeu – mama sa – și care este Cel 
Făgăduit, s-a născut în împărăția cerească a acestei religii, 
dar a fost luat la Dumnezeu pentru a scăpa de influența 
balaurului. După 1260 de zile, balaurul a fost nimicit, iar 
copilul religiei lui Dumnezeu, Cel Făgăduit, a fost făcut 
cunoscut.

„Și alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roșu, 
având șapte capete și zece coarne, și pe capetele lui, șapte 
cununi împărătești. Iar coada lui târa a treia parte din 
stelele cerului și le-a aruncat pe pământ.”61 Acest balaur 
întruchipează dinastia Umayyad, care a pus stăpânire 
pe religia lui Muḥammad; cele șapte capete și coroane 
simbolizează cele șapte teritorii și regate pe care au ajuns 
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să le conducă: provincia romană din Siria; regatul persan, 
cel arab și cel egiptean; regatele africane – Tunisia, Maroc 
și Algeria; teritoriul Andaluziei, adică Spania de azi; cel 
al triburilor turce din Transoxania. Dinastia Umayyad 
a câștigat putere asupra tuturor acestor regiuni. Cele 
zece coarne desemnează numele conducătorilor dinastiei 
Umayyad, întrucât fără a le enumera pe cele care se repetă, 
ele reprezintă zece suverani sau zece nume de conducători 
și căpetenii. Primul este Abú Sufyán, iar ultimul este Mar-
ván. Există însă doi Mu‘áviyih, trei Yazíd, doi Valíd și doi 
Marván. Numărate însă o singură dată, numele sunt zece 
în total. Cei din dinastia Umayyad – începând cu Abú 
Sufyán, prima căpetenie a Meccăi și fondatorul dinastiei 
și terminând cu Marván – au distrus o treime dintre cei 
sfinți și puri, descendenții direcți ai lui Muḥammad, ce 
erau precum stelele cerului.

„Și balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pen-
tru ca să înghită copilul, când se va naște.”62 Această femeie 
este de fapt religia lui Dumnezeu, după cum am explicat 
mai înainte. Balaurul care stă lângă ea simbolizează faptul 
că acesta era gata să-i mănânce copilul imediat cum se va 
naște. Acest copil este Manifestarea făgăduită, vlăstarul 
religiei lui Muḥammad. Cei din dinastia Umayyad au fost 
dintotdeauna nerăbdători să pună mâna pe Cel Făgăduit, 
ce avea să apară din neamul lui Muḥammad, pentru a-L 
nimici și ucide, căci se temeau tare de venirea Lui. Astfel, 
de câte ori găseau câte un descendent de-al lui Muḥammad 
care se bucura de cinstire în ochii oamenilor, îl omorau.

„Și a născut un copil de parte bărbătească, care avea 
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să păstorească toate neamurile cu toiag de fier.”63 Acest 
fiu slăvit este Manifestarea făgăduită, născut din religia 
lui Dumnezeu și crescut în sânul învățăturilor divine. 
Toiagul de fier este simbolul puterii și al forței – nu este o 
sabie – și semnifică faptul că El va păstori toate neamurile 
pământului cu ajutorul puterii și forței divine. Acest fiu 
este Báb.

„Și copilul ei fu răpit la Dumnezeu și la tronul Lui.”64 
Această profeție se referă la Báb, care S-a înălțat la Împără-
ție, la Tronul lui Dumnezeu și la Scaunul Lui de domnie. 
Uitați-vă cât de mult corespund toate acestea cu realitatea.

„Iar femeia a fugit în pustie.”65 Aceasta înseamnă că 
religia lui Dumnezeu s-a refugiat în pustie, adică în de-
șertul întins din Hijáz și Peninsula Arabică.

„Unde are loc gătit de Dumnezeu”66 înseamnă că 
Peninsula Arabică a devenit căminul, sălașul și centrul 
religiei lui Dumnezeu.

„Ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute și 
șaizeci de zile”67 – în terminologia Bibliei, 1260 de zile 
înseamnă 1260 de ani, după cum am arătat mai înainte 

– astfel, vreme de 1260 de ani, religia lui Dumnezeu a în-
florit în vastul deșert al Arabiei, până când Cel Făgăduit a 
apărut. După 1260 de ani, această religie a încetat să mai 
fie în vigoare, căci pomul ei și-a arătat rodul și efectul ei 
s-a produs.

Uitați-vă cât de bine corespund toate aceste profeții 
între ele! În Apocalipsă este stabilită venirea Celui Făgăduit 
după 42 de luni. Profetul Daniel specifică intervalul de trei 
vremuri și jumătate, care înseamnă, de asemenea, tot 42 
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de luni sau 1260 de zile. Într-un alt pasaj din Apocalipsa 
Sfântului Ioan se specifică în mod clar 1260 de zile, iar în 
Biblie se menționează explicit că fiecare zi înseamnă un an. 
Nimic nu poate fi mai clar decât această concordanță a 
profețiilor între ele. Báb a apărut în anul 1260 al Hegirei, 
conform calendarului urmat de către toți musulmanii. 
Nu există profeții mai clare decât aceasta în întreaga 
Biblie pentru nicio altă Manifestare. Pentru cine judecă 
cu dreptate, nimic nu poate fi mai grăitor decât potrivirea 
dintre datele indicate de către aceste Suflete slăvite și nu 
mai rămâne loc de nicio altă interpretare. Binecuvântați 
sunt cei nepărtinitori în căutarea adevărului.

Acolo unde nu este dreptate, oamenii atacă, combat 
și neagă ceea ce este evident. Ei se poartă precum fariseii 
din vremea lui Hristos, care au tăgăduit cu înverșunare 
afirmațiile și interpretările Lui și ale Apostolilor Săi și 
care au ascuns în mod voit adevărul în fața mulțimii 
ignorante, spunând: „Aceste profeții nu se referă la Iisus, 
ci la Cel Făgăduit, Care va veni curând, atunci când se vor 
împlini toate semnele menționate în Tora” – printre ele 
fiind faptul că El va fi rege, va ședea pe tronul lui David, 
va pune în vigoare legea Torei, va instaura dreptatea cea 
mare și va face ca lupul și mielul să se adape împreună de 
la același izvor. Și astfel, ei au încețoșat vederea oamenilor, 
spre a nu-L recunoaște pe Hristos.
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CICLURI MATERIALE ȘI CICLURI 

SPIRITUALE

ÎN ACEASTĂ LUME materială, timpul este compus din 
cicluri schimbătoare, iar locul este supus diferitelor 

condiții. Anotimpurile se succed unul după altul, iar 
oamenii progresează sau regresează și se dezvoltă. O dată 
este primăvară, altă dată este toamnă; o dată este vară, iar 
altă dată este iarnă.

Primăvara aduce cu sine norii de ploaie și brizele 
parfumate, zefirii dătători de viață și o vreme extrem de 
plăcută. Ploile se revarsă; soarele strălucește; suflă adieri-
le proaspete; lumea se reînnoiește; în vegetație, animale 
și oameni deopotrivă se arată suflarea vieții. Făpturile 
pământești trec de la o stare la alta. Toate lucrurile sunt 
îmbrăcate cu un nou veșmânt: solul lipsit de vegetație se 
acoperă cu iarbă din abundență, munții și câmpiile îmbracă 
o mantie verde precum smaraldul, copacii se învăluie în 
frunze și muguri, grădinile produc flori și ierburi aromate, 
lumea se preschimbă într-o altă lume și întreaga creație 
este impregnată cu o nouă viață. Pământul, ce fusese 
precum un trup lipsit de suflet, este pătruns de un spirit 
nou, afișează cea mai mare frumusețe și devine plin de 
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grație și farmec. Astfel, primăvara aduce o nouă viață și 
insuflă un spirit nou.

Urmează apoi vara, când căldura devine intensă, iar 
creșterea și dezvoltarea ajung la apogeu. Energia vitală 
ajunge la maximum în regnul vegetal: apar fructele și 
roadele câmpului, vine vremea culesului, grânele sunt 
adunate în snopi și se fac provizii pentru lunile de iarnă.

Apoi, vine toamna cea necruțătoare, când suflă vijelii 
dăunătoare, bat vânturi sterpe și sosește anotimpul foa-
metei și al lipsurilor. Toate lucrurile pălesc; brizele plăcute 
devin aspre și reci; adierile primăvăratice se transformă în 
rafale de toamnă; copacii verzi și plini de vitalitate se vește-
jesc și rămân goi; florile și ierburile se ofilesc, iar grădinile 
gingașe se transformă în mormane dezolante de pământ.

Urmează iarna, când bat vânturi reci și vin furtuni. 
Ninge și viscolește, cad ploi și grindină, tună și fulgeră și 
totul devine letargic și inert. Plantele dispar, iar animalele 
slăbesc și pierd din vitalitate.

Când se ajunge în această etapă, vine din nou primă-
vara dătătoare de viață și un nou ciclu începe. Anotimpul 
primăverii pune stăpânire pe munți și pe câmpii cu oști 
de energie vitală și har, în toată splendoarea și măreția ei. 
Încă o dată, templele făpturilor sunt readuse la viață și 
creația se reînnoiește. Ființele cresc și se dezvoltă, dealurile 
și câmpiile înverzesc și redevin fertile, copacii înmuguresc 
și primăvara trecută se reîntoarce cu întreaga ei slavă și mă-
reție. Însăși existența lucrurilor depinde și este perpetuată 
de aceste cicluri și etape succesive. Acestea sunt ciclurile 
și etapele lumii materiale.
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La fel se întâmplă cu ciclurile spirituale ale Profeților 
lui Dumnezeu. Ziua apariției Manifestărilor Sfinte este o 
primăvară spirituală. Este splendoare divină și har ceresc; 
este adierea suflului vieții și răsăritul Soarelui Adevărului. 
Spiritele se reanimă, inimile se înviorează, sufletele se 
purifică, întreaga existență se pune în mișcare, iar ființele 
umane se bucură și obțin noi calități și realizări. Are loc 
un progres universal, sufletele sunt adunate laolaltă, iar 
morții sunt readuși la viață – căci aceasta este ziua învierii, 
vremea frământării și neliniștii, ora bucuriei și a veseliei 
și momentul renunțării și al extazului mistic.

Primăvara aceasta ce animă sufletele aduce vara cea 
plină de rod, în care răsună Cuvântul lui Dumnezeu, 
domnește Legea Sa și toate lucrurile ating perfecțiunea. 
Masa cerească este întinsă, adierile de sfințenie parfumează 
Răsăritul și Apusul, învățăturile lui Dumnezeu cuceresc 
lumea întreagă, oamenii se desăvârșesc prin educație, se 
obțin rezultate valoroase, are loc un progres general al 
omenirii, toate lucrurile se împresoară de daruri divine, 
iar Soarele Adevărului strălucește la orizontul Împărăției 
cerești cu toată puterea.

Odată ajuns la zenit, Soarele își începe coborârea, iar 
vara spirituală îi face loc toamnei. Creșterea și dezvolta-
rea se opresc; adierile blânde se preschimbă în vânturi 
nimicitoare; anotimpul foametei și al lipsurilor alungă 
frumusețea și prospețimea grădinilor, boltelor și câmpii-
lor. Cu alte cuvinte, atracția spirituală dispare, însușirile 
divine se diminuează, inimile radioase pierd din strălucire, 
spiritualitatea oamenilor scade în intensitate, virtuțile 
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lasă loc viciilor, iar sfințenia și puritatea dispar. Din legea 
lui Dumnezeu nu mai rămâne decât numele, iar din în-
vățăturile divine nu mai rămâne decât forma exterioară. 
Bazele religiei luiDumnezeu sunt distruse complet și locul 
lor este luat de simple tradiții și obiceiuri, apar diviziuni, 
iar statornicia în credință este înlocuită de nedumerire. 
Spiritul moare, inima pălește și sufletul se stinge.

Astfel, sosește iarna – frigul ignoranței și al necunoaș-
terii învăluie lumea, iar aceasta este cuprinsă de întunericul 
dorințelor neînfrânate și egoiste. Ele aduc cu sine apatia și 
sfidarea, indolența și nerozia, josnicia și instinctele animali-
ce, răceala și indiferența de piatră, la fel ca în anotimpul 
iernii când, lipsit de căldura soarelui, globul pământesc 
devine părăginit și pustiu. Odată ce tărâmul minții și al 
gândirii ajunge în acest stadiu, nimic nu mai rămâne decât 
moarte perpetuă și inexistență continuă.

Când, însă, iarna își încheie cursul, primăvara spirituală 
se reîntoarce și un nou ciclu își arată splendoarea. Adie 
brizele spirituale, zorile luminoase se arată, se revarsă ploaia 
din norii Celui Atotmilostiv, razele Soarelui Adevărului 
strălucesc, iar lumea ființei este învestită cu o nouă viață 
și se înveșmântează în straie noi și minunate. Reapar toate 
semnele și darurile primăverii trecute, poate cu și mai 
mare splendoare în acest anotimp nou.

Ciclurile spirituale ale Soarelui Adevărului, la fel 
ca ciclurile soarelui fizic, se află într-o continuă stare de 
schimbare și reînnoire. Soarele Adevărului poate fi ase-
mănat cu soarele material, care se înalță din mai multe 
puncte diferite. O dată răsare în semnul zodiacal al Racu-
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lui, altă dată în cel al Balanței; o dată își înalță razele din 
semnul Vărsătorului, iar altă dată, din zodia Berbecului. 
Dar soarele este unul singur, o singură realitate. Cei ce 
dețin adevărata cunoaștere iubesc soarele în sine, fără a se 
atașa de locurile din care răsare. Cei înzestrați cu putere 
de pătrundere caută adevărul în sine și nu pe cei care îl 
expun sau îl manifestă. Astfel, ei se pleacă în adorație 
înaintea soarelui, din orice semn și dinspre orice orizont 
s-ar ivi el și caută adevărul de la orice suflet sfânt care îl 
revelează. Asemenea oameni vor descoperi adevărul fără 
greș și nu vor fi împiedicați să vadă lumina Soarelui de 
pe firmamentul divin. În acest fel, cel ce-i iubește razele 
și îi caută lumina, se va întoarce întotdeauna către soare, 
indiferent dacă acesta strălucește din semnul Berbecului 
sau își oferă harul din semnul Racului sau își trimite razele 
din semnul Gemenilor.

Însă cei nerozi sau ignoranți se atașează de semnele zo-
diacului, ei sunt fermecați de locurile în care răsare soarele, 
și nu de soarele în sine. Așadar, când acesta se afla în zodia 
Racului, ei s-au întors spre el, dar când soarele a trecut în 
semnul Balanței, fiind atașați de primul semn, ei au rămas 
cu privirea ațintită asupra semnului Racului, ținându-se cu 
putere de el și lipsindu-se de razele soarelui odată ce acesta 
a plecat de acolo. Astfel, Soarele Adevărului o dată și-a 
trimis razele din zodia lui Avraam; mai târziu, el a răsărit 
din zodia lui Moise, luminând orizontul; iar altă dată, el a 
luminat cu toată puterea, strălucirea și splendoarea în zodia 
lui Hristos. Cei aflați în căutarea adevărului, l-au venerat 
oriunde s-a arătat acesta, însă cei ce rămăseseră legați de 
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Avraam au fost lipsiți de adevăr odată ce acest Soare și-a 
trimis razele pe muntele Sinai, luminând prin Moise. Cei 
atașați de Moise, odată ce Soarele Adevărului și-a trimis 
strălucirea cerească luminând cu putere dinspre Hristos, 
au fost iarăși împiedicați să o vadă, și așa mai departe.

Omul trebuie deci să caute adevărul, să devină vrăjit 
și fermecat de fiecare suflet sfânt pe care îl găsește și să 
fie atras cu totul de harul revărsat al lui Dumnezeu. Pre-
cum un fluture de noapte, el trebuie să iubească lumina, 
indiferent din ce lampă este emanată ea; asemenea unei 
privighetori, el trebuie să fie atras de trandafiri, în orice 
grădină ar înflori ei.

Dacă soarele ar răsări la Apus, el rămâne tot soare. 
Într-adevăr, de oriunde ar răsări, el este tot soare. Omul nu 
trebuie să atribuie apariția soarelui unui singur loc, nere-
cunoscând celelalte locuri în care apare soarele. Nu trebuie 
să fim orbiți de faptul că soarele răsare la Est și apune la 
Vest, ci să urmărim harul nemăsurat al lui Dumnezeu, să 
căutăm strălucirea divină și să devenim vrăjiți și fermecați 
de cel în care acestea apar clar și deslușit. Gândiți-vă că 
dacă evreii nu s-ar fi atașat într-atât de orizontul lui Moise, 
ci și-ar fi ațintit privirea spre Soarele Adevărului, ar fi 
putut fără îndoială să vadă strălucirea acestui Soare, al 
cărui loc de răsărit a fost cu adevărat Hristos, luminând 
în toată splendoarea sa divină. Dar, vai, de o mie de ori, 
vai! Ei s-au agățat de numele lui Moise, lipsindu-se astfel 
de harul ceresc și de splendoarea divină.
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15
ADEVĂRATA FERICIRE

FALA ȘI DESĂVÂRȘIREA fiecărui lucru sunt determinate de 
anumite cauze și circumstanțe.
Pământul atinge excelența, frumusețea ideală și per-

fecțiunea atunci când prin revărsarea ploilor primăvăratice 
devine verde și fertil; răsar plante; cresc flori și ierburi 
înmiresmate; pomii plini de muguri dau o recoltă bogată 
de fructe proaspete și suculente; grădinile se înfrumuse-
țează; pajiștile se împodobesc; munții și câmpiile îmbracă 
o mantie verde precum smaraldul; ogoarele și crângurile, 
satele și orașele se înveșmântează în straie de sărbătoare. 
Aceasta este fericirea68 lumii minerale.

Gradul cel mai înalt de desăvârșire și perfecțiune al 
lumii vegetale este atins atunci când un pom crește la 
marginea unui pârâu cu apă limpede, vântul adie ușor, 
iar soarele îi oferă căldură, grădinarul îl îngrijește zi de 
zi, iar el crește și dă roade. Însă adevărata lui fericire vine 
atunci când pătrunde în lumea animală și în cea umană, 
înlocuind substanțele care s-au epuizat din trupurile 
animalelor și ale oamenilor.

Desăvârșirea în lumea animală înseamnă a avea mem-
bre, organe și abilități gata să satisfacă toate nevoile. Aceasta 
este gloria, mândria și desăvârșirea sa extremă. Astfel, feri-
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cirea supremă a unui animal o reprezintă o pajiște înverzită 
și fertilă, o apă dulce, lin-curgătoare, o pădure verde și 
plină de viață. Pentru un animal nu se poate închipui o 
fericire mai mare decât aceasta. De pildă, când o pasăre își 
face cuib într-o pădure înfrunzită și verde, la o înălțime 
plăcută, pe o crenguță înaltă a unui copac puternic și are 
la discreție toate semințele și apa de care are nevoie, aceasta 
reprezintă pentru ea fericirea perfectă.

Însă adevărata fericire pentru un animal o reprezintă 
trecerea din lumea animală în lumea umană, precum acele 
ființe microscopice care intră odată cu aerul și apa în or-
ganismul omului și sunt asimilate, înlocuind substanțele 
care au fost consumate de organismul său. Aceasta este 
fala și fericirea supremă pentru lumea animală și nu poate 
fi concepută o mai mare mândrie pentru ea.

Este deci limpede că tihna, confortul și abundența 
materială constituie fericirea absolută pentru minerale, 
plante și animale. Și într-adevăr, întreaga noastră bogăție, 
prosperitate, confort și tihnă din lumea materială nu 
pot egala bogăția unei păsări, deoarece întinderi vaste de 
munți și câmpii îi sunt sălaș; toate semințele și roadele 
constituie hrana și bogăția sa; ea stăpânește peste orice 
ținut, sat, pajiște, pășune, pădure sau pustietate. Așadar, 
cine este mai bogat, pasărea sau cel mai avut om? Căci 
oricâte semințe ar aduna sau ar consuma pasărea, bogăția 
ei rămâne inepuizabilă.

Este astfel neîndoielnic că fala și desăvârșirea omului nu 
constau numai în delicii materiale și beneficii pământești. 
Această fericire materială este numai una secundară, căci 
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desăvârșirea omului constă în primul rând în virtuțile și re-
alizările care înfrumusețează existența omenească. Acestea 
sunt binecuvântările divine, darurile cerești, sentimentele 
cordiale, iubirea și cunoașterea de Dumnezeu, capacitatea 
omului de a se educa, agerimea minții și descoperirile 
științifice. Sunt dreptatea și echitatea, dragostea de adevăr 
și bunăvoința, curajul mental și omenia adevărată, salv-
gardarea drepturilor celorlalți și respectarea cu sfințenie 
a unei promisiuni sau înțelegeri. Sunt conduita corectă 
în orice situație, slujirea adevărului în toate împrejurările, 
abnegația de sine în favoarea tuturor oamenilor, bunătatea 
și compasiunea pentru toate națiunile, respectarea învăță-
turilor lui Dumnezeu, servirea Împărăției cerești, călăuzire 
pentru întreaga omenire și educație pentru toate rasele 
și națiunile. Aceasta este fericirea pentru lumea umană! 
Aceasta este desăvârșirea omului pe tărâmul existenței! 
Aceasta este viața eternă și slava cerească!

Aceste daruri nu se vădesc în realitatea umană decât 
printr-o forță celestă și divină și prin învățăturile cerești, 
întrucât ele au nevoie de o putere supranaturală. Niște 
urme ale acestor calități perfecte pot fi regăsite și în lumea 
naturii, dar ele sunt la fel de trecătoare și efemere precum 
razele soarelui reflectate pe un perete.

Din moment ce Domnul cel plin de compasiune i-a 
așezat pe creștet omului o asemenea coroană luminată, 
trebuie să ne străduim să-i facem strălucitoarele nestemate 
vizibile în toată lumea.
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16
CONCEPTE ABSTRACTE ȘI 

EXPRIMAREA LOR PRIN FORME 
PERCEPTIBILE

EXISTĂ O CHESTIUNE esențială pentru a pătrunde natura 
lucrurilor pe care le-am discutat sau pe care le vom 

discuta, și anume faptul că sunt două feluri de cunoaștere 
umană.

Prima este cunoașterea dobândită prin simțuri. Ceea ce 
ochiul, urechea, simțul mirosului, gustului sau pipăitului 
pot percepe se numește „perceptibil”. De pildă, soarele 
este perceptibil, căci poate fi văzut. La fel, sunetele pot fi 
perceptibile, căci urechea le aude; aromele pot fi inhalate 
și percepute prin simțul mirosului; alimentele, deoarece 
bolta palatină le poate percepe gustul dulce, acru, amărui 
sau sărat; căldura și frigul, după cum le percepe simțul 
tactil. Acestea se numesc realități perceptibile.

Celălalt fel de cunoaștere umană este acela al lucrurilor 
abstracte, fiind formate din realități abstracte care nu au 
o formă sau un loc material și care nu sunt perceptibile. 
De pildă, puterea minții nu este perceptibilă, cum nu sunt 
percepute nici celelalte atribute umane. Acestea sunt reali-
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tățile abstracte. Dragostea, de asemenea, nu este o realitate 
perceptibilă, ci una abstractă. Căci urechea nu aude aceste 
realități, ochiul nu le vede, mirosul nu le simte, gustul nu 
le detectează, tactilul nu le percepe. Chiar și eterul, forțele 
despre care se vorbește în filosofia naturii ca fiind căldura, 
lumina, electricitatea și magnetismul, reprezintă o realitate 
abstractă și nu o realitate perceptibilă. La fel, natura însăși 
nu este o realitate perceptibilă, ci una abstractă. Spiritul 
uman nu este o realitate perceptibilă, ci una abstractă.

Dar când încerci să exprimi aceste concepte abstracte 
nu poți decât să le transpui într-o formă perceptibilă, căci 
dincolo de perceptibil nu este nimic material. Astfel, când 
vrei să exprimi realitatea spirituală, stările și nivelurile ei, 
ești nevoit să le descrii cu ajutorul lucrurilor perceptibile, 
deoarece nu putem vedea decât ceea ce este perceptibil. De 
pildă, suferința și fericirea sunt lucruri abstracte, dar când 
dorești să exprimi aceste stări spirituale, spui: „Am inima 
grea” sau „Am inima ușoară” cu toate că inima cuiva nu 
este ușoară sau grea la propriu. Este vorba mai degrabă de 
o stare spirituală sau abstractă a cărei exprimare necesită 
folosirea unor termeni perceptibili. Un alt exemplu este 
când spui: „Cutare a avansat enorm,” deși el nu se mișcă 
de pe loc, sau „Cutare are o poziție înaltă” când de fapt el 
continuă să meargă pe pământ. Această înălțare și avan-
sare sunt stări spirituale și concepte abstracte, iar pentru 
a le exprima trebuie să folosești termeni perceptibili, câtă 
vreme dincolo de peceptibil nu este nimic material.

Ca să dăm un alt exemplu, cunoașterea este asociată 
cu lumina, iar neștiința cu întunericul. Dar reflectați: 
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oare cunoașterea este lumină perceptibilă și neștiința în-
tuneric perceptibil? Bineînțeles că nu. Acestea sunt doar 
stări abstracte; când dorești să le dai o formă materială, 
numești cunoașterea lumină și neștiința, întuneric, spu-
nând: „Inima mea era în întuneric și s-a luminat.” Deci 
lumina cunoașterii și întunericul neștiinței sunt concepte 
abstracte, nu perceptibile, dar când dorim să ne referim 
la ele ca materie suntem obligați să le conferim o formă 
perceptibilă.

Astfel, este evident că porumbelul care s-a pogorât 
asupra lui Hristos69 nu era un porumbel real, ci o stare 
spirituală exprimată printr-o figură perceptibilă spre a 
fi mai bine înțeleasă. De pildă, în Vechiul Testament se 
spune că Dumnezeu a apărut ca un rug aprins.70 Prin 
urmare, ceea ce s-a sugerat nu este o formă perceptibilă, ci 
un concept abstract care a fost exprimat sub această formă.

Hristos spune: „Tatăl este în Mine și Eu în Tatăl.”71 
Deci, Hristos era în Dumnezeu sau Dumnezeu în Hristos? 
Nu, pentru Dumnezeu! Aceasta este o stare abstractă care 
a fost exprimată printr-o figură perceptibilă.

Ajungem la explicarea cuvintelor lui Bahá’u’lláh, când 
El spune: „O rege! Eram un om ca toți ceilalți, adormit 
pe patul Meu când, iată, adierea Celui Atotslăvit a suflat 
asupra Mea și M-a învățat cunoașterea a tot ce a fost. 
Aceasta nu este de la Mine, ci de la Singurul Care este Cel 
Atotputernic și Cel Atotcunoscător.”72 Aceasta este poziția 
revelației divine. Nu este o realitate perceptibilă, ci una 
abstractă. Ea transcende peste trecut, prezent și viitor. Este 
o comparație și o analogie – o metaforă și nu un adevăr în 
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sens propriu. Nu este starea înțeleasă de obicei de mintea 
omenească atunci când se spune că cineva era adormit și 
apoi devenea treaz, ci semnifică o trecere de la o stare la 
alta. De exemplu, somnul este starea de repaos, iar trezia 
este starea mișcării. Somnul este starea tăcerii, iar trezia 
este starea rostirii. Somnul este starea tăinuirii, iar trezia 
este aceea a manifestării.

De pildă, în persană și în arabă, se spune că pămân-
tul era adormit, a venit primăvara și s-a trezit; sau că 
pământul era mort, primăvara a venit și a revenit la viață. 
Aceste exprimări sunt comparații, analogii, similitudini și 
interpretări la figurat în domeniul înțelegerii interioare.

Pe scurt, Manifestările lui Dumnezeu au fost și vor 
fi mereu Realități luminoase și nu va interveni niciodată 
vreo schimbare sau modificare în natura Lor. Cel mult, 
înainte de revelarea Lor, Ele sunt nemișcate și tăcute ase-
meni celui adormit, iar după revelarea Lor, Ele vorbesc și 
luminează, asemenea celui treaz.
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NAȘTEREA LUI HRISTOS

ÎNTREBARE: CUM S-A născut Hristos din Sfântul Duh?
Răspuns: În această privință există o controversă între 

teologi și materialiști. Teologii cred că Hristos s-a întrupat 
din Sfântul Duh în timp ce materialiștii consideră un 
asemenea lucru imposibil și de neconceput și susțin că El 
trebuie să fi avut în mod evident un tată omenesc.

 În Qur'án se spune: „Și atunci am trimis la ea 
Duhul Nostru, care i s-a arătat cu înfățișarea unui om 
adevărat,”73 însemnând că Sfântul Duh a luat formă 
omenească precum o imagine ce apare într-o oglindă, și 
i-a vorbit Mariei.

 Materialiștii cred că trebuie să aibă loc împerecherea 
și afirmă că un corp viu nu se poate întrupa dintr-unul 
fără viață și nu se poate materializa în absența uniunii 
dintre un bărbat și o femeie. Ei socotesc că acest lucru 
nu este posibil nici la om, nici la animale și nici chiar la 
plante. Căci această împerechere între masculin și femi-
nin are loc la toate animalele și plantele. Ei susțin că și 
Qur'án-ul afirmă această împerechere în toate lucrurile: 
„Mărire Celui care le-a creat pe toate perechi, din ceea ce 
face pământul să crească și din ei înșiși și din cele pe care 
ei nu le cunosc”74, căci omul, animalele și plantele au toate 
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pereche. „Și din toate lucrurile Noi am făcut câte două 
genuri”;75 ceea ce înseamnă că Noi am creat pentru toate 
lucrurile pereche.

Pe scurt, ei spun că un om fără un tată omenesc nu se 
poate concepe. Teologii însă răspund: „Un astfel de lucru 
nu este imposibil, chiar dacă nu s-a văzut și există o dife-
rență între ceva imposibil și ceva care nu a fost constatat. 
De pildă, înainte de apariția telegrafului, comunicarea 
instantanee dintre Răsărit și Apus nu fusese constatată, 
dar nu era imposibilă; la fel, fotografia și fonograful nu 
se mai văzuseră, dar nu erau imposibile.”

Filosofii materialiști insistă asupra convingerii lor, iar 
teologii răspund: „Acest glob terestru există dintotdea-
una sau a luat ființă?” Materialiștii răspund că potrivit 
descoperirilor științifice bine documentate s-a dovedit 
că a luat ființă; că la începuturi era o sferă topită care s-a 
răcit treptat; că s-a format o scoarță în jurul său și că pe 
această scoarță au luat ființă plantele, apoi animalele și la 
sfârșit, omul.

Teologii spun: „Din afirmația voastră rezultă clar că 
specia umană de pe globul terestru a luat ființă și nu a 
existat dintotdeauna. Atunci, cu siguranță primul om nu 
a avut nici tată, nici mamă, căci existența speciei umane 
își are izvorul într-un anume moment. Deci ce este mai 
nesigur, faptul că omul trebuie să ia ființă, așa, treptat, 
fără un tată și o mamă, sau că trebuie să ia ființă fără 
un tată? Dacă admiți că primul om a luat ființă fără un 
tată și fără o mamă, treptat sau într-o perioadă scurtă de 
timp, nu mai rămâne nicio îndoială că un om fără un 
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tată omenesc este de asemenea posibil și poate fi admis 
din punct de vedere logic. De aceea, nu se poate respinge 
acest lucru pur și simplu dacă vrem să fim corecți. De 
pildă, dacă spui că o lampă a fost aprinsă o dată fără fitil 
și fără ulei, și apoi spui că este imposibil să fi fost aprinsă 
fără fitil, aceasta ar fi lipsit de corectitudine. Hristos avea 
o mamă, dar primul om, potrivit materialiștilor, nu a avut 
nici tată, nici mamă.
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MĂREȚIA LUI HRISTOS

ÎNTREBARE: CE VIRTUTE sau folos stau în faptul de a nu 
avea un tată pământesc?

Răspuns: Un om plin de măreție este un om plin 
de măreție, indiferent dacă a fost creat sau nu de un tată 
omenesc. Dacă ar fi contat faptul de fi fost creat fără un 
tată, Adam i-ar fi întrecut pe toți Profeții și Mesagerii lui 
Dumnezeu, căci El nu a avut nici tată și nici mamă. Ceea 
ce duce la măreție și glorie sunt splendoarea și efuziunea 
desăvârșirilor divine. Soarele este creat din materie și for-
mă, care pot fi asemănate cu un tată și o mamă, și totuși 
reprezintă perfecțiunea absolută; întunericul nu are nici 
materie, nici formă, deci nici tată și nici mamă, și totuși 
este imperfecțiunea absolută. Materia din care a fost creată 
ființa fizică a lui Adam a fost țărâna, dar materia fizică din 
care a fost creat Avraam a fost o sămânță desăvârșită; fără 
îndoială că o sămânță aleasă și desăvârșită are întâietate 
față de pământ și piatră.

Mai mult decât atât, în Ioan 1:12-13 se spune: „Și celor 
câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere 
ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici 
din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la 
Dumnezeu s-au născut.”76 Din versetul lui Ioan rezultă 
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clar că însăși existența Apostolilor pornește mai mult 
dintr-o realitate spirituală decât dintr-o forță a materiei. 
Virtutea și măreția lui Hristos nu sunt date de faptul că 
a fost zămislit fără un tată pământesc, ci mai degrabă de 
desăvârșirile, de splendorile și revărsările Sale divine. Dacă 
măreția lui Hristos s-ar fi datorat faptului de a nu fi avut 
tată pământesc, Adam ar fi fost și mai măreț, căci El nu 
a avut nici tată și nici mamă.

În Vechiul Testament se spune: „Atunci, luând Dom-
nul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat 
în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie.”77 
Remarcați că Adam a luat ființă din duhul vieții; mai mult, 
exprimarea lui Ioan cu privire la Apostoli dovedește că și ei 
provin din Tatăl ceresc. De aici rezultă în mod evident și 
limpede că natura sfântă – adevărata existență – a oricărui 
om remarcabil pornește de la Dumnezeu și își datorează 
ființa insuflării cu Duhul Sfânt.

Înțelegem că, dacă a nu avea tată ar fi constituit o 
calitate esențială a omului, atunci Adam i-ar fi întrecut 
pe toți, căci El nu a fost zămislit de un tată și nici de o 
mamă. Este mai bine ca omul să fie creat din materie vie 
sau din țărână? Cu siguranță că este mai bine să fie creat 
din materie vie. Dar Hristos s-a născut și s-a întrupat prin 
Duhul Sfânt.

Pe scurt, virtutea și gloria acestor Suflete sacre, Mani-
festările lui Dumnezeu, nu se datorează decât desăvârșirilor, 
revărsărilor și splendorilor Lor cerești.
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ADEVĂRATUL BOTEZ

ÎN MATEI 3:13-15 se spune: „În acest timp a venit Iisus din 
Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. 

Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuință să fiu botezat 
de Tine, și Tu vii la mine? Și răspunzând, Iisus a zis către 
el: Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată 
dreptatea. Atunci L-a lăsat.”

Întrebare: Dată fiind perfecțiunea Lui înnăscută, de ce 
Hristos avea nevoie de botez și care a fost înțelesul acestuia?

Răspuns: Esența botezului este curățirea prin peniten-
ță. Ioan i-a mustrat pe oameni și i-a sfătuit, i-a determinat 
să se căiască și apoi i-a botezat. Este evident că această 
curățire este un simbol al pocăinței de toate păcatele, de 
parcă am spune: „O, Doamne! Așa cum trupul meu a 
fost curățat și purificat de murdăria materiei, tot așa cu-
răță-mi spiritul de pângărirea lumii naturale, care nu este 
demnă de pragul Tău divin.” Pocăința este întoarcerea 
de la rebeliune la ascultare. Numai după ce omul trece 
prin îndepărtare și lipsire de Dumnezeu, el se căiește și 
se curăță. Astfel, purificarea este un simbol care spune: 

„O, Doamne! Dă-mi inimă bună și pură și curățește-o de 
toate în afară de dragostea Ta”.

Întrucât Hristos a dorit ca obiceiul inițiat de Ioan 

1

2

3

4



103

Câteva subiecte creştine

să fie practicat de toată lumea în vremea aceea, El Însuși 
s-a supus, pentru a le trezi spiritul și pentru ca legea dată 
de prima religie să se poată împlini. Deși obiceiul a fost 
instituit de Ioan, reprezenta de fapt purificarea pocăinței, 
practicată de toate religiile sfinte.

Nu pentru că Hristos avea nevoie de botez, dar El s-a 
supus obiceiului, pentru că în vremea aceea o astfel de 
faptă era lăudabilă și acceptabilă înaintea lui Dumnezeu 
și prefigura vestea bună despre Împărăția lui Dumnezeu. 
Totuși, mai târziu, El a afirmat altundeva că adevăratul 
botez nu era cel făcut cu apă în mod ritualic, ci cu spirit și 
cu apă, iar alte dăți cu spirit și cu foc.78 Ceea ce se înțelege 
aici prin „apă” nu este apa ca element natural, căci în altă 
parte se afirmă explicit că botezul trebuie să fie cu spirit 
și cu foc, iar acest din urmă lucru clarifică presupunerea 
că nu este vorba despre foc și apă ca elemente naturale, 
botezul cu foc fiind practic imposibil.

De aceea, prin „spirit” se înțelege grație divină; prin 
„apă”, cunoaștere și viață; prin „foc”, dragostea de Dum-
nezeu. Căci apa ca materie nu curăță inima omului, ci 
trupul său. Mai degrabă apa cerească și spiritul, care sunt 
cunoaștere și viață, curăță și purifică inima omului. Cu 
alte cuvinte, inima, care se împărtășește din revărsarea 
milosteniei Duhului Sfânt și se umple de sfințenie devine 
plăcută și pură. Scopul este ca existența omului să se curețe 
și să se purifice de murdăria lumii naturale cu atributele ei 
josnice precum mânia, poftele trupești, interesul personal, 
mândria, necinstea, ipocrizia, înșelăciunea, dragostea de 
sine și celelalte.
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Omul nu se poate elibera singur de atacul violent al 
dorințelor vane și egoiste ci numai prin harul adeveritor 
al Duhului Sfânt. De aceea se spune că botezul trebuie să 
se facă cu spiritul, cu apa și cu focul – adică, cu spiritul 
grației divine, apa cunoașterii și a vieții și cu focul dra-
gostei de Dumnezeu. Cu acest spirit, cu această apă și cu 
acest foc trebuie botezat omul, ca să se împărtășească din 
harul etern. Căci altfel, la ce ar folosi botezul cu apă din 
natură? Botezul cu apă era simbolul pocăinței și căutării 
iertării păcatelor.

În Dispensația lui Bahá’u’lláh, nu se mai cere acest 
simbol, căci adevărul său de a fi botezat cu spiritul și 
dragostea de Dumnezeu s-a statornicit și s-a realizat.
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BOTEZUL ȘI SCHIMBAREA LEGII 

LUI DUMNEZEU

ÎNTREBARE: ESTE PURIFICAREA botezului folositoare și 
necesară ori este nefolositoare și fără rost? Dacă ar fi 

valabil primul caz, de ce a fost desființată, în ciuda tre-
buinței sale? În cel de-al doilea caz, de ce îl practica Ioan, 
dacă nu era necesar?

Răspuns: Schimbarea și modificarea condițiilor, pre-
cum și succesiunea și revoluția epocilor istorice se numără 
printre cerințele fundamentale ale lumii înconjurătoare, 
iar cerințele fundamentale nu pot fi separate de realitatea 
lucrurilor. Este astfel imposibil să separi căldura de foc 
sau umezeala de apă ori razele luminoase de soare, căci 
acestea sunt cerințe fundamentale. Dat fiind faptul că 
schimbarea și transformarea se numără printre cerințele 
tuturor lucrurilor din jur, poruncile lui Dumnezeu sunt 
și ele supuse schimbării potrivit vremurilor schimbătoare. 
De pildă, în vremea lui Moise, Legea Mozaică era cea ne-
cesară și în acord cu principalele condiții din acele timpuri. 
Cu toate acestea, în vremea lui Hristos, condițiile s-au 
schimbat până într-atât încât Legea Mozaică s-a dovedit 
nepotrivită și neadaptată la nevoile omenirii, ducând la 
anularea ei. Astfel, Hristos a înlăturat Legea Sabatului și 
a interzis divorțul. După El, patru dintre discipoli, între 
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care Petru și Pavel, au permis consumul hranei animale 
care era interzis în Tora, cu excepția consumului de carne 
provenind de la animale ucise prin sugrumare, din sacrificii 
aduse idolilor și a sângelui. De asemenea, ei au interzis 
adulterul.79 În acest fel au păstrat ei aceste patru porunci. 
Mai târziu, Pavel a permis consumul animalelor ucise 
prin sugrumare, al celor sacrificate idolilor, precum și al 
sângelui, păstrând însă interdicția adulterului. În Romani 
14:14 el scrie: „Știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că 
nimic nu este întinat prin sine, decât numai pentru cel 
care gândește că e ceva întinat; pentru acela întinat este.” 
Mai mult, în Titus 1:15 este scris: „Toate sunt curate pentru 
cei curați; iar pentru cei întinați și necredincioși nimeni 
nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul.”

Prin urmare, această schimbare, modificare și aboli-
re s-a datorat faptului că epoca lui Hristos nu se putea 
asemăna cu aceea a lui Moise. Condițiile și cerințele se 
schimbaseră complet, ducând astfel la abolirea primelor 
porunci.

Trupul lumii poate fi comparat cu cel al omului, iar 
Profeții și Mesagerii lui Dumnezeu cu medici iscusiți. O 
ființă omenească nu rămâne permanent în aceeași stare. 
Apar diverse suferințe și fiecare dintre ele necesită un 
medicament anume. Un medic capabil nu tratează toate 
bolile în același fel, ci modifică tratamentele și medica-
mentele în funcție de cerințele diferitelor boli și stări. O 
persoană poate avea o suferință severă din cauza excesului 
de căldură. Medicul destoinic administrează desigur doc-
torii care scad temperatura.80 Într-o altă împrejurare, dacă 
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constituția acelei persoane se modifică, iar căldura este 
înlocuită de un exces de frig, medicul, după caz, renunță 
la medicamentele ce produc răcorirea și le prescrie pe cele 
care încălzesc. Această schimbare și modificare este nece-
sară în raport cu starea pacientului și este dovada clară a 
capacității medicului.

Reflectați, de pildă: Ar putea fi aplicată astăzi, în 
această epocă, Legea Torei? Nu, pentru Dumnezeu! Lucrul 
acesta ar fi complet imposibil și din această pricină Legea 
Torei a fost abolită de Dumnezeu. În același fel, reflectați 
la faptul că în vremea lui Ioan Botezătorul, purificarea 
botezului servea la trezirea și mustrarea oamenilor spre a-i 
face să se căiască de toate păcatele în așteptarea Împărăției 
lui Hristos. Astăzi însă, în Asia, catolicii și ortodocșii îi 
scufundă pe bebeluși într-un amestec de apă și ulei de 
măsline, astfel încât mulți dintre ei se îmbolnăvesc din 
cauza chinului, tremurând și zbătându-se în timpul bo-
tezului. În alte părți, preoții îi stropesc cu apa destinată 
botezului pe frunte. Totuși, în toate aceste cazuri, copiii 
nu resimt nicio trăire spirituală. Ce bine poate aduce acest 
lucru? Alții se întreabă și pun sub semnul întrebării de 
ce copilul este cufundat în apă, ceea ce nu-i conferă nici 
conștiință spirituală, nici credință, nici trezire, fiind numai 
un obicei de urmat. În vremea lui Ioan Botezătorul însă 
nu era așa. Ioan îi mustra mai întâi pe oameni, îi făcea să 
se căiască pentru păcatele comise și îi îndemna să aștepte 
venirea lui Hristos. Apoi, oricine primea purificarea prin 
botez se lepăda de păcate cu cea mai mare smerenie și 
umilință, își curăța și își purifica trupul și de murdăria 
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exterioară, așteptând cu înflăcărare, zi și noapte și în orice 
clipă, venirea lui Hristos și primirea în Împărăția Sa.

Pe scurt, putem spune că schimbările și transformă-
rile survenite de-a lungul timpului în particularitățile și 
necesitățile epocilor stau la baza abolirii legii în credințele 
religioase, căci vine o vreme când poruncile anterioare nu 
mai corespund caracteristicilor existente. Socotiți cât de 
mult diferă exigențele epocii moderne de cele din perioada 
Evului Mediu! Mai este posibil ca poruncile veacurilor 
anterioare să se aplice în perioada actuală? Este evident și 
limpede faptul că acest lucru ar fi complet imposibil. La 
fel, după trecerea atâtor secole, cerințele prezentului nu 
vor mai corespunde celor din epocile viitoare, schimbările 
și transformările fiind inevitabile.

În Europa legile sunt supuse schimbării și amendării 
continue. Câte legi aflate în orânduirile și canoanele euro-
pene au fost abrogate de atunci! Schimbările se datorează 
transformării ideilor, obiceiurilor și particularităților fără 
de care progresul omenirii nu ar fi posibil.

De pildă, Tora recomandă osândirea la moarte pentru 
oricine încalcă Sabatul. Zece astfel de pedepse capitale 
sunt prevăzute în Tora. Ar mai putea fi duse la îndeplinire 
aceste porunci în zilele noastre? Evident, acest lucru ar fi 
absolut imposibil. Ca urmare, acestea au fost schimbate 
și transformate, iar transformarea legilor constituie în 
sine o dovadă convingătoare a înțelepciunii desăvârșite a 
lui Dumnezeu.

Tema necesită considerație profundă, iar motivul este 
limpede și evident. Binecuvântați cei ce iau aminte!
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PÂINEA ȘI VINUL

ÎNTREBARE: HRISTOS A spus: „Eu sunt pâinea cea vie, care 
s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta 

viu va fi în veci.”81 Care este semnificația acestei expresii?
Răspuns: Prin această pâine se înțelege îndestularea 

cerească cu atributele divine. Cu alte cuvinte, cine ia parte 
la acest festin – adică oricine dobândește harul revărsat al 
lui Dumnezeu, se luminează din lumina Lui și dobândește 
partea sa din atributele lui Hristos – va dobândi viața 
veșnică. Tot așa, prin sânge se înțelege spiritul vieții care 
constă în atribute divine, splendori cerești și har veșnic. 
Toate părțile trupului capătă materie vie prin circulația 
sângelui.

În Ioan 6:26 se spune: „Mă căutați nu pentru că ați 
văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați 
săturat.” Este evident că pâinile pe care le-au mâncat 
ucenicii și cu care s-au îndestulat au fost harul divin, căci 
în versetul 33 din același capitol se spune: „Căci pâinea 
lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer și care 
dă viață lumii.” Este evident că trupul lui Hristos nu a 
apărut din cer, ci s-a născut din pântecele Mariei. Ce a 
descins din cerul lui Dumnezeu a fost spiritul lui Hristos. 
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Presupunând că Hristos vorbea despre trupul Său, evreii 
s-au opus, după cum menționează versetul 42 al aceluiași 
capitol: „Și ziceau: Au nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif, 
și nu știm noi pe tatăl Său și pe mama Sa? Cum spune El 
acum: M-am coborât din cer?”

Reflectați la cât de clar este faptul că ceea ce Hristos a 
sugerat prin pâinea cerească a fost spiritul Său, harul Său 
deosebit, atributele Sale desăvârșite și învățăturile Sale; căci 
în versetul 63 din capitolul menționat anterior se spune: 

„Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la nimic.”
Este de aceea evident că spiritul lui Hristos a fost un 

dar celest venit din cer și că oricine primește revărsarea 
acestui spirit – adică îi îmbrățișează învățăturile cerești – 
va dobândi viață veșnică. Astfel, în versetul 35 se spune: 

„Și Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții; cel ce vine la Mine 
nu va flămânzi și cel ce va crede în Mine nu va înseta 
niciodată.”

Remarcați că El exprimă „venirea la El” prin hrană 
și „credința în El” prin băutură. Se consfințește astfel că 
îndestularea cerească reprezintă darurile divine, splen-
dorile spirituale, învățăturile cerești și toate adevărurile 
atotcuprinzătoare ale lui Hristos și că a te hrăni înseamnă 
să ajungi aproape de El și a bea înseamnă să crezi în El. 
Căci Hristos a avut atât un trup fizic, cât și unul spiritual. 
Trupul fizic a fost crucificat, dar cel spiritual este viu, etern 
și izvorul vieții veșnice. Trupul Său fizic a fost natura Lui 
umană, iar trupul Său spiritual natura Sa divină. Dumne-
zeule Mare! Unii își închipuie că împărtășania este adevă-
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ratul trup al lui Hristos și că Divinitatea și Sfântul Duh se 
pogoară în ea și sălășluiesc acolo; apoi, odată primită, în 
câteva minute este fărâmițată în întregime și transformată 
complet. Oare cum e posibilă o asemenea eroare? Să ne 
ierte Dumnezeu pentru o astfel de amăgire gravă!

Semnificația acestor cuvinte este că, prin manifesta-
rea lui Hristos, au fost răspândite în lume scrierile sfinte 
reprezentând harul veșnic, au strălucit lămpile călăuzirii, 
iar realitățile omenești au fost învestite cu spiritul vieții. 
Cel călăuzit drept a găsit viața, iar cel care a rătăcit calea 
a găsit moartea eternă. Acea pâine pogorâtă din cer a fost 
trupul celest al lui Hristos și fondul Său sufletesc, din care 
ucenicii au mâncat și prin care ei au obținut viața veșnică.

Apostolii au mâncat de multe ori alături de Hristos; 
de ce oare cina Sa din urmă a devenit atât de specială? 
Este evident faptul că prin pâinea sufletească nu se în-
țelege pâinea concretă, ci hrana îndestulătoare divină a 
trupului spiritual al lui Hristos, însemnând harul divin 
și desăvârșirea celestă din care s-au împărtășit apostolii Săi 
și de care au fost cuprinși.

Gândiți-vă că atunci când Hristos a binecuvântat 
pâinea și le-a dat-o apostolilor spunând „acesta este trupul 
Meu”,82 El era prezent alături de ei vizibil, în persoană și 
în trup și nu s-a prefăcut în pâine și vin. Dacă ar fi de-
venit înseși pâinea și vinul, El nu ar fi putut rămâne fizic 
prezent înaintea lor în persoană și în trup.

Prin urmare, este evident că pâinea și vinul au repre-
zentat simboluri care vor să spună: V-am oferit harul și 
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desăvârșirea Mea, iar dacă vă împărtășiți din harul Meu 
deosebit veți dobândi viață veșnică și veți primi partea 
voastră și porția de îndestulare cerească.
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MINUNILE LUI HRISTOS

ÎNTREBARE: ANUMITE MINUNI i-au fost atribuite lui Hristos. 
Trebuie să privim aceste relatări în sensul lor propriu 

sau ele semnifică altceva? Căci s-a demonstrat prin cer-
cetări aprofundate că natura intrinsecă a unui lucru nu 
se schimbă, că toate lucrurile create se supun unei legi 
universale și unei organizări de la care nu se pot abate și 
că, prin urmare, nimic nu poate încălca legea universală.

Răspuns: Manifestările lui Dumnezeu sunt izvoare 
de fapte miraculoase și de semne minunate. Pot înfăptui 
orice lucru dificil sau imposibil, fiindu-Le permis și cu 
putință. Căci Ele se manifestă prin fapte ieșite din comun 
printr-o putere extraordinară, influențând lumea naturală 
prin puterea Lor mai presus de natură. Lucruri minunate 
au arătat fiecare dintre Ele.

În Scrierile Sfinte se folosește însă o terminologie 
specifică, iar Manifestările lui Dumnezeu nu socotesc că 
aceste minunății și miracole au vreo importanță, ba chiar 
nu doresc să fie pomenite. Deși minunile Lor treceau drept 
cele mai importante dovezi, ele nu constituie o dovadă 
clară decât pentru cei de față atunci când au avut loc, și 
nu pentru cei care nu au fost martori la ele.

Dacă i s-ar spune de pildă unui cercetător ateu despre 
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minunile lui Moise și Hristos, acesta le-ar putea nega, 
afirmând: „Multă vreme minunile le-au fost atribuite și 
anumitor idoli prin mărturia maselor, fiind menționate în 
cărți. Astfel, brahmanii au alcătuit o carte întreagă despre 
minunile lui Brahma.” Apoi, cercetătorul ar putea întreba: 

„Cum să știm dacă evreii și creștinii spun adevărul și dacă 
brahmanii mint? Atât minunile lui Moise și Hristos, cât 
și cele înfăptuite de Brahma reprezintă legende și sunt în 
mare măsură întărite și înregistrate de cărți. Fiecare poate 
fi socotită credibilă sau nu, ca orice altă relatare. Dacă una 
dintre ele este adevărată, și cealaltă poate fi veridică; dacă 
una este acceptată, și cealaltă trebuie acceptată.” De aceea, 
minunile nu pot reprezenta dovezi dincolo de orice tăgadă, 
căci deși ar putea fi dovezi valabile pentru cei prezenți, 
ele nu reușesc să-i convingă pe cei care n-au fost de față.

Cu toate acestea, în era Manifestării lui Dumnezeu, 
cei înzestrați cu intuiție vor putea aprecia toate lucrurile 
Sale drept miraculoase. Căci aceste lucruri sunt mai presus 
decât oricare altele, iar acest titlu este în sine un miracol 
absolut. Gândiți-vă cum Hristos, de unul singur și fără 
vreun ajutor sau protector, fără oști sau armate și cu cea 
mai mare blândețe a înălțat stindardul lui Dumnezeu în 
fața tuturor popoarelor lumii; cum le-a ținut piept și cum, 
în cele din urmă le-a cucerit pe toate, deși trupul I-a fost 
crucificat. Este un miracol absolut care nu poate fi negat 
în niciun caz. Într-adevăr, adevărul lui Hristos nu are 
nevoie de alte dovezi.

Aceste minuni vizibile nu au importanță pentru 
adepții adevărului. De pildă, dacă un orb este făcut să 
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vadă, până la urmă el își va pierde din nou vederea, căci 
va muri și își va pierde toate simțurile și facultățile. Ast-
fel, redând vederea unui nevăzător nu este important pe 
termen lung, căci această aptitudine fizică se va pierde din 
nou în final. Iar dacă un decedat este înviat, cu ce se alege, 
dacă trebuie să moară din nou? Ceea ce contează este să 
înzestrezi pe cineva cu capacitate de reală înțelegere și să-l 
faci să dobândească viața veșnică, adică o viață sufletească 
de sorginte divină; căci această viață materială nu va dăinui, 
iar existența ei echivalează cu nimicul. După cum a spus 
chiar Hristos răspunzându-i unuia dintre ucenicii Săi: 

„lasă morții să-și îngroape morții lor;” căci „ce este născut 
din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este.”83

Gândiți-vă că Hristos i-a considerat morți pe aceia care 
erau fără îndoială în viață din punct de vedere fizic, căci 
viața adevărată este viața veșnică, iar existența adevărata 
este cea spirituală. Astfel, dacă Scrierile Sfinte vorbesc 
despre scularea din morți, se înțelege că aceia au dobândit 
viață veșnică; dacă se spune că unul care era orb a fost făcut 
să vadă, înțelesul acestei vederi este înțelegerea adevărată; 
dacă se spune că un surd a fost făcut să audă, semnificația 
este că acela a câștigat o ureche interioară și a dobândit un 
auz spiritual. Acest lucru este demonstrat chiar în textul 
Evangheliei unde Hristos spune că ei sunt precum aceia 
despre care Isaia spunea cândva: Ei au ochi dar nu văd, 
au urechi dar nu aud; și Eu îi tămăduiesc pe ei.84

Nu dorim să se înțeleagă faptul că Manifestările lui 
Dumnezeu nu sunt capabile să înfăptuiască miracole, 
deoarece chiar Le stă în putere să o facă. Dar ceea ce are 
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semnificație și contează în ochii Lor este văzul interior, 
auzul spiritual și viața eternă. Astfel, oriunde se mențio-
nează în Sfânta Scriptură că un om era orb și a fost făcut 
să vadă, semnificația este că acela era orb în interior și a 
căpătat înțelegere spirituală sau că era neștiutor și a găsit 
cunoașterea ori că era nepăsător și a devenit conștient sau 
că era lumesc și a devenit ceresc.

Precum acest văz interior, și auzul, viața și vindecarea 
sunt veșnice și tot atât de importante. Altfel, ce importanță, 
ce merit și valoare pot avea doar viața și forța animalică? 
Asemenea unei închipuiri deșarte, în câteva zile vor trece. 
De pildă, dacă o lampă este aprinsă, se va stinge din nou, 
dar lumina soarelui strălucește în toată splendoarea și este 
tot ce contează.
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ÎNVIEREA LUI HRISTOS

ÎNTREBARE: CE SE înțelege prin învierea lui Hristos după 
trei zile?

Răspuns: Învierea Manifestărilor lui Dumnezeu nu 
se referă la trup. Tot ce ține de Ele – toate stările și parti-
cularitățile Lor, tot ceea ce fac, întemeiază, propovăduiesc, 
interpretează, ilustrează și instruiesc – este de natură 
mistică și spirituală și nu aparține lumii materiale.

Astfel se întâmplă și cu venirea lui Hristos din ceruri. 
S-a afirmat în mod explicit în numeroase fragmente din 
Evanghelie că Fiul omului a coborât din cer sau că este în 
cer sau că se va înălța la cer. Astfel, în Ioan 6:38 se spune: 

„Pentru că M-am coborât din cer,” iar în Ioan 6:42 se 
menționează: „Și ziceau: Au nu este Acesta Iisus, fiul lui 
Iosif, și nu știm noi pe tatăl Său și pe mama Sa? Cum 
spune El acum: M-am coborât din cer?”, iar în Ioan 3:13 
se afirmă: „Și nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a 
coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer.”

Reflectați la modalitatea în care se spune că Fiul omu-
lui se află în cer, deși pe atunci Hristos trăia pe pământ. 
Reflectați de asemenea la felul în care se spune explicit 
că Hristos s-a pogorât din cer, cu toate că El s-a ivit din 
pântecele Mariei, fiind născut trupește de ea. Este limpe-
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de atunci că afirmația potrivit căreia Hristos s-a pogorât 
din cer are înțeles mistic și nu literal, fiind în realitate un 
eveniment spiritual și nu unul material. Semnificația este 
că, deși aparent Hristos s-a născut din pântecele Mariei, de 
fapt El s-a pogorât din cer, locul unde Soarele Adevărului 
strălucește pe tărâmul divin al Împărăției cerești. Stabilin-
du-se că Hristos a venit din cerul spiritual al Împărăției 
divine, dispariția Sa sub pământ timp de trei zile trebuie să 
aibă și ea o semnificație mistică, și nu una în sens propriu. 
În același fel, învierea Sa din adâncul pământului este de 
natură mistică, exprimând mai degrabă o stare spirituală 
decât una materială. De asemenea, ridicarea Lui la cer are 
o natură spirituală, nu materială.

Pe lângă aceasta, s-a constatat științific că cerul material 
este un spațiu infinit, liber și gol, în care se mișcă stele și 
planete fără de număr.

De aceea, semnificația învierii lui Hristos are urmă-
toarea explicație: după martiriul lui Hristos, Apostolii au 
fost tulburați și buimăciți. Existența lui Hristos constând 
în învățăturile, darurile, desăvârșirile Sale și puterea Lui 
spirituală au fost ascunse și neștiute două-trei zile după 
martirajul Său, neavând nicio apariție sau manifestare 
vizibilă – părând într-adevăr că dispăruse complet. Căci 
cei care credeau cu adevărat erau puțini la număr și chiar 
și cei care credeau erau tulburați și buimăciți. Cauza lui 
Hristos era asemenea unui trup lipsit de viață. După trei 
zile, Apostolii deveneau fermi și statornici, ridicându-se în 
ajutorul Cauzei lui Hristos, angajându-se să propovăduiască 
învățăturile divine, să pună în aplicare îndemnurile Dom-
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nului lor și străduindu-se să-L slujească. Atunci existența 
lui Hristos s-a manifestat cu adevărat în toată splendoarea, 
harul Său a luminat, religia Lui a căpătat o nouă viață, 
iar învățăturile și îndemnurile Sale au devenit manifeste 
și vizibile. Cu alte cuvinte, Cauza lui Hristos, care fusese 
precum un trup lipsit de viață, a căpătat însuflețire, fiind 
învăluită de harul Duhului Sfânt.

Aceasta este semnificația învierii lui Hristos, fiind 
într-adevăr o adevărată înviere. Dar pentru că preoții nu 
au înțeles sensul Evangheliilor și nu le-au pătruns taina, 
s-a susținut că religia este opusul științei, dat fiind faptul 
că ridicarea lui Hristos în trupul Său fizic până la cerul 
material contravine științelor matematice. Atunci când 
adevărul acestui aspect este clarificat și acest simbol este 
explicat, nu este deloc contrazis de știință, ci afirmat atât 
de știință, cât și de judecată.
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POGORÂREA SFÂNTULUI DUH 

ASUPRA APOSTOLILOR

ÎNTREBARE: ÎN EVANGHELII se consemnează că Sfântul Duh 
s-a pogorât aspra Apostolilor. În ce fel s-a petrecut și ce 

semnificație are această pogorâre?
Răspuns: Pogorârea Sfântului Duh nu este asemenea 

intrării aerului în corpul omenesc. Este mai degrabă o 
metaforă și o analogie decât o imagine sau relatare textuală. 
Este asemenea coborârii soarelui într-o oglindă, atunci 
când își reflectă în ea toată strălucirea.

Imediat după moartea lui Hristos Apostolii au fost 
răvășiți și au avut idei și păreri deosebite; mai târziu, ei au 
devenit statornici și uniți. De Rusalii, s-au adunat laolaltă, 
s-au detașat de lume, s-au lepădat de propriile dorințe, au 
renunțat la liniștea și fericirea pământească, și-au sacrificat 
trupul și sufletul Îndrăgitului lor, și-au lăsat căminele, și-au 
luat bun-rămas de la toate grijile și de la tot ce le aparți-
nea, uitând chiar de propria lor existență. Atunci ajutorul 
divin a fost consimțit, manifestându-se puterea Duhului 
Sfânt. Sacralitatea lui Hristos a triumfat, iar dragostea de 
Dumnezeu a izbândit. În acea zi, au primit confirmarea 
divină și fiecare dintre ei a pornit într-o altă direcție să 
propovăduiască Cauza lui Dumnezeu, dezlegându-și limba 
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să arate dovezile și mărturiile.
În felul acesta, pogorârea Duhului Sfânt semnifică 

faptul că Apostolii au fost atrași de Spiritul mesianic, au 
căpătat tărie și stăruință, au aflat o nouă viață prin spiritul 
dragostei lui Dumnezeu și L-au văzut pe Hristos drept 
ajutor și protector veșnic. Din biete picături au devenit un 
ocean; din gâze firave s-au transformat în vulturi măreți; 
slăbiciunea lor a primit putere. Erau precum oglinzile 
întoarse către soare. Cu siguranță, razele și strălucirea 
soarelui se vor reflecta acolo.
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25
SFÂNTUL DUH

ÎNTREBARE: CE SE înțelege prin „Sfântul Duh”?
Răspuns: Prin „Sfântul Duh” se înțelege harul revărsat 

al lui Dumnezeu și razele strălucitoare emanate din Ma-
nifestarea Sa. Astfel, Hristos a fost centrul focal al razelor 
Soarelui Adevărului și din acest centru măreț – existența 
lui Hristos – harul lui Dumnezeu a strălucit asupra ce-
lorlalte oglinzi care erau existențele Apostolilor.

Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor semni-
fică faptul că harul glorios și divin și-a trimis lumina și 
splendoarea asupra existențelor lor. Căci, de altminteri, 
plecarea și retragerea, pogorârea și aflarea în interiorul 
lucrurilor sunt caracteristici ale trupurilor, și nu ale spiri-
tului – adică, plecarea și aflarea în interiorul lucrurilor țin 
doar de existența perceptibilă, nu de subtilități abstracte; 
conceptele abstracte, cum sunt judecata, iubirea, cunoaș-
terea, imaginația și gândirea nu intră, nu ies și nu se află 
în interiorul lucrurilor, ci reprezintă niște procese.

Cunoștințele, de pildă, care sunt captate cu ajutorul 
minții, sunt un lucru abstract; deci a vorbi despre intrarea 
sau ieșirea acestora din minte este absurd. Este vorba mai 
degrabă despre un proces de dobândire, exact cum sunt 
captate imaginile într-o oglindă.

1

2

3

4



123

Câteva subiecte creştine

Prin urmare, fiind evident și dovedit că conceptele 
abstracte nu intră și nu se află în interiorul lucrurilor, 
rezultă că nu este în niciun caz posibil ca Sfântul Duh să 
se înalțe, să se pogoare, să intre, să iasă, să se unească sau 
să se afle în interiorul lucrurilor. Poate apărea cel mult așa 
cum apare soarele într-o oglindă.

În plus, în anumite pasaje din Sfintele Scripturi, unde 
se face aluzie la Duh, se face referire la o persoană anume, 
deoarece în mod convențional se vorbește despre cutare 
și cutare persoană că este duhul întruchipat sau că este 
întruchiparea milostivirii și generozității. În cazul acesta 
accentul nu se pune pe făclie, ci pe lumina ei.

De pildă, în Ioan 16:12, cu referire la Cel Făgăduit să 
vină după Hristos, se spune: „Încă multe am a vă spune, 
dar acum nu puteți să le purtați. Iar când va veni Acela, 
Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu 
va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi și cele 
viitoare vă va vesti.”

Acum, reflectați cu atenție la cuvintele: „căci nu va 
vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi și cele viitoare 
vă va vesti,” care sugerează clar că Duhul Adevărului este 
întruchipat într-un Om Care are un suflet, Care are urechi 
de auzit și limbă de vorbit. La fel, Hristos este numit 

„Duhul lui Dumnezeu” în aceeași manieră în care vorbim 
despre lumină și ne gândim atât la lumină, cât și la făclie.
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26
A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS 

ȘI ZIUA JUDECĂȚII DE APOI

SE CONSEMNEAZĂ ÎN Sfintele Scripturi că Hristos se va 
întoarce și că întoarcerea Sa este condiționată de înde-

plinirea unor anumite semne. La întoarcerea Sa, El va fi 
însoțit de acele semne, printre care: „soarele se va întuneca 
și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer.” 
În acele clipe „toate neamurile pământului” vor „plânge” 
și se vor jelui, iar „semnul Fiului Omului” va apărea „pe 
cer,” „și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, 
cu putere și cu slavă multă.”85 Bahá’u’lláh a oferit o inter-
pretare detaliată a acestor versete în Kitáb-i-Íqán care nu 
mai este nevoie să fie reluată aici. Consultați-o și le veți 
înțelege semnificația.86

Aș dori să mai fac, în schimb, următoarea mențiune: 
prima venire a lui Hristos a fost tot din ceruri, după cum 
se afirmă în mod explicit în Evanghelie. Însuși Hristos 
spune că Fiul Omului a coborât din cer, iar Fiul Omului 
este în cer și niciun om nu s-a ridicat la cer, în afară de El, 
Cel care a coborât din cer.87 În acest fel este indiscutabil 
pentru oricine că Hristos s-a coborât din ceruri, chiar dacă 
aparent El s-a născut din pântecele Mariei.

Acum, exact așa cum El s-a ivit în aparență din pânte-
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ce, dar în realitate din ceruri, la fel va veni și a doua oară 
aparent din pântece, dar în realitate din ceruri. Condițiile 
care au fost consemnate în Evanghelie pentru a doua venire 
a lui Hristos sunt într-adevăr aceleași cu cele specificate 
pentru prima Sa venire, după cum am explicat înainte.

Cartea lui Isaia anunță că Mesia va cuceri Răsăritul 
și Apusul, că toate națiile de pe pământ se vor aduna sub 
ocrotirea Sa, că se va instaura împărăția Sa, că va veni 
dintr-un loc necunoscut, că păcătoșii vor fi judecați și 
că dreptatea va prevala în asemenea măsură, încât lupul 
și mielul, leopardul și căprioara, pruncul sugar și vipera 
se vor aduna cu toții la același izvor, pe aceeași pajiște și 
într-un singur sălaș. Și prima venire s-a supus unor astfel 
de condiții, cu toate că niciuna dintre ele nu a părut să 
se împlinească. De aceea, evreii I-au căutat nod în papură 
lui Hristos și – Doamne păzește! – L-au numit monstru,88 
L-au privit ca pe distrugătorul casei lui Dumnezeu și ca 
pe cel care a încălcat Sabatul și Legea și L-au condamnat 
la moarte. Fiecare dintre aceste condiții avea un înțeles 
lăuntric, însă evreii n-au reușit să-l priceapă, având un văl 
pe ochi și de aceea nu L-au putut recunoaște.

A doua venire a lui Hristos urmează un tipar asemă-
nător. Toate semnele și condițiile ce au fost indicate au 
sensuri lăuntrice și nu trebuie luate textual, căci se spune, 
printre altele, că vor cădea stelele pe pământ. Stelele sunt 
însă nenumărate și infinite, iar matematicienii au stabilit și 
au dovedit că masa soarelui este de aproximativ un milion 
și jumătate mai mare decât cea a pământului și că fiecare 
dintre stelele fixe este de o mie de ori mai mare decât 
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soarele. Dacă ar fi fost să cadă aceste stele pe suprafața 
pământului, cum ar încăpea? Ar fi ca și cum o mie de 
milioane de munți, la fel de solizi precum Himalaya, ar 
cădea peste o sămânță de muștar. Un asemenea lucru ar fi 
absolut imposibil din punct de vedere rațional și științific 
(și într-adevăr ca o chestiune de pur bun simț). Încă și mai 
uimitor este faptul că Hristos a spus: S-ar putea să vin 
când dormiți, căci venirea Fiului Omului este asemenea 
venirii unui fur.89 Furul poate fi în casă și proprietarul ei 
să nu știe.

Este limpede și evident că aceste semne au înțelesuri 
lăuntrice, ce nu trebuie luate textual. Aceste înțelesuri au 
fost explicate pe de-a-ntregul în Kitáb-i-Íqán. Consultați-le.
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SFÂNTA TREIME

ÎNTREBARE: CE SE înțelege prin Sfânta Treime și care sunt 
cele trei Entități?

Răspuns: Realitatea Divinității se află dincolo de 
înțelegerea oricărui lucru creat, fiind de neatins și mai 
presus de acestea. Ea nu poate fi închipuită în niciun fel 
de mintea și de rațiunea muritorilor și depășește gândirea 
omenească pe de-a-ntregul. Această realitate nu acceptă 
nicio divizare, căci divizarea și multiplicitatea se numără 
printre caracteristicile lucrurilor create și deci întâmplă-
toare, și nu ale evenimentelor care au efect asupra Ființei 
Necesare.

Realitatea Divinității este de neatins și mai presus 
de unicitate, deci cu atât mai mult de pluralitate. Dacă 
realitatea divină s-ar coborî la un rang sau pe o treaptă, 
acest lucru ar fi echivalentul omisiunii, opus perfecțiunii 
și deci absolut de neconceput. A fost întotdeauna și va 
rămâne în veci pe cele mai înalte culmi ale inviolabilității 
și purității. Tot ce se consemnează privitor la manifestarea 
și revelarea lui Dumnezeu se referă la strălucirea luminii 
Sale și nu la o coborâre pe trepte de existență.

Dumnezeu este perfecțiunea pură, iar creația este 
imperfecțiunea absolută. Coborârea lui Dumnezeu pe 
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treptele existenței ar fi cea mai mare imperfecțiune; mai 
mult, manifestarea, apariția și strălucirea Lui sunt compa-
rabile cu apariția soarelui într-o oglindă clară, strălucitoare 
și șlefuită.

Toate lucrurile create sunt semne splendide ale lui 
Dumnezeu. De pildă, razele soarelui strălucesc deasupra 
tuturor lucrurilor pământești, dar lumina care se pogoa-
ră asupra câmpiilor, munților, pomilor și fructelor este 
numai atât cât le este necesară spre a le face vizibile, a le 
asigura creșterea și a le face să-și atingă scopul existenței 
lor. Omul Perfect este însă precum o oglindă curată în 
care Soarele Adevărului este revelat și manifestat în ple-
nitudinea atributelor și desăvârșirii sale. Astfel, existența 
lui Hristos a fost o oglindă strălucitoare și șlefuită de cea 
mai mare puritate și claritate. Soarele Adevărului, Esența 
Divinității, a apărut în acea oglindă, manifestându-și lu-
mina și căldura acolo, fără să coboare însă de pe culmile 
sfințeniei și cerului sacru și să sălășluiască în ea. Nu, el 
continuă să locuiască în înălțimea și sublimul său, dar a 
fost revelat și manifestat în oglindă în toată frumusețea 
și perfecțiunea.

Acum, dacă am spune că am zărit Soarele în două 
oglinzi – Hristos este una, iar cealaltă este Sfântul Duh 

– ori, cu alte cuvinte, că am zărit trei Sori – unul pe cer și 
doi pe pământ – am rosti adevărul. Iar dacă ar fi să spu-
nem că există un singur Soare, că este unicitatea absolută 
și că nu are pereche sau echivalent, am rosti adevărul și 
de această dată.

Sensul vorbelor noastre este că existența lui Hristos a 
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fost o oglindă clară în care Soarele Adevărului – care este 
Esența divină – a apărut și a strălucit cu infinite desăvâr-
șiri și atribute. Soarele, care este Esența Divinității, nu a 
fost divizat și multiplicat – el rămâne unul – ci a devenit 
vizibil în această oglindă. De aceea Hristos a spus: „Tatăl 
este în Fiu” în sensul că Soarele este manifest și vizibil în 
această oglindă.

Sfântul Duh este harul revărsat al lui Dumnezeu, care 
a fost revelat și manifestat în existența lui Hristos. Calitatea 
de profet este rangul inimii lui Hristos, iar Sfântul Duh 
este rangul spiritului Său. Prin urmare, este evident și 
dovedit faptul că Esența Divinității este unicitatea absolută 
și că nu are pereche, egal ori seamăn.

Acesta este adevăratul înțeles al celor trei Entități 
din Sfânta Treime. Altminteri, fundamentele religiei lui 
Dumnezeu s-ar baza pe o afirmație ilogică, pe care mintea 
nimănui n-ar putea-o concepe; și cum ar putea să i se ceară 
minții să creadă un lucru care nu poate fi conceput? Un 
asemenea lucru n-ar putea fi înțeles de judecata omenească 

– cu atât mai puțin ar putea fi înțeles dacă ar îmbrăca o 
formă abstractă – și ar rămâne pură fantezie.

Aceste explicații clarifică înțelesul celor trei Entități 
ale Sfintei Treimi, demonstrând în același timp unicitatea 
lui Dumnezeu.
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28
CARACTERUL PREEXISTENT AL 

LUI HRISTOS

ÎNTREBARE: CARE ESTE înțelesul versetului din Evanghelia 
lui Ioan: „Și acum, preaslăvește-Mă Tu, Părinte, la Tine 

Însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de 
a fi lumea.”90

Răspuns: Sunt două feluri de preexistență. Unul este 
preexistența esențială, care nu este precedată de o cauză, 
ci există în sine. De pildă, soarele strălucește în el însuși și 
nu depinde de radiația altor stele pentru a lumina. Aceasta 
se numește lumină esențială. Lumina lunii provine însă 
de la soare, căci luna are nevoie de soare pentru a stră-
luci. Prin urmare, referitor la lumină, soarele este cauza, 
iar luna efectul. Cauza există dinainte, este anterioară și 
premergătoare, iar efectul este precedat de ceva.

Al doilea fel de preexistență este preexistența temporală 
care nu are început. Cuvântul transcendent al lui Dum-
nezeu este neatins de timp. Trecutul, prezentul și viitorul 
sunt toate egale în raport cu Dumnezeu. Ieri, astăzi și 
mâine nu există în soare.

Există de asemenea anterioritate în ceea ce privește 
onoarea și noblețea; înseamnă că cel mai nobil este anterior 
celui nobil. Astfel, realitatea lui Hristos, Cel Care este Cu-
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vântul lui Dumnezeu, este fără îndoială anterioară tuturor 
lucrurilor create în esența, în atributele și în noblețea lor. 
Înainte de a apărea sub formă omenească, Cuvântul lui 
Dumnezeu era într-o stare de maximă sfințenie și slavă, 
sălășluind în perfectă frumusețe și splendoare în înaltul 
măreției sale. Atunci când prin înțelepciunea Celui mai 
Înalt, acel Cuvânt și-a revărsat lumina din înaltul slavei 
asupra lumii materiale, a fost atacat prin mijlocirea cărnii. 
Astfel, el a căzut în mâinile evreilor, a devenit prizonierul 
neștiutorilor și nedrepților, iar în final a fost crucificat. 
De aceea, El l-a chemat pe Dumnezeu, spunând: Elibe-
rează-Mă din robia lumii trupești și scoate-Mă din această 
colivie să Mă pot ridica pe culmile măririi și măreției, să-Mi 
recapăt sfințenia și slava de care Mă bucuram înainte de a 
locui în lumea aceasta a cărnii, să Mă bucur în împărăția 
veșnică și să-Mi îndrept zborul către adevăratul Meu sălaș, 
ținutul neștiut al Împărăției nevăzute.

După cum observați, după înălțarea Sa, măreția și 
slava lui Hristos s-au instalat atât în ținutul inimilor, cât 
și dincolo de întinsul pământului, chiar și în țărână. Atâta 
timp cât a locuit în lumea materială, El a fost disprețuit și 
defăimat de cea mai slabă națiune de pe pământ, de evrei, 
care au socotit potrivit să-i pună o coroană de spini pe 
fruntea Lui sfântă. După înălțarea Sa, chiar și coroanele 
împodobite cu pietre prețioase ale tuturor regilor au părut 
umile și neînsemnate în fața acelei coroane de spini.

Uitați de câtă slavă se bucură Cuvântul lui Dumnezeu 
chiar și în această lume!
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29
PĂCAT ȘI CĂINȚĂ

ÎNTREBARE: ÎN I Corinteni 15:22 scrie: „Căci, precum în 
Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia.” Ce 

înțeles au aceste cuvinte?
Răspuns: Cunoașteți faptul că în om coexistă două 

categorii ale firii: natura materială și cea spirituală. Natura 
materială este moștenită de la Adam, iar natura spirituală 
este moștenită din existența Cuvântului lui Dumnezeu, 
adică din spiritualitatea lui Hristos. Natura materială este 
născută din Adam, dar natura spirituală ia naștere din 
harul Sfântului Duh. Natura materială este sursa orică-
rei imperfecțiuni, iar natura spirituală este sursa întregii 
perfecțiuni.

Hristos s-a sacrificat pe El Însuși, pentru ca omenirea 
să se elibereze de imperfecțiunile naturii materiale și să 
primească virtuțile naturii spirituale. Această natură spi-
rituală care s-a ivit prin harul Existenței divine este suma 
tuturor desăvârșirilor și pornește din inspirația Sfântului 
Duh. Reprezintă desăvârșirile divine: lumina, spiritualita-
tea, călăuzirea, înălțarea, caracterul înalt, dreptatea, iubirea, 
generozitatea, bunătatea față de toți și faptele caritabile; 
este viață peste viață. Natura spirituală este strălucirea 
splendorilor Soarelui Adevărului.
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Hristos este punctul central al Sfântului Duh; El s-a 
născut din Sfântul Duh; El a fost crescut de Sfântul Duh; 
El coboară din Sfântul Duh – ceea ce înseamnă că Rea-
litatea Lui nu descinde din linia lui Adam, fiind născut 
din Sfântul Duh. Semnificația pasajului din I Corinteni 
15:22, unde se spune: „precum în Adam toți mor, așa și în 
Hristos toți vor învia” este următoarea: la Adam se face 
de obicei referire ca „tată al omului”; adică El este cauza 
vieții omenirii și ocupă poziția de părinte material. El este 
un suflet viu, deși nu dătător de viață, în vreme ce Hristos 
este cauza vieții spirituale a omului și cu referire la spirit, 
El ocupă poziția de părinte spiritual. Adam este un suflet 
viu; Hristos este un spirit dătător de viață.

În lumea materială omul este supus dorințelor in-
stinctuale a căror consecință inevitabilă este păcatul, căci 
aceste dorințe nu se supun legilor dreptății și corectitudinii. 
Trupul omului este prizonierul naturii și va acționa în 
concordanță cu orice îi dictează natura. Rezultă că păca-
tele – precum mânia, invidia, cearta, lăcomia, zgârcenia, 
neștiința, ranchiuna, corupția, mândria și cruzimea – nu 
au cum să nu existe în lumea materială. Omul care a fost 
lipsit de educație spirituală se comportă animalic, asemenea 
acelor locuitori din Africa ale căror acțiuni, obiceiuri și 
moravuri sunt pur instinctuale și care acționează după cum 
le dictează natura, până ajung în punctul de a-l sfâșia sau 
ucide și mânca pe celălalt. Devine astfel evident că lumea 
materială a omului este o lume a păcatului și că pe acest 
plan omul nu se deosebește de animal.

Toate păcatele sunt determinate de poruncile naturii. 
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Aceste porunci ale naturii, aflate printre semnele distinc-
tive ale existenței trupești nu sunt păcate dacă se referă 
la animale, ci sunt păcate dacă se referă la om. Animalul 
este sursa unor imperfecțiuni, cum ar fi: furia, poftele tru-
pești, invidia, lăcomia, cruzimea și mândria. Toate aceste 
caracteristici condamnabile se găsesc în natura animalelor 
și nu constituie păcate în privința animalelor, ci numai în 
ceea ce-l privește pe om.

Adam se află la originea vieții materiale a omului, 
în timp ce existența lui Hristos, adică a Cuvântului lui 
Dumnezeu, se află la originea vieții lui spirituale. Acesta 
este un spirit dătător de viață, însemnând că toate im-
perfecțiunile impuse de viața materială a omului sunt 
preschimbate prin instrucția și călăuzirea acelei Esențe a 
detașării în desăvârșiri omenești. De aceea Hristos a fost 
un spirit dătător de viață, fiind la originea vieții spirituale 
a întregii omeniri.

Adam a reprezentat cauza vieții materiale a omului 
și pentru că lumea materială a omului este tărâmul im-
perfecțiunilor, iar imperfecțiunea echivalează cu moartea, 
Pavel l-a comparat pe Adam cu moartea.

Majoritatea creștinilor crede că Adam a păcătuit și că 
a greșit mâncând din pomul oprit și că urmările înfrico-
șătoare și dezastruoase ale acelei greșeli au fost moștenite 
pe vecie de descendenții săi, Adam fiind astfel la originea 
morții omului. Această explicație este irațională și pe drept 
cuvânt greșită, insinuând că toți oamenii, chiar și Profeții 
sau Mesagerii lui Dumnezeu, fără a comite vreo greșeală 
sau păcat propriu și fără alte motive în afara descendenței 
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lor din Adam, au devenit păcătoși vinovați și au suferit 
chinurile iadului până în ziua sacrificiului lui Hristos. 
Acest lucru ar fi departe de dreptatea lui Dumnezeu. Dacă 
Adam a fost păcătos, care a fost păcatul lui Avraam? Care 
a fost vina lui Isac sau a lui Iosif? Care a fost greșeala lui 
Moise?

Dar Hristos, care a fost Cuvântul lui Dumnezeu s-a 
jertfit pe Sine. Aici sunt două semnificații – una exterioară 
și una adevărată. Semnificația exterioară este aceasta: Da-
torită faptului că Hristos a intenționat să propovăduiască 
o Cauză ce implica educarea rasei umane, însuflețirea 
copiilor oamenilor și iluminarea întregii umanități, și 
fiindcă propovăduirea unei Cauze așa de mărețe – o Cauză 
care se opunea tuturor popoarelor pământului, rezistând 
opoziției fiecărei națiuni și fiecărui guvern – a depins de 
vărsarea sângelui Său și de crucificarea și moartea Sa, în 
momentul în care Și-a revelat misiunea El și-a oferit viața, 
a întâmpinat crucea ca pe tronul Său, Și-a privit rănile ca 
pe un balsam și orice otravă drept cea mai dulce miere, 
ridicându-se să-i instruiască și să-i călăuzească pe oameni. 
Astfel El s-a jertfit pe Sine spre a putea dărui spiritul vieții 
și a pierit în trup spre a-i putea însufleți pe alții în spirit.

Totuși, o a doua semnificație a jertfei este următoarea: 
Hristos era ca o sămânță, iar această sămânță și-a sacrificat 
înfățișarea pentru ca pomul să poată crește și dezvolta. 
Deși înfățișarea seminței a fost distrusă, existența ei s-a 
manifestat în perfectă măreție și frumusețe în înfățișarea 
exterioară a pomului.

Condiția lui Hristos a fost una de perfecțiune absolută. 
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Acele desăvârșiri divine au strălucit ca soarele peste toate 
sufletele credincioase, iar revărsările acelei lumini au de-
venit manifeste și splendide în existența lor. De aceea, El 
spune: „Eu sunt pâinea care a venit din cer; cine va mânca 
această pâine nu va muri”;91 adică oricine va participa la 
acest ospăț divin va câștiga viața eternă. Astfel, oricine 
s-a împărtășit din acest har și din aceste desăvârșiri a găsit 
viața veșnică, iar oricine a căutat iluminarea din harul Său 
străvechi a fost ferit de întunericul greșelii și iluminat de 
lumina călăuzirii.

Înfățișarea seminței a fost jertfită pentru pom, dar 
desăvârșirile sale au fost revelate și manifestate grație 
acestei jertfe: căci pomul, ramurile, frunzele și florile sale 
erau latente și ascunse în sămânță, dar când înfățișarea 
seminței a fost jertfită, desăvârșirea ei s-a manifestat pe 
deplin în frunze, flori și fructe.
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ADAM ȘI EVA

ÎNTREBARE: CARE ESTE adevărul despre Adam și fructul 
oprit?

Răspuns: Tora consemnează că Dumnezeu L-a așezat 
pe Adam în Grădina Paradisului să lucreze și să o îngri-
jească, spunându-i: „Ești liber să mănânci din orice pom 
din grădină, în afară de pomul binelui și al răului, căci 
de vei mânca din el, vei muri negreșit.”92 Apoi, se poves-
tește că Dumnezeu L-a făcut pe Adam să adoarmă, i-a 
luat un os din coaste și a creat o femeie să-i fie parteneră. 
În continuare se mai spune că șarpele a ademenit-o pe 
femeie să mănânce din pom, spunând: „Dumnezeu ți-a 
interzis să mănânci din acest pom ca să nu deschizi nici-
odată ochii și să nu deosebești binele de rău.”93 Apoi Eva 
a mâncat din pom și I-a dat lui Adam și a mâncat și El. 
După aceea, ochii li s-au deschis și au văzut că sunt goi și 
și-au acoperit goliciunea cu frunze. Dumnezeu le-a repro-
șat apoi, spunându-i lui Adam: „Ați mâncat din pomul 
oprit?” Adam i-a răspuns: „Eva m-a ispitit.” Dumnezeu a 
mustrat-o atunci pe Eva, care a spus: „Șarpele m-a ispitit.” 
Pentru aceasta șarpele a fost blestemat, iar dușmănia s-a 
instalat între șarpe și Eva, ca și între toți descendenții lor. 
Și Dumnezeu a spus: „Omul a devenit asemenea Nouă, 
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cunoscând binele și răul. Poate că El va mânca și din 
pomul vieții și va trăi veșnic.” Deci Dumnezeu a păzit 
pomul vieții.94

Dacă ar fi să luăm această relatare potrivit sensului 
propriu al cuvintelor din limbajul comun, ar fi într-adevăr 
extrem de ciudat, iar mintea oamenilor ar trebui să fie 
scutită de a o accepta, mărturisi sau de a și-o închipui. 
Astfel de adaptare elaborată și în detaliu, astfel de enunțuri 
și mustrări ar fi greu de crezut chiar venind din partea 
unei persoane inteligente, cu atât mai mult din partea 
Divinității Însăși, Care a ordonat acest univers infinit în 
cea mai desăvârșită formă, rânduind ființele sale fără de 
număr în cea mai mare ordine, trăinicie și perfecțiune.

Trebuie să stăm puțin și să reflectăm: Dacă semnificația 
exterioară a acestei relatări ar fi atribuită unui om înțelept, 
toți oamenii cu judecată ar nega-o desigur, motivând că 
asemenea formă și aranjament n-ar putea porni de la o 
astfel de persoană. Povestirea lui Adam și Eva, cum au 
mâncat ei din pom și expulzarea lor din Paradis reprezintă 
de aceea simboluri și mistere divine. Acestea au semnifica-
ții atotcuprinzătoare și interpretări minunate, dar numai 
inițiații în misterele divine și cei privilegiați de Domnul cel 
tuturor de ajuns sunt conștienți de adevărata semnificație 
a acestor simboluri.

Așadar, aceste versete din Tora au numeroase înțelesuri. 
Vom explica unul dintre ele și vom spune că prin „Adam” 
se înțelege spiritul lui Adam și că prin „Eva” se înțelege 
eul Său. Căci în anumite pasaje din Sfintele Scripturi, 
acolo unde sunt menționate femeile, înțelesul sugerat este 
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eul omenesc. Prin „pomul binelui și răului” se sugerează 
lumea materială, pentru că tărâmul paradiziac al spiritului 
este bunătatea pură și fericirea absolută, însă în lumea 
materială se găsesc lumina și întunericul, binele și răul și 
toate genurile de realități opuse.

Semnificația șarpelui este atașamentul față de lumea 
materială. Acest atașament al spiritului pentru lumea 
materială a dus la exilarea eului și spiritului lui Adam de 
pe tărâmul libertății într-o lume a robiei, făcându-L să 
se întoarcă din împărăția Unității Divine în lumea exis-
tenței omenești. Când odinioară eul și spiritul lui Adam 
au pătruns în lumea materială, El a plecat din paradisul 
libertății, coborând pe tărâmul robiei. Sălășluise pe culmile 
sfințeniei și bunătății absolute, iar apoi a pus piciorul în 
lumea binelui și răului.

Prin „pomul vieții” se înțelege gradul cel mai înalt din 
lumea existenței, fiind condiția Cuvântului lui Dumnezeu 
și Manifestării Sale universale. Acea condiție a fost într-ade-
văr bine-păzită până când a apărut și a strălucit în revelația 
supremă a Manifestării Sale universale. Căci condiția lui 
Adam cu referire la apariția și manifestarea desăvârșirilor 
divine era aceea de embrion; condiția lui Hristos a fost de 
creștere și maturizare; ivirea Celui Mai Măreț Astru95 a 
reprezentat condiția perfecțiunii esenței și atributelor. De 
aceea, în Paradisul atotpreaînalt, pomul vieții face aluzie 
la centrul focal al sfințeniei și purității absolute, care este 
Manifestarea universală a lui Dumnezeu. Căci din zilele 
lui Adam până la vremea lui Hristos au fost puține referiri 
la eternitatea vieții și la desăvârșirile atotcuprinzătoare 
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ale Împărăției din înalturi. Acest pom al vieții trimite la 
condiția realității lui Hristos, fiind plantat în perioada 
Dispensației Sale și împodobit cu roade perene.

Gândiți-vă acum cât de apropiată de realitate pare 
această interpretare; căci atunci când spiritul și eul lui 
Adam s-au atașat de lumea materială, au trecut de pe 
tărâmul libertății pe tărâmul robiei; această condiție s-a 
perpetuat cu fiecare generație care s-a succedat, iar acest 
atașament al spiritului și eului de lumea materială – ceea 
ce este un păcat – a fost moștenită de descendenții Săi. 
Atașamentul este șarpele, care va fi mereu la mijloc și în 
dușmănie cu spiritul descendenților lui Adam, căci ata-
șarea de lume este la originea înrobirii spiritului. Această 
înrobire este acel păcat transmis de Adam descendenților 
Săi, pentru că i-a lipsit pe oameni de capacitatea de a 
recunoaște spiritualitatea lor esențială și de a accede la 
ranguri înalte.

Când suflul sfânt al lui Hristos și lumina sfântă a 
Celui Mai Măreț Astru s-au răspândit în lume, realitățile 
omenești – însemnând acele suflete care s-au întors către 
Cuvântul lui Dumnezeu și s-au împărtășit din harul Său 
felurit – au fost ferite de acest atașament și păcat, li s-a 
conferit viață veșnică, au fost eliberate de lanțurile înrobirii 
și au pătruns pe tărâmul libertății. Ele au fost purificate 
de viciile pământești și înzestrate cu virtuți cerești. Acesta 
este înțelesul cuvintelor lui Hristos că „Îmi dau sângele 
pentru viața lumii.”96 Adică am ales să sufăr toate aceste 
încercări, suferințe și nenorociri, chiar și cel mai teribil 
martiriu, să ating acest ultim ideal și să împlinesc iertarea 
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păcatelor – așadar, detașarea spiritelor de lumea materială 
și atragerea lor spre tărâmul divin – astfel încât sufletele 
să se poată înălța devenind chiar esența călăuzirii și ma-
nifestările desăvârșirilor Împărăției din înalturi.

Remarcați că, dacă aceste cuvinte ar fi luate în sen-
sul lor propriu, după cum își închipuiau oamenii Cărții 
Sfinte,97 ar însemna nedreptate pură și predestinare supre-
mă. Dacă Adam a păcătuit atingându-se de pomul oprit, 
oare care a fost atunci păcatul gloriosului Avraam, Priete-
nul lui Dumnezeu, sau care a fost greșeala lui Moise, Cel 
Care a vorbit cu Dumnezeu? De ce ofensă s-a făcut vinovat 
Profetul Noe sau ce greșeală a făcut Iosif, Cel Ce adevăr 
grăiește? Care au fost greșelile Profeților lui Dumnezeu și 
cu ce a greșit Ioan Cel Neprihănit? A răbdat oare justiția 
divină ca aceste Manifestări luminoase să suporte, din 
cauza păcatului lui Adam, chinurile iadului până să vină 
Hristos și prin jertfa Lui să-i salveze de focul Gheenei? O 
asemenea concepție întrece orice limită în privința legilor 
și principiilor și nicio persoană rațională nu ar putea să o 
accepte vreodată.

Semnificația este însă cea menționată mai devreme: 
Adam este spiritul lui Adam, iar Eva este eul Său; pomul 
reprezintă lumea materială, iar șarpele este atașamentul 
față de ea. Acest atașament, care este păcat, a fost transmis 
descendenților lui Adam. Prin suflarea sfințeniei, Hristos 
a salvat sufletele de acest atașament, eliberându-le de păcat.

Mai mult, păcatul lui Adam este legat de rangul Său. 
Cu toate că atașamentul lumesc a produs rezultate sub-
stanțiale, față de atașamentul la tărâmul spiritual, acesta 
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este socotit un păcat, confirmându-se astfel adevărul zica-
lei: „Faptele bune ale celor drepți sunt păcatele celor ce-I 
sunt aproape”. Din nou, este puterea trupului, care este 
imperfectă în raport cu puterea spiritului – într-adevăr 
este slăbiciune adevărată prin comparație. La fel, viața 
materială, prin comparație cu existența veșnică și viața 
Împărăției, este privită ca moarte. Astfel, Hristos a făcut 
referire la viața materială, spunând: „lăsați morții să-și 
îngroape morții lor”.98 Deși acele suflete se bucurau de 
viața materială, în ochii Săi acea viață era asemenea morții.

Iată doar unul dintre înțelesurile relatării biblice despre 
Adam. Reflectați, spre a putea descoperi și altele.
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BLASFEMIA ÎMPOTRIVA 

SFÂNTULUI DUH

ÎNTREBARE: „ORICE PĂCAT și orice hulă se va ierta oamenilor, 
dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care 

va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; 
dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se 
va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.”99

Răspuns: Realitățile consfințite ale Manifestărilor lui 
Dumnezeu dețin două ranguri spirituale. Unul este rangul 
de manifestare divină, ce poate fi comparat cu globul solar, 
și celălalt este acela al iluminării și revelației, ce poate fi 
asemănat cu strălucirea și desăvârșirile divine – Sfântul 
Duh. Căci Sfântul Duh este harul deosebit și desăvârșirea 
lui Dumnezeu, iar desăvârșirile divine sunt precum razele 
și căldura soarelui. Deci soarele este soare grație razelor sale 
strălucitoare; fără aceste raze, el nu ar mai fi soare. Dacă 
desăvârșirile lui Dumnezeu n-ar fi fost revelate și mani-
festate în Iisus, El n-ar fi Hristos. El este o Manifestare a 
lui Dumnezeu tocmai pentru că desăvârșirile divine sunt 
revelate în El. Profeții lui Dumnezeu sunt Manifestările, 
iar desăvârșirile divine – adică Sfântul Duh – sunt ceea 
ce se manifestă în Ele.
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Dacă un suflet se distanțează de Manifestare, el mai 
poate fi trezit, căci poate nu a reușit să O cunoască și să 
O recunoască drept Întrupare a desăvârșirilor divine. Dar 
dacă el detestă desăvârșirile divine în sine, care reprezin-
tă Sfântul Duh, acest lucru arată că, asemenea liliecilor, 
urăște lumina.

Ura împotriva luminii însăși este ireparabilă și impar-
donabilă; îi este imposibil unui astfel de suflet să se apropie 
de Dumnezeu. O lampă este lampă datorită luminii sale; 
fără lumină, n-ar mai fi lampă. Sufletul care detestă lumina 
lămpii este, ca atare, orb și nu poate percepe lumina, iar 
această orbire cauzează pierderea definitivă.

Este limpede că sufletele primesc harul din revărsări-
le Sfântului Duh, care sunt vizibile în Manifestările lui 
Dumnezeu, și nu din personalitatea Manifestării. Rezultă 
că, dacă un suflet nu izbutește să se împărtășească din 
revărsările Sfântului Duh, el rămâne lipsit de harul lui 
Dumnezeu, iar această lipsire în sine echivalează cu ne-
garea iertării divine.

De aceea, multe suflete care s-au opus Manifestărilor 
lui Dumnezeu, nerealizând că Ele erau Manifestările, au 
putut să le fie prietene, de îndată ce Le-au recunoscut. 
Așadar, dușmănia față de Manifestarea lui Dumnezeu nu 
a stat la originea pierderii definitive, căci au fost dușmănii 
față de suportul lumânării, neștiind că acela era locașul 
luminii strălucitoare a lui Dumnezeu. Sufletele nu s-au 
opus luminii însăși și, îndată ce au înțeles că suportul 
lumânării era locașul luminii, au devenit prieteni adevărați.

Decurge de aici că îndepărtarea de suportul lumâ-
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nării nu duce la pierderea definitivă, deoarece unii pot fi 
deșteptați și călăuziți drept, dar dușmănia față de lumina 
însăși este cauza pierderii definitive, pentru care nu există 
remediu.
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„MULȚI SUNT CHEMAȚI, DAR 

PUȚINI ALEȘI”

ÎNTREBARE: HRISTOS SPUNE în Evanghelie: „Căci mulți 
sunt chemați, dar puțini aleși”,100 iar în Qur’án scrie: 

„Dumnezeu îi alege pentru îndurarea Sa pe aceia care 
voiește El.”101 Care este înțelepciunea acestui lucru?

Răspuns: Să știți că ordinea și perfecțiunea universului 
au nevoie ca existența să apară în forme infinite. De aceea, 
lucrurile create nu pot fi realizate după aceeași treaptă, 
rang, modalitate, fel sau sort. Sunt inevitabile diferențele 
de treaptă, deosebirile de formă și o multitudine de feluri și 
de varietăți. Este astfel necesar să existe mai multe regnuri: 
mineral, vegetal, animal și uman; căci numai prin om, 
lumea existentă n-ar putea fi potrivit aranjată, împodobi-
tă, organizată și desăvârșită. Din același motiv, numai cu 
animale, plante sau minerale, această lume n-ar avea un 
aspect atât de uimitor, un aranjament la fel de temeinic 
și podoabe atât de rafinate. Trebuie să existe diferențe 
graduale și ierarhice, de feluri și specii, pentru ca existența 
să strălucească de perfecțiune în cel mai ridicat grad.

De pildă, dacă un pom ar fi să devină în întregime 
fruct, desăvârșirea regnului vegetal n-ar putea fi atinsă, 
căci frunzele, florile și fructele sunt toate necesare pentru 
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ca pomul să ajungă la cel mai înalt grad de frumusețe și 
perfecțiune.

În același fel, socotiți trupul omului care necesită să fie 
alcătuit din diferite părți, mădulare și organe. Frumusețea 
și perfecțiunea trupului omenesc reclamă existența urechii, 
a ochiului, a creierului, chiar și a unghiilor și părului. Dacă 
omul ar fi numai creier, ochi sau urechi, aceasta ar echivala 
cu imperfecțiunea. Deci absența părului, a genelor, a din-
ților și a unghiilor este imperfecțiunea însăși, căci deși în 
comparație cu ochii, acestea din urmă nu au niciun simț 
și sunt mai aproape de minerale și de plante, lipsa lor din 
trup este deosebit de dezagreabilă și neplăcută.

Câtă vreme treptele pe care se află lucrurile create sunt 
diferite, în mod firesc, unele vor fi mai presus decât altele. 
Astfel, din moment ce selecționarea anumitor creaturi, 
precum omul, pe cea mai înaltă treaptă, menținerea altora, 
cum ar fi plantele, pe treapta din mijloc și retrogradarea 
celorlalte, cum ar fi mineralele, pe treapta cea mai de jos 
se datorează toate voinței și scopului divin, rezultă că 
alegerea omului pentru treapta cea mai înaltă este prin 
harul lui Dumnezeu, iar diferențele dintre oameni cu re-
ferire la realizările spirituale și la desăvârșirile cerești sunt 
și ele datorate alegerii Celui Atotmilostiv. Căci credința, 
care este viață veșnică, este o dovadă de milostivire, și nu 
rezultatul dreptății. Flacăra focului dragostei, în această 
lume de pământ și apă, arde prin puterea atracției, și nu 
prin efort și străduință omenească, deși prin acestea din 
urmă, se pot dobândi cu adevărat cunoaștere, învățătură 
și alte desăvârșiri. Lumina Frumuseții divine este cea care 
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trebuie să trezească și să miște spiritul prin puterea ei 
de atracție. De aceea se spune: „mulți sunt chemați, dar 
puțini aleși”.102

În privința ființelor materiale, ele nu sunt condamna-
bile, nu trebuie judecate și nu sunt responsabile de gradul 
sau de treapta lor de existență. Astfel, mineralul, planta 
și animalul sunt fiecare acceptabile pe treapta lor proprie; 
dacă ele ar fi însă incomplete pe treapta lor, atunci ar fi 
vrednice de dispreț, căci orice treaptă în sine este perfectă.

Sunt două feluri de deosebiri între oameni: prima 
deosebire ține de treaptă și nu este de condamnat; cea-
laltă este în planul credinței și certitudinii, absența lor 
fiind condamnabile; căci sufletul trebuie să fi căzut pradă 
propriilor pofte și pasiuni ca să fie lipsit de acest dar și 
fără puterea de atracție a dragostei de Dumnezeu. Totuși, 
oricât de vrednic de laudă și acceptabil ar fi pe treapta lui 
omenească, dacă este lipsit de desăvârșirile acelei trepte, el 
devine o sursă de insuficiență și de aceea i se cere socoteală.
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ÎNTOARCEREA PROFEȚILOR

ÎNTREBARE: AȚI DORI să ne explicați subiectul Întoarcerii?
Răspuns: Bahá’u’lláh a oferit o explicație detaliată a aces-

tei probleme în Kitáb-i-Íqán.103 Citiți-o și adevărul acestei 
probleme va deveni clar și vizibil. Dar pentru că ați pus 
această întrebare, vom furniza și aici o scurtă explicație.

Vom prefața remarcile noastre cu textul din Evanghelie. 
Se consemnează acolo că atunci când Ioan, fiul lui Za-
haria a apărut și le-a vestit oamenilor apariția Împărăției 
lui Dumnezeu, ei l-au întrebat: „Cine ești tu? Ești oare 
făgăduitul Mesia?” El le-a răspuns: „Nu sunt eu Mesia.” 
Apoi, ei l-au întrebat: „Tu ești Ilie?” El răspunse: „Nu, nu 
sunt.”104 Aceste cuvinte confirmă în mod clar că Ioan, fiul 
lui Zaharia, nu a fost făgăduitul Ilie.

Dar în ziua schimbării la față pe Muntele Tabor, 
Hristos a spus în mod categoric despre Ioan, fiul lui Zaha-
ria, că era făgăduitul Ilie. În Marcu 9:11 se spune: „Și L-au 
întrebat pe El, zicând: Pentru ce zic fariseii și cărturarii 
că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar El le-a răspuns: Ilie, 
venind întâi, va așeza iarăși toate. Și cum este scris despre 
Fiul Omului că va să pătimească multe și să fie defăimat? 
Dar vă zic vouă că Ilie a și venit și i-au făcut toate câte au 
voit, precum s-a scris despre el.” În Matei 17:13 se spune: 
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„Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan 
Botezătorul.”

Așadar, l-au întrebat pe Ioan Botezătorul: „Tu ești 
Ilie?”, iar el răspunse: „Nu, nu sunt.” Dar în Evanghelie 
se spune că Ioan era chiar făgăduitul Ilie, iar Hristos a 
afirmat și El același lucru, explicit. Dacă Ioan era Ilie, de 
ce spunea el că nu era, iar dacă nu era, de ce Hristos a 
spus că era?

Motivația este că noi nu luăm aici în considerație 
individualitatea unei persoane, ci existența desăvârșirilor 
sale – am putea spune, aceleași desăvârșiri pe care le poseda 
Ilie erau întrunite și de Ioan Botezătorul nu mai puțin. 
Așadar, Ioan Botezătorul era făgăduitul Ilie. Ceea ce se ia 
în considerație aici nu este esența,105 ci atributele.

De exemplu, anul trecut era o floare, dar a apărut și 
anul acesta o floare. Când spun că floarea de anul trecut 
s-a întors, nu vreau să spun că s-a întors aceeași floare 
cu identitate identică. Dar pentru că această floare este 
înzestrată cu aceleași atribute ca și floarea de anul trecut 

– deoarece posedă același parfum, delicatețe, nuanță și 
formă – se spune că s-a întors floarea de anul trecut și că 
aceasta e aceeași floare. În chip similar, când vine primă-
vara, spunem că se întoarce primăvara din anul trecut, de 
vreme ce tot ce se găsea în prima, se regăsește și în cea de 
a doua. De aceea, Hristos a spus: „Veți fi martori la tot 
ce a fost să se întâmple în zilele Profeților de odinioară.”106

Să ilustrăm și altfel: Sămânța de anul trecut a fost 
semănată, au apărut ramurile și frunzele, apoi au venit 
florile și fructele, iar în sfârșit s-a făcut o nouă sămânță. 
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Când se va planta această a doua sămânță, va crește un 
pom și din nou se vor întoarce acele frunze, flori, ramuri 
și fructe, iar primul pom va apărea încă o dată. Dacă la 
început a fost o sămânță, iar în final tot o sămânță, spu-
nem că sămânța a revenit. Dacă ne gândim la substanța 
materială a pomului, este diferită, dar dacă luăm în 
considerație florile, frunzele și fructele se obține același 
parfum, gust și frăgezime. Așadar, perfecțiunea pomului 
s-a întors ca nouă.

În chip similar, dacă considerăm individul, este unul 
diferit, dar dacă luăm în considerație atributele și desă-
vârșirile, au revenit aceleași. Astfel, când Hristos a spus: 

„Acesta este Ilie”, El a dorit să spună: Această persoană este 
o manifestare a harului, desăvârșirilor, calităților, atribute-
lor și virtuților lui Ilie. Iar când Ioan Botezătorul a spus: 

„Nu sunt eu Ilie”, el a vrut să spună: „Eu nu sunt aceeași 
persoană cu Ilie”. Hristos a luat în considerație atributele, 
desăvârșirile, calitățile și virtuțile, iar Ioan s-a referit la 
propria lui substanță și individualitate. Este asemenea 
acestei candele: a fost aici aseară, diseară o voi aprinde din 
nou dar va lumina și mâine noapte la fel. Când spunem 
că această candelă din seara aceasta este aceeași cu cea de 
noaptea trecută și că s-a întors, ne referim la lumină și nu 
la ulei, fitil sau suport.

Aceste considerații au fost explicate pe larg în Kitáb-
i-Íqán.
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PETRU ȘI INSTITUȚIA PAPALĂ

ÎNTREBARE: ÎN EVANGHELIA după Matei, Hristos îi spune lui 
Petru: „tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica 

Mea.”107 Care este înțelesul acestui verset?
Răspuns: Ceea ce spune Hristos este o replică la răs-

punsul lui Petru, când Hristos l-a întrebat: „Cine crezi 
că sunt Eu?”; Petru a răspuns: „Cred că Tu ești Fiul lui 
Dumnezeu cel viu.” Apoi Hristos i-a spus: „tu ești Petru”,108 
căci în aramaică „Cephas” înseamnă „piatră” – „și pe 
această piatră voi zidi Biserica Mea”. Căci alții, răspunzând 
lui Hristos au spus că El era fie Ilie, fie Ioan Botezătorul, 
fie Ieremia sau unul dintre Profeți.109

Hristos dorea să confirme vorbele lui Petru cu ajuto-
rul metaforei și aluziei. Astfel, pentru că numele acestuia 
însemna „piatră”, El i-a spus: „tu ești Petru și pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea.” Așadar, credința ta că Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu cel viu va deveni temelia religiei 
lui Dumnezeu și pe această credință se va întemeia biserica 
lui Dumnezeu – care este Legea lui Dumnezeu.

Cât privește existența mormântului lui Petru la Roma, 
acest lucru este îndoielnic și controversat; unii susțin că 
acesta s-ar afla în Antiohia.

Mai mult decât atât, să evaluăm faptele anumitor 
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papi contrare învățăturilor lui Hristos. Hristos, înfometat 
și sărac se hrănea cu ierburi în pustiu și nu îngăduia să 
vadă niciun suflet întristat. Papa se plimbă într-o caleașcă 
aurită și își petrece zilele în cel mai mare lux, având drept 
preocupare și scop să-i întreacă în opulență și în satisfacerea 
plăcerilor pe toți regii pământului.

Hristos nu a făcut rău nimănui, dar unii papi au 
trimis la moarte multe suflete nevinovate. Faceți referire 
la cărțile de istorie. Cât sânge au vărsat papii numai ca 
să-și asigure autoritatea lor seculară! Câte mii de oameni 
slujitori ai umanității, între care și savanți ce descoperiseră 
tainele universului, au torturat, au întemnițat și au ucis, 
numai pentru diferențe de opinie! Cât de vehement s-au 
împotrivit ei adevărului!

Reflectați la îndemnurile lui Hristos și cercetați obice-
iurile și comportamentul papilor. Există vreo asemănare 
între învățăturile celui dintâi și acțiunile celor din urmă? 
Nu ne place să le descoperim erorile, dar paginile din isto-
ria Vaticanului sunt absolut surprinzătoare. În concluzie, 
învățăturile lui Hristos sunt una, iar purtările cârmuirii 
papale sunt alta, căci nu concordă nici în cea mai mică 
măsură. Observați câți protestanți au fost uciși la ordinul 
papilor, câte nelegiuiri și cruzimi au încuviințat, câte 
torturi și pedepse au pricinuit! Oare frumusețea adierii 
lui Hristos mai poate fi percepută în aceste fapte? Nu, pe 
dreptatea lui Dumnezeu! Astfel de oameni nu se supun 
lui Hristos, în vreme ce Sfânta Varvara, al cărei portret 
îl vedem în fața noastră, I s-a supus, L-a ascultat, a mers 
pe calea Lui și s-a comportat potrivit îndrumărilor Sale.
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În rândul papilor au fost cu adevărat și suflete binecu-
vântate care au urmat pașii lui Hristos, mai ales în primele 
veacuri ale erei creștine, atunci când mijloacele materiale 
erau puține pe pământ, iar încercările providențiale erau 
aspre. Dar când resursele materiale ale clericilor au fost 
asigurate, iar onoarea și prosperitatea obținute, scaunul 
papal a uitat cu desăvârșire de Hristos, ocupându-se de 
dominația și grandoarea lumească, de confortul material 
și de viața îmbelșugată. A trimis oameni la moarte, s-a 
împotrivit răspândirii învățăturii, i-a persecutat pe oa-
menii de știință, a împiedicat luminarea prin cunoaștere 
și a poruncit masacre și jafuri. Mii de oameni, savanți, 
învățați și suflete nevinovate au pierit în temnițele Romei. 
Cu asemenea modalități și fapte, cum poate fi acceptată 
legea lui Hristos pentru preoție?

Sfântul Scaun s-a opus constant dezvoltării cunoaș-
terii, în asemenea măsură încât, în Europa ajunsese să se 
decreteze că religia este inamicul științei, iar știința cea 
care distruge temelia religiei. Întrucât religia este a lui 
Dumnezeu, creatorul adevărului, întemeietorul științei 
și învățăturii, promotorul cunoașterii, civilizatorul rasei 
umane, descoperitorul tainelor existenței și luminătorul 
orizonturilor lumii, cum să se împotrivească cunoașterii? 
Doamne ferește! Dimpotrivă, în fața lui Dumnezeu, cu-
noașterea este cea mai măreață virtute și cea mai nobilă 
desăvârșire omenească. Împotrivirea față de cunoaștere este 
necunoaștere pură, iar cel ce urăște cunoașterea și învăță-
tura, nu este ființă omenească, ci un animal lipsit de minte. 
Căci cunoașterea este lumină, viață, fericire, perfecțiune și 
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frumusețe, determinând sufletul să se apropie de pragul 
divin. Este onoarea și gloria regatului omenesc și cel mai 
măreț dar al lui Dumnezeu. Cunoașterea echivalează cu 
călăuzirea, iar necunoașterea este esența greșelii.

Fericiți aceia care-și duc viața în căutarea cunoașterii, 
a aflării tainelor universului și a cercetării meticuloase a 
adevărului! Și vai de aceia care se complac în necunoaște-
re, se mulțumesc cu imitația facilă, care s-au prăbușit în 
hăul necunoașterii și lipsei conștiinței și care astfel și-au 
irosit viețile!
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LIBERUL ARBITRU ȘI 

PREDESTINAREA

ÎNTREBARE: DACĂ O lucrare pe care urmează să o desfășoare 
cineva este cunoscută de Dumnezeu și consemnată pe 

„Tăblița Păzită” a destinului, mai este posibil să i se opună 
rezistență?

Răspuns: Cunoașterea unui lucru nu determină reali-
zarea lui, căci cunoașterea fundamentală a lui Dumnezeu 
cuprinde existența tuturor lucrurilor atât înainte, cât și 
după ce acestea încep să existe, dar nu se află la originea 
existenței lor. Aceasta este o expresie a desăvârșirii lui 
Dumnezeu.

Cât despre prezicerile făcute de Profeți prin revelație 
divină referitoare la venirea Celui Făgăduit din Tora, nici 
ele nu au stat la originea apariției lui Hristos. Dar tainele 
ascunse ale zilelor ce vor veni le-au fost revelate Profeților, 
care au fost înștiințați de întâmplările viitoare și care le-au 
prevestit la rândul lor. Cunoașterea și vestirea lor nu au fost 
la originea acestor întâmplări. Să luăm ca exemplu faptul 
că oricine știe seara că soarele va răsări, însă informația 
aceasta obișnuită nu va da naștere apariției și răsăritului 
soarelui.

De asemenea, cunoașterea lui Dumnezeu din lumea 
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contingentă nu determină formele vizibile ale lucrurilor. 
Cunoașterea chiar nu este dependentă de trecut, prezent 
și viitor și echivalează cu realizarea tuturor lucrurilor, fără 
a fi la originea acelei realizări.

În același fel, consemnarea și menționarea unui lu-
cru în Scripturi nu determină existența sa. Profeților lui 
Dumnezeu li s-a adus la cunoștință prin revelația divină 
că anumite întâmplări se vor produce. De pildă, prin 
revelația divină, ei au ajuns să cunoască faptul că Hristos 
va fi martirizat, profețind la rândul lor. Oare cunoașterea 
și înțelegerea acestui lucru au determinat martiriul lui 
Hristos? Nu, cunoașterea este un semn al desăvârșirii lor, 
iar nu cauza martiriului Său.

Cu ajutorul calculelor astronomice, matematicienii 
determină faptul că într-un anumit moment va apărea o 
eclipsă de soare sau de lună. Cu siguranță, nu predicția 
lor se află la originea eclipsei. Aceasta este desigur doar o 
analogie, nu o imagine exactă.
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36
CELE CINCI FELURI DE SPIRIT

AFLAȚI CĂ ÎN general există cinci feluri de spirit. Primul 
este spiritul vegetal,110 care reprezintă puterea rezul-

tată din compunerea și combinarea elementelor potrivit 
înțelepciunii și dispoziției Celui Mai Înalt, precum și din 
acordul comun, influența și asocierea cu celelalte lucruri 
create. Când aceste părți și elemente sunt separate, pute-
rea de creștere încetează și ea să existe. Făcând o analogie, 
electricitatea rezultă din compunerea unor părți care, odată 
separate, provoacă întreruperea imediată și pierderea forței 
electrice. La fel se întâmplă și cu spiritul vegetal.

Urmează spiritul animal ce rezultă de asemenea din 
combinarea elementelor adunate într-o compoziție unică. 
Această compoziție este și mai măiastră, iar când prin 
dispoziția Domnului atotputernic atinge deplinătatea 
combinației, spiritul animal care este format din pute-
rea simțurilor începe să existe. Această putere percepe 
realitățile sensibile – ceea ce poate fi văzut, auzit, gustat, 
mirosit sau pipăit. După separarea sau descompunerea 
acestor elemente alcătuitoare, acest spirit va înceta în mod 
firesc să mai existe. Este asemenea lămpii din fața voastră: 
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când uleiul, fitilul și flacăra sunt aduse laolaltă, se produce 
lumina, iar când se termină uleiul și fitilul se consumă, 
iar părțile componente nu mai sunt laolaltă flacăra se va 
mistui și se va stinge și ea.

În ceea ce privește spiritul uman, el se aseamănă cu 
sticla și dărnicia soarelui. Așadar, trupul omului, care este 
compus din elemente, este cea mai desăvârșită formă de 
alcătuire și îmbinare, cel mai fără de cusur aranjament, 
cea mai nobilă compunere și cel mai complet dintre toate 
lucrurile existente. El crește și se dezvoltă prin spiritul ani-
mal. Corpul acesta perfect este comparabil cu o oglindă, 
iar spiritul uman cu soarele. Dacă sticla este sfărmată sau 
oglinda distrusă, nu este afectat în niciun fel harul revărsat 
al soarelui, care continuă fără încetare.

Spiritul este puterea revelatoare care cuprinde toate 
lucrurile. Toate semnele minunate, toate meșteșugurile și 
descoperirile, toate întreprinderile mărețe și evenimentele 
istorice importante pe care le cunoașteți au fost revelate de 
acest spirit și născute de pe tărâmul invizibil în plan vizibil 
prin puterea sa spirituală. Astfel, el sălășluiește pe pământ, 
dar face descoperiri în cer și deduce ce nu se cunoaște 
din ceea ce se cunoaște și din realitățile vizibile. De pildă, 
omul se află într-o emisferă, dar prin puterea de judecată 
el descoperă, așa cum a făcut Columb, cealaltă emisferă 

– cele două Americi – lucru neștiut până atunci. Trupul 
său este greu, dar zboară prin aer cu ajutorul vehiculelor 
concepute de el. Se mișcă încet, dar călătorește rapid prin 
Răsărit și Apus cu ajutorul aparatelor pe care le-a inventat. 
Pe scurt, această putere cuprinde toate lucrurile.
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Spiritul omenesc are însă două laturi: una divină și 
cealaltă satanică – adică este capabil atât de cea mai mare 
perfecțiune, cât și de cel mai mare neajuns. În cazul în care 
câștigă virtuți, este cel mai nobil dintre toate lucrurile, iar 
în cazul în care dobândește vicii, devine cel mai detestabil.

Cât privește al patrulea rang al spiritului, el este spiritul 
ceresc, care este spiritul credinței și harul revărsat al Celui 
Atotmilostiv. Acest spirit pornește din suflarea Sfântului 
Duh și printr-o putere născută din Dumnezeu, el devine 
originea vieții veșnice. Este acea putere care face sufletul 
pământesc ceresc și omul imperfect perfect. El curăță pe 
cel impur, dezleagă limba celui tăcut, îi eliberează pe robii 
patimilor și dorințelor și conferă cunoaștere neștiutorului.

Al cincilea rang al spiritului este Sfântul Duh, mij-
locitorul între Dumnezeu și creația Lui. Este precum 
oglinda îndreptată spre soare. Așa cum o oglindă nepătată 
primește razele soarelui și îndreaptă bogăția lor către alții, 
Sfântul Duh este mijlocitorul luminii sfințeniei, pe care o 
transmite de la Soarele Adevărului spre sufletele sfințite. 
Spiritul acesta este împodobit cu toate desăvârșirile divine. 
Oricând apare, lumea reînvie, începe un nou ciclu, iar 
trupul omenirii se înveșmântează într-o ținută plină de 
prospețime. Este ca primăvara: când sosește, face ca lumea 
să treacă de la o stare la alta. Căci la venirea primăverii, 
pământul uscat, câmpurile și pajiștile devin verzi și rodi-
toare; răsar florile și ierburile frumos-mirositoare de toate 
felurile; pomii sunt cuprinși de o nouă viață; se produc 
fructe minunate; se inițiază un ciclu nou.

La fel se întâmplă cu manifestarea Sfântului Duh; 
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oricând apare, învestește lumea omenească cu o nouă viață, 
înzestrând existențele umane cu un nou spirit. Îmbracă 
întreaga existență într-un veșmânt glorios, risipește întune-
ricul necunoașterii și face ca lumina desăvârșirilor umane 
să strălucească minunat. Cu o astfel de putere a reînnoit 
Hristos acest ciclu – asupra căruia revărsarea primăverii 
divine și-a înălțat cortul, cu cea mai mare vitalitate și har 
pe tărâmul umanității, parfumând simțurile sufletelor 
iluminate cu adierile sale dătătoare de viață.

În același fel, manifestarea lui Bahá’u’lláh a constituit 
o nouă primăvară, care și-a făcut apariția cu dulcile arome 
ale sfințeniei, cu oștirile vieții veșnice și cu o putere născută 
din împărăția cerească. El a întemeiat tronul suveranității 
lui Dumnezeu în centrul inimii lumii și, prin puterea 
Sfântului Duh, a revigorat sufletele, aducând un ciclu nou.
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37
LEGĂTURA DINTRE DUMNEZEU 

ȘI MANIFESTĂRILE SALE

ÎNTREBARE: CE REPREZINTĂ realitatea Divinității și legătura 
sa cu Aurorele splendorii Domnului și Locurile de unde 

răsare lumina Celui Atotmilostiv?
Răspuns: Cunoașteți faptul că realitatea Divinității 

și natura Esenței divine reprezintă sanctitatea inefabilă și 
sfințenia absolută, fiind de neatins și înălțată mai presus 
de orice laudă. Toate atributele care le revin celor mai 
înalte grade ale existenței sunt pură închipuire pe lângă 
acest rang. Invizibilul și Inaccesibilul nu pot fi cunoscute 
niciodată; Esența absolută nu poate fi descrisă niciodată, 
căci Esența divină este o realitate atotcuprinzătoare ce 
cuprinde toate lucrurile create. Atotcuprinzătorul este 
desigur mai mare decât ceea ce cuprinde, astfel că ceea 
ce este cuprins nu-l poate descoperi cu niciun chip și nici 
nu-i poate înțelege realitatea. Oricât de departe ar avansa 
mintea omenească, chiar atingând cele mai înalte niveluri 
de înțelegere umană, la limita superioară a acestei înțele-
geri se vor percepe semnele și atributele lui Dumnezeu 
în lumea creației, dar nu pe tărâmul Divinității. Căci 
esența și atributele Domnului atotglorios sunt păstrate 
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cu sfințenie în înălțimile inaccesibile ale sanctității, iar 
mintea și înțelegerea omenească nu va găsi niciodată o 
cale să ajungă până la acel rang. „Drumul este întrerupt 
și toate căutările refuzate.”111

Este evident că orice înțelege un om reprezintă o con-
secință a existenței sale și că omul este un semn al Celui 
Atotmilostiv. Cum ar putea atunci consecința semnului să 
cuprindă, să priceapă semnul Creatorului? Așadar, cum 
poate înțelegerea umană, care este o consecință a existen-
ței omului, să-L cuprindă, să-L priceapă pe Dumnezeu? 
De aceea, realitatea Divinității este inaccesibilă oricărei 
înțelegeri și este ascunsă minții omenești, iar accesul la 
acel nivel nu poate fi posibil în niciun fel.

Remarcăm că orice lucru inferior este incapabil să 
priceapă realitatea celui superior. Astfel, indiferent cât de 
mult pot evolua piatra, pământul și pomul, aceste lucruri 
nu vor înțelege niciodată realitatea omului și nu vor putea 
imagina puterile văzului, auzului și ale celorlalte simțuri, 
cu toate că și cel dintâi și cel din urmă sunt lucruri cre-
ate. Atunci cum să poată omul, o biată făptură, înțelege 
realitatea Esenței sfinte a Creatorului? Nicio înțelegere 
omenească nu poate ajunge la acel nivel, nicio rostire 
nu-i poate dezvălui adevărul și nicio aluzie nu-i poate 
sugera taina. Ce legătură are un grăunte de praf cu lumea 
sfințeniei și ce relație poate exista vreodată între o minte 
mărginită și expansiunea tărâmului nemărginit? Mintea 
este incapabilă să-L cuprindă, iar sufletele sunt tulburate 
încercând să-I descrie realitatea. „Privirile nu-L ajung, însă 
El prinde toate privirile. El este Cel Blând și Bine Știutor!”112
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Având în vedere aceste lucruri, nicio afirmație sau ex-
plicație nu este completă, nicio descriere sau caracterizare 
nu este vrednică, nicio concepție nu este bine-întemeiată 
și orice încercare de a-i contempla profunzimile este inu-
tilă. Totuși, pentru acea Esență a esențelor, acel Adevăr al 
adevărurilor, acea Taină a tainelor există iluminări, sclipiri, 
manifestări și apariții în lumea existenței. Aurorele acestor 
străluciri, Locurile de unde răsar aceste revelații și Sursele 
acestor manifestări sunt acei Exponenți ai sfințeniei, acele 
Realități universale și Ființe divine Care sunt adevăratele 
oglinzi ale Esenței sfințite a Divinității. Toate desăvârșirile, 
darurile și iluminările singurului Dumnezeu adevărat 
se disting clar în existențele Manifestărilor Sale Sfinte, 
așa cum lumina soarelui este reflectată în întregime cu 
toate desăvârșirile și darurile ei într-o oglindă limpede și 
fără pete. Dacă s-ar spune că oglinzile sunt manifestările 
soarelui și locurile de unde răsare astrul lumii, aceasta nu 
înseamnă că soarele a coborât din înălțimile sfințeniei sale 
sau că s-a întrupat în oglindă ori că Realitatea nemărgi-
nită a fost îngrădită în acest plan vizibil. Doamne ferește! 
Aceasta este credința antropomorfilor. Nu, toate aceste 
descrieri, toate aceste expresii de laudă și de evlavie se re-
feră la sfintele Manifestări; adică, fiecare descriere, laudă, 
nume sau atribut al lui Dumnezeu pe care-l menționăm 
se aplică în cazul Lor. Niciun suflet nu a pătruns însă 
vreodată realitatea Esenței Divinității pentru a fi capabil 
să o sugereze, să o descrie, să o slăvească sau să o glorifice. 
Astfel, tot ceea ce realitatea omenească cunoaște, desco-
peră și înțelege din numele, atributele și desăvârșirile lui 
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Dumnezeu se referă la aceste Manifestări sfinte și nu la 
altceva: „Drumul este întrerupt și toate căutările refuzate.”

Cu toate acestea, noi atribuim anumite nume și însușiri 
realității Divinității și o slăvim pentru vederea Sa, auzul 
Său, puterea Sa, viața și cunoașterea Sa. Noi enunțăm 
aceste nume și atribute, nu pentru a susține desăvârșirile 
lui Dumnezeu, ci pentru a nega faptul că ar avea vreo 
imperfecțiune.

Când observăm lumea înconjurătoare, vedem necu-
noașterea ca pe o imperfecțiune și cunoașterea ca perfec-
țiune; astfel, putem spune că Esența sfințită a Divinității 
este atotștiutoare. Slăbiciunea este o imperfecțiune, iar 
puterea este perfecțiune; astfel, spunem că acea Esență 
divină și sfântă este atotputernică. Noi nu putem să-I 
înțelegem cunoașterea, văzul, auzul, puterea și viața Sa 
precum sunt. Cu siguranță, este dincolo de capacitatea 
noastră de înțelegere, căci numele esențiale și atributele 
lui Dumnezeu sunt identice cu Esența Lui, iar Esența 
Lui este consfințită mai presus de orice înțelegere. Dacă 
atributele esențiale nu ar fi identice cu Esența, atunci ar fi 
o multitudine de preexistențe, iar distincția între Esență și 
atribute ar fi de aceea la fel de ferm stabilită și preexistentă. 
Acest lucru ar implica un lanț infinit de preexistențe și ar 
fi evident o greșeală.

Rezultă că toate aceste nume, atribute, laude și slăviri 
se aplică la Înseși Manifestările lui Dumnezeu și că tot ce 
putem noi interpreta sau concepe pe lângă ele este doar 
iluzie, căci noi nu vom fi niciodată în stare să găsim calea 
spre Invizibil și Inaccesibil. Astfel, se spune: „Tot ce voi 
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zadarnic credeți că ați deslușit și exprimat în termenii 
voștri cei mai subtili nu reprezintă decât o făptură ca voi 
și care se întoarce în voi înșivă.”113

Este evident că dacă noi încercăm să ne închipuim 
realitatea Divinității, vom cuprinde acea închipuire, iar 
mintea noastră va fi aceea care o cuprinde – și cu siguranță 
că ceea ce cuprinde are o dimensiune mai mare decât ceea 
ce este cuprins! Astfel, rezultă că orice realitate ne-am 
putea închipui pentru Divinitate, pe lângă aceea a sfin-
telor Manifestări, ar fi doar o iluzie, pentru că nu există 
mijloace de apropiere de acea Realitate divină, care este 
complet inaccesibilă minții. Iar tot ce am putea zămisli 
ar fi pură imaginație.

Reflectați apoi la felul în care popoarele lumii se 
învârtesc în jurul propriilor închipuiri deșarte, venerând 
idolii propriilor lor gânduri și plăsmuiri, fără a fi măcar 
conștienți de acest fapt. Oamenii privesc aceste închipuiri 
deșarte ca pe acea Realitate care este nepătrunsă de nicio 
înțelegere și înălțată mai presus de orice referință. Ei se 
consideră a fi apărătorii Unității Divine și pe toți ceilalți 
îi socotesc idolatri, deși idolii au măcar o existență mine-
rală, în timp ce idolii gândurilor și plăsmuirilor omenești 
sunt doar iluzii și nu sunt nimic față de pietre. „Trageți 
învățăminte, voi cei care aveți ochi!”114

Aflați că atributele perfecțiunii, revărsările harului di-
vin și lumina revelației divine strălucesc minunat în toate 
Manifestările lui Dumnezeu, dar atotcuprinzătorul Cuvânt 
al lui Dumnezeu – Hristos – și Cel Mai Mare Nume al 
Lui – Bahá’u’lláh – au venit cu o revelație mai presus de 
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orice zămislire. Nu numai că Ei posedă toate desăvârșirile 
primelor Manifestări, dar demonstrează pe deasupra și alte 
atribute, care fac ca toate celelalte Manifestări să fie văzute 
precum adepții Lor. Astfel, Profeții lui Israel au fost cu 
toții beneficiari ai revelației divine, ca și Hristos, dar ce 
diferență între revelația Lui, a Celui Care a fost Cuvântul 
lui Dumnezeu și inspirația unui Isaia, Ieremia sau Ilie!

Gândiți-vă că lumina se compune din vibrații eterice 
prin care nervii ochiului sunt stimulați și produc vederea. 
Deși vibrațiile eterului există atât în felinar, cât și în soare, 
ce diferență este totuși între lumina soarelui și aceea a 
stelelor sau a felinarului!

Spiritul uman prezintă anumite semne și manifestări 
în stadiul de embrion și cu totul alte trăsături splendide 
și expresii în stadiile copilăriei, adolescenței și maturității. 
Spiritul este același, și totuși, în stadiul embrionar este 
lipsit de puterea văzului și de cea a auzului, pe când în 
stadiile de adolescență și de maturitate el apare în toată 
splendoarea și frumusețea. La fel, la începutul dezvoltării 
sale, sămânța se ivește mai întâi ca o frunză, unde își face 
apariția spiritul vegetal; în stadiul de rodire, același spirit, 
care este puterea de creștere, se manifestă in plenitudinea 
perfecțiunii sale – și totuși, ce diferență este între condiția 
de frunză și aceea de fruct! Căci din fruct vor apărea în 
timp o sută de mii de frunze, deși toate cresc și se dez-
voltă prin același spirit vegetal. Meditați apoi la diferența 
dintre virtuțile și desăvârșirile lui Hristos și la splendorile 
și strălucirile lui Bahá’u’lláh pe de o parte și la virtuțile 
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Profeților Casei lui Israel, precum Iezechiel sau Samuel, 
de cealaltă parte. Cu toții au fost destinatari ai revelației 
divine, dar între ei se află o distanță imensă.
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CELE TREI TREPTE ALE 

MANIFESTĂRILOR DIVINE

SĂ ȘTIȚI CĂ, deși Manifestările lui Dumnezeu posedă 
virtuți și desăvârșiri infinite, Ele ocupă numai trei 

trepte. Prima este treapta materială, a doua este treapta 
umană, care ține de sufletul rațional, iar a treia este cea a 
manifestării divine și splendorii celeste.

Referitor la treapta materială, aceasta își are originea în 
timp, căci este compusă din elemente și orice compunere se 
va descompune în cele din urmă. Este cu adevărat imposibil 
ca ceea ce este compus să nu fie urmat de descompunere.

A doua treaptă este a sufletului rațional, care este 
realitatea umană. Aceasta are de asemenea un început, 
iar Manifestările lui Dumnezeu îl împărtășesc și Ele cu 
toată omenirea.

A treia treaptă este aceea a manifestării divine și splen-
dorii celeste, care este Cuvântul lui Dumnezeu, Harul veș-
nic și Sfântul Duh. Această treaptă nu are nici început, nici 
sfârșit, căci întâietatea sau ultimul loc țin doar de lumea 
existentă, nu de lumea lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu 
începutul și sfârșitul sunt unul și același lucru. În mod 
similar, socotitul zilelor, săptămânilor, lunilor și anilor – a 
zilei de ieri și de azi – se face cu referire la pământ, astfel 
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de lucruri nefiind cunoscute referitor la soare. Nu există 
nici ieri, nici azi, nici mâine, nu sunt nici luni, nici ani 

– toate sunt la fel. Tot așa, Cuvântul lui Dumnezeu este 
consfințit dincolo de toate aceste condiții, fiind înălțat 
mai presus de orice regulă, constrângere sau îngrădire 
din lumea existentă.

Să știți că, deși sufletele omenești au existat pe pământ 
de-a lungul a numeroase ere și cicluri, sufletul omenesc 
este totuși creat. Fiind un semn de la Dumnezeu, odată 
ce a luat ființă, este nemuritor. Spiritul omenesc are un 
început, dar nu are sfârșit; durează veșnic. La fel, diferitele 
specii găsite pe pământ își au originea în timp, căci este 
cunoscut de toți faptul că era o vreme când aceste specii 
nu existau nicăieri pe fața pământului, ca și o vreme 
când nu exista nici chiar pământul. Lumea existenței a 
fost dintotdeauna, căci nu se limitează la globul terestru.

Ceea ce vrem să spunem este că, deși sufletele ome-
nești sunt create, ele sunt totuși nemuritoare, durabile, 
veșnice. Căci lumea lucrurilor este o lume a imperfecțiunii 
raportată la lumea oamenilor, iar lumea oamenilor este o 
lume a perfecțiunii în raport cu aceea a lucrurilor. Când 
lucrurile imperfecte ating stadiul perfecțiunii, ele devin 
nemuritoare. Acesta este doar un exemplu. Căutați să-i 
înțelegeți semnificația.

Acum, realitatea profeției, care este Cuvântul lui 
Dumnezeu și starea manifestării divine perfecte nu are 
nici început, nici sfârșit, dar strălucirea sa se poate com-
para cu strălucirea soarelui. De pildă, a răsărit deasupra 
semnului lui Hristos în toată splendoarea și strălucirea, 
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iar acest lucru este etern, este pe vecie. Observați câți 
regi care au cucerit lumea, câți miniștri și conducători 
înțelepți au venit și au plecat, fiecare dintre ei și cu toții 
căzând în uitare – în timp ce adierea lui Hristos plutește 
și acum, lumina Lui strălucește încă, chemarea Lui este 
încă vie, stindardul Lui este desfășurat încă, oștirile Lui 
se bat încă, glasul Lui sună încă dulce, norii Lui aduc încă 
ploi dătătoare de viață, fulgerul Lui încă luminează, slava 
Lui este încă limpede și de necontestat, strălucirea Lui 
este încă radiantă și luminoasă; același lucru este valabil 
pentru orice suflet care se adăpostește la umbra Lui și se 
împărtășește din lumina Lui.

Este de aceea evident că Manifestările lui Dumnezeu 
au trei trepte: treapta fizică, treapta sufletului rațional și 
treapta manifestării divine și splendorii celeste. Treapta tru-
pească va dispărea inevitabil. Cât despre treapta sufletului 
rațional, deși are un început, nu are sfârșit și este înzestrată 
cu viață veșnică. Dar în privința Realității sfinte despre 
care Hristos spune: „Tatăl este în Fiu”,115 aceasta nu are 
nici început, nici sfârșit. „Începutul” său se referă numai 
la revelația de către El a propriului Lui rang. Astfel, prin 
analogie, El aseamănă tăcerea Lui cu somnul: Un om care 
tace este precum unul care doarme, iar când vorbește este 
ca și cum s-a trezit.116 Totuși, omul adormit și cel treaz sunt 
una și aceeași persoană. Nu a avut loc nicio schimbare 
pe treapta lui, în noblețea lui, în măreția lui, în realitatea 
interioară sau în caracteristicile înnăscute. Doar că starea 
tăcerii a fost asemănată cu somnul, iar aceea a manifestării 
cu trezia. Un om, fie că doarme sau e treaz, este același 

8



175

Despre puterile și rangurile Manifestărilor lui Dumnezeu

om. Somnul este pur și simplu o stare posibilă, iar trezia 
o altă stare. Așadar, perioada tăcerii este comparată cu 
somnul, iar perioada manifestării și călăuzirii cu trezia.

În Evanghelie se spune: „La început era Cuvântul 
și Cuvântul era la Dumnezeu.” Rezultă că Hristos nu a 
atins treapta Sa Mesianică și desăvârșirile Sale la momentul 
botezului Său, când Sfântul Duh s-a pogorât asupra Lui 
în chip de porumbel. De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu 
a fost și va rămâne de-a pururi pe culmile cele mai înalte 
ale sfințeniei.
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TREAPTA UMANĂ ȘI TREAPTA 

DIVINĂ A MANIFESTĂRILOR

AM STABILIT ÎNAINTE că Manifestările lui Dumnezeu 
au trei trepte: prima, realitatea materială, care ține 

de trupul omenesc; a doua, realitatea individuală, care 
este sufletul rațional; și a treia, manifestarea celestă, care 
este alcătuită din desăvârșirile divine și este izvorul vieții 
în lume, educarea sufletelor, călăuzirea oamenilor și ilu-
minarea întregii creații.

Treapta fizică este de natură umană și este supusă 
dezintegrării, pentru că este o alcătuire formată din ele-
mente care trebuie în mod necesar să se descompună și 
să dispară.

Realitatea individuală a Manifestărilor Celui Atotmi-
lostiv este o realitate sfințită și este astfel pentru că de-
pășește în esență și atribute toate lucrurile create. Este 
precum soarele care, grație alcătuirii sale interioare, trebuie 
inevitabil să producă lumină, nefiind comparabil cu vreun 
satelit. De pildă, părțile din care este format soarele nu pot 
fi comparate în niciun fel cu cele ale lunii. Compunerea 
și dispunerea soarelui produce raze în mod necesar, în 
timp ce părțile componente ale lunii necesită primirea, nu 
producerea luminii. Așadar, celelalte realități umane sunt 
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sufletele care, asemenea lunii, capătă lumina de la soare, 
însă acea Realitate sfințită este luminoasă prin ea și în sine.

Cea de a treia treaptă este a harului divin, revelația 
frumuseții Celui Străvechi de Zile și strălucirea luminilor 
Domnului veșnic și omnipotent. Realitățile individuale ale 
Manifestărilor sfinte nu pot fi separate de harul divin și 
de revelație mai mult decât poate fi separată de lumina sa 
masa fizică a soarelui. Astfel, înălțarea Manifestărilor sfinte 
este pur și simplu abandonarea trupurilor Lor formate din 
elemente. De pildă, gândiți-vă la felinarul care luminează 
această nișă. Razele sale ar putea să nu mai cadă asupra 
nișei, dacă aceasta este distrusă, însă nu se produce nicio 
întrerupere în lumina felinarului. Harul preexistent al 
Manifestărilor sfinte este asemenea luminii, realitățile Lor 
individuale sunt precum globul de sticlă, iar templele Lor 
omenești, precum nișa. Deși nișa este distrusă, felinarul 
continuă să ardă. Manifestările lui Dumnezeu sunt precum 
atâtea oglinzi diferite, fiecare dintre Ele având propriile 
individualități distincte, dar în oglindă se reflectă unul și 
același soare. Este limpede astfel că realitatea lui Hristos 
diferă de cea a lui Moise.

De la început, acea Realitate sfântă este fără îndoială 
conștientă de secretul existenței, semnele măreției Sale 
manifestându-se încă din copilărie. Cum ar fi putut atunci, 
în ciuda atâtor daruri și desăvârșiri, să nu conștientizeze 
propria Lui condiție?

Am menționat cele trei trepte ale Manifestărilor lui 
Dumnezeu: aceea a existenței fizice, a realității individuale 
și a manifestării divine perfecte, ce poate fi asemănată cu 
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soarele, cu căldura și lumina lui. Alte persoane împărtă-
șesc atât treapta fizică cât și sufletul rațional – spiritul și 
mintea. Astfel, citatul care enunță: „Ședeam adormit când 
o adiere a suflat asupra Mea și M-a ridicat din somnul 
Meu”117 se înrudește cu cuvintele lui Hristos: „Carnea 
simte multă durere, dar spiritul se bucură” sau, din nou, 

„Sunt îndurerat” sau „Sunt împăcat” sau „Sunt tulburat”. 
Toate acestea se referă la starea fizică și nu au relevanță în 
privința realității individuale sau a treptei de manifestare a 
Realității divine. Gândiți-vă, de pildă, că mii de suferințe 
se pot abate asupra corpului omenesc, fără ca spiritul să 
fie conștient de ele. Chiar dacă unele membre ale trupului 
au deficiențe grave, esența minții nu este afectată. O haină 
poate suporta mii de sfâșieri și rupturi, dar cel care o poartă 
poate rămâne nevătămat. Astfel, cuvintele lui Bahá’u’lláh, 

„Ședeam adormit când o adiere a suflat asupra Mea și M-a 
ridicat din somnul Meu”, se referă la trup.

În lumea lui Dumnezeu nu există nici trecut, nici 
prezent, nici viitor. Toate acestea sunt totuna. Deci, când 
Hristos a spus: „La început era Cuvântul,”118 El a vrut să 
spună că a fost, este și va fi; căci în lumea lui Dumnezeu 
nu există timp. Timpul pune stăpânire pe făpturi, dar 
nu și pe Dumnezeu. Prin urmare, în rugăciunea în care 
Hristos spune „Sfințească-se numele Tău”,119 semnificația 
este că numele Tău a fost, este și va fi sfințit. Din nou, 
dimineața, amiaza și seara există în legătură cu pământul, 
dar în soare nu este nici dimineață, nici amiază, nici seară.
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CUNOAȘTEREA 

MANIFESTĂRILOR DIVINE

ÎNTREBARE: CARE SUNT îngrădirile impuse puterilor 
Manifestărilor lui Dumnezeu și mai ales cunoașterii Lor?

Răspuns: Cunoașterea este de două feluri: cunoaște-
rea existențială și cunoașterea formală, adică cunoașterea 
intuitivă și cunoașterea conceptuală.

Cunoașterea pe care oamenii o au în general despre 
lucruri se bazează pe conceptualizare și observație, în-
semnând că obiectul este conceput cu ajutorul facultății 
raționale sau că forma sa ia naștere în oglinda inimii cu 
ajutorul observației. Posibilitățile acestui fel de cunoaștere 
sunt destul de restrânse, fiind condiționate de dobândirea 
și însușirea cunoașterii.

Celălalt fel de cunoaștere, însă, fiind cunoaștere exis-
tențială sau intuitivă este asemenea cunoașterii și conști-
inței propriului sine al omului.

De pildă, mintea și sufletul omului sunt conștiente de 
toate stările și condițiile sale, de toate părțile și membrele 
trupului său, de toate senzațiile fizice, precum și de pu-
terile, percepțiile și stările sale spirituale. Felul acesta de 
cunoaștere este o cunoaștere existențială, prin care omul 
își înțelege propria condiție. El simte și înțelege deopo-
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trivă, căci spiritul cuprinde trupul, devenind conștient 
de senzațiile și de puterile sale. Această cunoaștere nu 
este rezultatul efortului și dobândirii; este o chestiune 
existențială, este pur și simplu un dar.

Dat fiind că acele existențe sfinte, Manifestările uni-
versale ale lui Dumnezeu, cuprind toate lucrurile create, 
deopotrivă în natura și atributele lor, dat fiind că Ele 
transcend și descoperă toate realitățile existente și dat 
fiind că Ele au știință de toate lucrurile, rezultă că Ele au 
o cunoaștere divină, nu dobândită – însemnând că este 
vorba despre un har celest și o descoperire divină.

Să oferim un exemplu doar cu scopul de a ilustra acest 
lucru. Cea mai nobilă dintre toate ființele pământești este 
omul. În el sunt realizate cele trei regnuri: animal, vegetal 
și mineral; adică toate aceste trepte sunt incluse în el, fiind 
înzestrat cu fiecare dintre ele. Așadar, fiind înzestrat cu 
toate aceste trepte și stări, el le cunoaște misterul și le știe 
tainele existenței lor. Acesta este doar un exemplu, nu o 
comparație perfectă.

Rezumând, Manifestările universale ale lui Dumnezeu 
au cunoștință de adevărurile care stau la baza misterelor 
tuturor lucrurilor create, reușind astfel să întemeieze o 
religie ce are la bază și se armonizează cu condiția preva-
lentă a umanității. Așadar, religia constă în acele procese 
necesare, bazate pe realitatea lucrurilor. Dacă Manifestarea 
lui Dumnezeu – Făuritorul divin al Legii – nu ar cunoaș-
te realitatea lucrurilor, dacă Ea nu ar înțelege metodele 
necesare ce sunt fundamentate pe aceste realități, Ea ar 
fi cu siguranță incapabilă să pună bazele unei religii în 
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concordanță cu necesitățile și condițiile vremii. Profeții 
lui Dumnezeu, Manifestările universale, sunt asemenea 
unor medici iscusiți, căci lumea ființei este ca trupul 
omului, iar religiile divine sunt precum tratamentele și 
remediile. Medicul trebuie să fie pe deplin cunoscător și 
informat despre toate părțile și organele, constituția și 
starea pacientului pentru a-i putea prescrie un remediu 
eficient. Într-adevăr, medicul găsește remediul din boala 
însăși, căci mai întâi pune diagnosticul bolii, apoi tratează 
cauza care o determină. Cum poate fi prescris tratamentul 
sau remediul până când nu este diagnosticată boala? De 
aceea, medicul trebuie să cunoască în amănunțime alcă-
tuirea, părțile, organele și starea pacientului și totodată 
să fie un bun cunoscător al tuturor bolilor și remediilor 
pentru a prescrie tratamentul potrivit.

Ca atare, religia constă în acele procese necesare care 
își au originea în realitatea lucrurilor. Manifestările uni-
versale ale lui Dumnezeu, având cunoștință de misterele 
creației, cunosc pe de-a-ntregul aceste procese necesare, 
întemeindu-le ca religie a lui Dumnezeu.
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CICLURILE UNIVERSALE

ÎNTREBARE: S-A VORBIT despre ciclurile universale care au loc 
în lumea fizică. Explicați, vă rog, adevărul acestui aspect.

Răspuns: Fiecare corp luminos de pe cerul infinit are 
ciclul său de revoluție, acea durată în care parcurge traseul 
complet al orbitei sale înainte de a începe un ciclu nou. 
Pământul, de pildă, parcurge o mișcare de revoluție la 
fiecare 365 de zile, cinci ore, patruzeci și opt de minute și 
o fracțiune, iar apoi începe una nouă de-a lungul aceleiași 
orbite. În același mod, întregul univers, fie că se referă la 
tărâmul naturii sau la tărâmul omului trece prin cicluri 
de evenimente sau de întâmplări majore.

Când se încheie un ciclu, începe altul nou, iar ciclul 
anterior, având în vedere evenimentele importante care 
au loc, dispare complet din memorie, nemailăsând înapoi 
vreun semn sau vreo urmă. Astfel, după cum știți, nu avem 
nicio mărturie de acum douăzeci de mii de ani, deși am 
stabilit înainte, prin argumente raționale, că viața pe acest 
pământ datează de foarte mult timp – nu numai de una 
sau două sute de mii, nici chiar de unu sau două milioane 
de ani vechime. Are, într-adevăr, o vechime foarte mare, 
iar mărturiile și urmele timpurilor străvechi au fost șterse 
în întregime.
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Tot așa, fiecare Manifestare a lui Dumnezeu are un 
ciclu în care religia și legea Sa sunt în plină forță și acțiune. 
Când ciclul Său se încheie prin venirea unei noi Manifestări, 
începe un nou ciclu. Ciclurile sunt astfel inițiate, încheiate 
și reînnoite până când se finalizează un ciclu universal în 
lumea fizică și au loc evenimente importante care estom-
pează orice memorie și urmă a trecutului; începe apoi un 
nou ciclu universal în lume, căci tărâmul existenței nu are 
început. Am prezentat mai înainte dovezi și argumente 
privitoare la acest subiect, pe care nu mai este nevoie să 
le mai reluăm.120

În rezumat, noi susținem că un ciclu universal în lu-
mea fizică se întinde pe o durată vastă de timp, pe epoci 
și ere nenumărate. Într-un astfel de ciclu, Manifestările 
lui Dumnezeu strălucesc pe tărâmul vizibil până când o 
Manifestare supremă și universală face din lume centrul 
de foc al splendorilor divine și prin revelația Sa o aduce la 
stadiul maturității. Durata ciclului pe care îl inaugurează 
este cu adevărat foarte mare. Alte Manifestări vor răsări 
de-a lungul acelui ciclu sub spiritul Său și unele legi, ținând 
de chestiuni și tranzacții materiale vor renaște potrivit 
nevoilor vremii, dar Manifestările vor rămâne sub spiritul 
Său. Ne aflăm în ciclul care a început cu Adam și a cărui 
Manifestare universală este Bahá’u’lláh.
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PUTEREA ȘI DESĂVÂRȘIRILE 
MANIFESTĂRILOR DIVINE

ÎNTREBARE: PÂNĂ UNDE se pot extinde puterile și desăvâr-
șirile acestor Tronuri ale adevărului, Manifestările lui 

Dumnezeu și care sunt limitele influenței Lor?
Răspuns: Gândiți-vă la lumea fizică, care este creația 

materială. Sistemul solar este învăluit în întuneric. În pe-
rimetrul său, soarele este centrul luminii întregi, iar toate 
planetele din sistem se mișcă în jurul său, fiind luminate 
de revărsările măreției sale. Soarele este izvor de viață și 
lumină și se află la originea creșterii și dezvoltării tuturor 
lucrurilor din sistemul solar. Dacă măreția soarelui ar în-
ceta, nicio vietate n-ar mai putea exista în interiorul său. 
Toate lucrurile s-ar întuneca și s-ar transforma în nimic. 
De aceea, este limpede și clar că soarele este centrul luminii 
întregi și izvorul vieții tuturor lucrurilor din sistemul solar.

În mod similar, Manifestările lui Dumnezeu sunt 
Centrele focale ale luminii adevărului, Izvoarele nesecate 
ale tainelor ascunse și Sursa emanației dragostei divine. Ele 
își trimit strălucirea asupra tărâmului inimilor și minților, 
dăruind har nepieritor lumii spiritului. Ele conferă viață 
spirituală și strălucesc de splendoarea adevărurilor și înțele-
surilor lăuntrice. Iluminarea tărâmului gândurilor pornește 
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din acele Centre ale luminii și Interpreți ai misterelor. De 
n-ar fi harul revelației și învățătura acelor Ființe sfințite, 
lumea sufletelor și tărâmul gândului ar deveni întuneric 
peste întuneric. De n-ar fi învățăturile solide și adevărate ale 
acelor Interpreți ai misterelor, lumea umană ar deveni scena 
caracteristicilor și atributelor animale, întreaga existență 
ar deveni o iluzie gata să dispară, iar viața adevărată s-ar 
pierde. De aceea, se spune în Evanghelie: „La început era 
Cuvântul”, însemnând că el a fost izvorul întregii vieți.121

Reflectați acum la influența pătrunzătoare a soarelui 
asupra ființelor pământene și priviți ce efecte sau ce rezul-
tate vizibile produc apropierea sau îndepărtarea de soare, 
răsăritul sau apusul lui. O dată este toamnă, altă dată e 
primăvară; o dată este vară, altă dată e iarnă. Când soarele 
traversează echinocțiul, primăvara dătătoare de viață apare 
în toată splendoarea sa, iar când atinge solstițiul de vară, 
roadele ajung la completa maturitate, boabele și plantele 
își dau obolul, iar lucrurile pământești ating plenitudinea 
creșterii și dezvoltării lor.

În aceeași manieră, când Manifestarea sfântă a lui 
Dumnezeu, Care este Soarele lumii creației, își împrăștie 
strălucirea asupra lumii inimilor, minților și sufletelor, se 
inaugurează o lume spirituală și se dezvăluie o nouă viață. 
Apare puterea inegalabilă a sezonului de primăvară și se 
zăresc darurile ei minunate. Observați așadar că, odată cu 
venirea fiecărei Manifestări a lui Dumnezeu, s-a progresat 
enorm pe tărâmul minții, gândirii și spiritului omenesc. 
Reflectați, de pildă, la progresul realizat în această eră di-
vină în lumea minții și a gândirii – iar acesta este numai 
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începutul răsăritului! În curând veți putea fi martori la 
felul în care aceste binecuvântări reînnoite și învățături 
celeste învăluie lumea întunecată în lumină și prefac acest 
tărâm încărcat de suferință în Atotpreaînaltul Paradis.

Dacă ar fi să explicăm pe îndelete influența și darurile 
fiecăreia dintre Manifestările lui Dumnezeu, ar dura foarte 
mult. Cumpăniți și reflectați singuri asupra acestui lucru, 
pentru a înțelege semnificația problemei.
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DOUĂ FELURI DE PROFEȚI

ÎNTREBARE: CÂTE FELURI de Profeți există în general?
Răspuns: De regulă, Profeții sunt de două feluri. 

Unii sunt Profeți de sine-stătători Care sunt urmați de 
adepți, iar alții nu sunt de sine-stătători, fiind ei înșiși 
adepții altora.

Fiecare dintre profeții de sine-stătători este Autorul 
unei religii divine și Întemeietorul unei noi Dispensații. 
La venirea Lor, lumea se îmbracă în haină nouă, se înte-
meiază o nouă religie și o Carte nouă este revelată. Acești 
Profeți dobândesc harul revărsat al Realității divine fără 
vreun intermediar. Strălucirea Lor este o strălucire naturală, 
precum cea a soarelui, fiind luminoasă în sine și prin ea 
însăși, a cărui luminozitate este o cerință esențială, nefiind 
dobândită de la o altă stea. Ei sunt cum este soarele, nu 
cum este luna. Acești Zori ai dimineții Unității Divine 
sunt izvoarele harului divin și oglinzile Esenței Realității.

În cealaltă categorie de Profeți sunt discipoli și pro-
povăduitori, rangul acestora nefiind esențial sau de si-
ne-stătător. Ei dobândesc harul divin de la Profeții de 
sine-stătători și urmăresc lumina călăuzirii din existența 
profeților universali. Ei sunt precum luna, care nu este 
luminoasă și strălucitoare în sine și prin ea însăși, dar își 
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primește lumina de la soare.
Între Profeții universali Care au apărut de sine-stă-

tător se numără Avraam, Moise, Hristos, Muḥammad, 
Báb și Bahá’u’lláh. În cea de a doua categorie, alcătuită 
din adepți și propovăduitori, se numără Solomon, David, 
Isaia, Ieremia și Iezechiel. Profeții de sine-stătători sunt 
întemeietori, adică întemeiază o religie nouă, modelează 
sufletele, ameliorează morala societății și propovăduiesc un 
nou mod de viață și un standard nou de comportament. 
Prin Ei apare o nouă Dispensație și se inaugurează o nouă 
religie. Venirea Lor este precum primăvara, când tot ce 
există pe pământ îmbracă o nouă haină și află o nouă viață.

În privința celei de a doua categorii de Profeți, care îi 
urmează pe alții, ei propovăduiesc religia lui Dumnezeu, 
îi răspândesc Credința și proclamă Cuvântul Său. Ei nu 
au putere sau autoritate proprie, dar o dobândesc de la 
Profeții de sine-stătători.

Întrebare: Cărei categorii îi aparțin Buddha și Con-
fucius?

Răspuns: Și Buddha a întemeiat o religie nouă, iar 
Confucius a reformat vechea conduită și morală, dar 
preceptele inițiale sunt acum total schimbate, în timp ce 
adepții lor nu mai urmează modelul originar de credință și 
venerație. Fondatorul budismului a fost o Ființă deosebită 
Care a statornicit unicitatea lui Dumnezeu, însă ulterior, 
preceptele Sale inițiale au fost treptat uitate și înlocuite de 
obiceiuri și ritualuri primitive, în final ducând la venerarea 
idolilor – statui și imagini.

Gândiți-vă, de pildă, că Hristos i-a îndemnat pe oa-
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meni mereu să ia aminte la Cele Zece Porunci din Tora și 
a insistat să le aplice. De altminteri, una dintre Cele Zece 
Porunci interzice venerarea de imagini și de statui.122 Cu 
toate acestea, astăzi există mii de imagini și de statui în 
bisericile diferitelor confesiuni creștine. Este limpede și 
clar că religia lui Dumnezeu nu mai păstrează preceptele 
originare printre oameni și că acestea s-au schimbat și 
modificat treptat până în punctul în care s-au estompat 
complet, apărând astfel o nouă Manifestare și înteme-
indu-se o nouă religie. Căci dacă religia inițială nu s-ar 
schimba și modifica, nu ar mai fi nevoie de reformare.

La început, pomul era plin de vitalitate și încărcat de 
flori și de fructe, dar a îmbătrânit treptat, s-a degradat și 
s-a golit până când s-a uscat complet și a pierit. De aceea, 
Grădinarul Adevărat va planta o mlădiță tânără din același 
trunchi, ca să crească și să se dezvolte zi de zi, să-și întindă 
umbra protectoare în această grădină celestă și să cedeze 
fructele prețioase. La fel se întâmplă și cu religiile divine. 
Cu trecerea timpului, preceptele lor originare sunt modifi-
cate, adevărul lor fundamental dispare complet, spiritul lor 
deviază, apar inovațiile doctrinare și se transformă într-un 
trup fără suflet. Ca urmare, ele se reînnoiesc.

Ceea ce vrem să spunem este că discipolii lui Buddha 
și Confucius se închină astăzi la imagini și statui, deve-
nind absolut neștiutori în privința caracterului unic al 
lui Dumnezeu, crezând în schimb în zei închipuiți, ca 
vechii greci. Dar nu acestea au fost preceptele lor inițiale; 
într-adevăr, preceptele lor originare și conduita inițială 
erau complet diferite.
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Reflectați din nou în ce măsură au fost uitate pre-
ceptele originare ale religiei creștine și câte modificări 
doctrinare s-au ivit. De pildă, Hristos a interzis violența 
și răzbunarea și a impus în schimb ca răutatea și jignirea 
să fie întâmpinate cu bunăvoință și bunătate iubitoare. 
Dar observați câte războaie sângeroase au avut loc chiar 
între popoare creștine și câtă oprimare, cruzime, rapaci-
tate și sete de sânge au rezultat din ele! Într-adevăr, multe 
din aceste războaie s-au purtat la îndemnul papilor. Iată 
motive deosebit de clare pentru care, cu timpul, religiile 
sunt în întregime preschimbate și modificate, de unde 
vine și reînnoirea lor.
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44
MUSTRĂRILE ADUSE DE 
DUMNEZEU PROFEȚILOR

ÎNTREBARE: ANUMITE VORBE de dojană le sunt adresate 
Profeților lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Cui le 

sunt adresate și la cine se referă de fapt?
Răspuns: Fiecare rostire divină care ia aspectul unei 

mustrări, deși adresată deschis Profeților lui Dumnezeu, 
este în realitate menită adepților Lor. Înțelepciunea acestui 
fapt nu este altceva decât milostivire desăvârșită, cu sco-
pul de a nu-i mâhni, descuraja sau împovăra pe oameni 
cu astfel de reproșuri sau mustrări. Deși cuvintele sunt 
îndreptate în aparență Profeților, ele le sunt menite în 
esență celor care-I urmează, și nu Mesagerului.

În plus, monarhul puternic și suveran al unei țări 
îi reprezintă pe toți locuitorii acelei țări; orice ar rosti 
acesta este cuvântul tuturor, orice legământ ar face este 
legământul tuturor, căci voința și scopul tuturor supu-
șilor săi sunt cuprinse în voința și scopul său. În același 
fel, fiecare Profet este reprezentantul întregului corp al 
adepților Săi. De aceea, legământul pe care Dumnezeu îl 
face cu El și cuvintele pe care i le adresează Lui se aplică 
întregului Său popor.

Acum, pentru că reproșurile și mustrările divine tind să 
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împovăreze și să afecteze inimile oamenilor, înțelepciunea 
desăvârșită a lui Dumnezeu cere o astfel de formulă de 
adresare. De pildă, se desprinde chiar din Tora că izraeliții 
s-au răsculat împotriva lui Moise, spunând: „Nu putem 
lupta împotriva amaleciților, pentru că ei sunt puternici, 
aprigi și viteji.” Atunci Dumnezeu le-a vorbit cu dojană 
lui Moise și Aaron, deși Moise era complet supus și nu 
se răzvrătea.123 Desigur, o Ființă glorioasă ca El, Care este 
calea comunicării harului lui Dumnezeu și partizan al 
legii Sale, trebuie să asculte porunca divină.

Aceste Suflete sfinte sunt precum frunzele unui pom, 
puse în mișcare de adiere și nu prin voința Lor proprie, 
căci Ele sunt atrase de suflarea dragostei lui Dumnezeu, 
lepădându-se de propria Lor voință. Cuvântul Lor este 
cuvântul lui Dumnezeu; porunca Lor este porunca lui 
Dumnezeu; interdicția Lor este interdicția lui Dumnezeu. 
Ele sunt precum globul acesta de sticlă, a cărui lumină 
provine de la flacăra lămpii. Deși pare că lumina se degajă 
din sticlă, în realitate ea pornește de la flacără. În mod si-
milar, mișcarea și repaosul Profeților lui Dumnezeu, Care 
sunt Manifestările Sale, pornesc de la revelație, și nu doar 
dintr-un capriciu omenesc. Dacă n-ar fi așa, cum ar putea 
Profetul să se manifeste ca un reprezentant credincios și 
ambasador ales al lui Dumnezeu? Cum ar putea El să 
răspândească poruncile și interdicțiile lui Dumnezeu? 
Toate lipsurile asimilate Manifestărilor lui Dumnezeu din 
Sfintele Scripturi trebuie înțelese de aceea în această lumină.

Lăudat fie Dumnezeu că ați venit aici și i-ați întâlnit 
pe slujitorii lui Dumnezeu! Ați inspirat de la ei altceva 
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decât mireasma mulțumirii Domnului? Nu, cu siguranță 
că nu. Ați văzut cu propriii voștri ochi cum se luptă zi și 
noapte doar ca să slăvească Cuvântul lui Dumnezeu, să 
stimuleze educația sufletească, să reconstruiască soarta 
omenirii, să asigure dezvoltarea spirituală, să promoveze 
pacea universală, să arate amabilitate și bunăvoință tuturor 
popoarelor și națiunilor, să se sacrifice pentru binele comun, 
să renunțe la propriul avantaj material și să răspândească 
virtuțile lumii omenești.

Să revenim la subiect. În Tora se spune în Isaia, 48:12: 
„Ascultă, Iacove, și tu Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt 
Cel dintâi și Cel de pe urmă.” Este limpede că semnificația 
reală nu este Iacov, care era numit Israel, ci israeliții. Tot în 
Isaia 43:1 se spune: „Și acum așa zice Domnul, Ziditorul 
tău, Iacove, și Creatorul tău, Israele: Nu te teme, căci Eu 
te-am răscumpărat și te-am chemat pe nume, al Meu ești!”

Mai departe, în Numerii 20:23-24 se spune: „Iar la 
muntele Hor, care e lângă hotarele țării lui Edom, a grăit 
Domnul cu Moise și cu Aaron și a zis: Aaron va fi adăugat 
la poporul său, că el nu va intra în pământul pe care îl 
voi da fiilor lui Israel, pentru că nu v-ați supus poruncii 
Mele la apa Meriba”; iar în 20:13: „Aceasta este apa Meriba, 
căci aici fiii lui Israel s-au certat înaintea Domnului, iar 
El S-a sfințit între ei.”

Remarcați că poporul lui Israel s-a revoltat, dar re-
proșul a fost făcut fățiș lui Aaron și Moise, cum spune 
Deuteronomul 3:26: „Dar Domnul s-a mâniat pe mine 
pentru voi și nu m-a ascultat, și mi-a zis Domnul: Ajunge! 
De acum să nu-Mi mai grăiești de aceasta!”
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Acum, reproșul și mustrarea au fost în realitate adre-
sate copiilor lui Israel care, din pricina rebeliunii împo-
triva Poruncilor lui Dumnezeu, au fost siliți să trăiască o 
lungă perioadă de timp în pustiul de dincolo de Iordan 
până în vremea lui Iosua. Reproșul și mustrarea păreau 
adresate lui Aaron și Moise, dar în fapt erau îndreptate 
spre poporul lui Israel.

În mod similar, în Qur’án I se spune lui Muḥammad: 
„Noi ți-am dat ție o biruință învederată, pentru ca Dum-
nezeu să-ți ierte păcatele tale, cele care au fost și cele care 
vor veni.”124 De fapt, aceste cuvinte, deși aparent adresate 
lui Muḥammad, au fost menite întregului Său popor; 
iar aceasta pornește din înțelepciunea desăvârșită a lui 
Dumnezeu, cum am zis mai înainte, pentru ca inimile 
să nu fie tulburate, uluite sau întristate.

Adesea, Profeții lui Dumnezeu și Manifestările Sale 
universale au mărturisit în rugăciunile Lor păcatele și 
lipsurile Lor! Au făcut aceasta numai ca să instruiască alte 
suflete, să le inspire și să le încurajeze să fie umile și supuse 
în fața lui Dumnezeu și să-și recunoască propriile păcate 
și lipsuri. Căci aceste Suflete sfinte sunt socotite deasupra 
oricărui păcat și mântuite de orice greșeală. Se spune, de 
pildă, în Evanghelie că un om a venit la Hristos numindu-L 

„Bunule Învățător”. Hristos i-a răspuns: „De ce-Mi zici 
bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu.”125 
Acest lucru nu însemna – Doamne ferește! – că Hristos era 
păcătos, ci mai degrabă intenția Lui era să propovăduiască 
smerenia, umilința, supunerea și modestia omului căruia 
i se adresa. Aceste Suflete binecuvântate sunt luminoase, 
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iar lumina nu se poate amesteca cu întunericul. Ele sunt 
pururi vii, iar viața nu se poate amesteca cu moartea. Ele 
sunt călăuzitoare, iar călăuzirea nu poate fi pusă laolaltă 
cu neascultarea. Ele sunt însăși esența supunerii, iar su-
punerea nu poate fi alăturată revoltei.

Pe scurt, înțelegem că reproșurile înregistrate în Sfin-
tele Scripturi, deși se adresează concret Profeților – Mani-
festărilor lui Dumnezeu – sunt de fapt menite oamenilor. 
Dacă cercetați în amănunt Biblia, acest aspect va deveni 
limpede și clar.
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CEA MAI MĂREAȚĂ 

INFAILIBILITATE

SE SPUNE ÎN versetul binecuvântat: „Cel Ce este Locul 
în Care Răsare Cauza lui Dumnezeu nu are parteneri 

în Cea Mai Măreață Infailibilitate. El este Cel Care, în 
împărăția creației, este Manifestarea lui «El face după 
cum voiește.» Dumnezeu Și-a rezervat această distincție 
pentru propriul Său Sine, și a hotărât să nu împărtășească 
cu nimeni această treaptă sublimă și transcendentă.”126

Să știți că infailibilitatea este de două feluri: infaili-
bilitate în esență și infailibilitate ca atribut. Același lucru 
se aplică și celorlalte nume și atribute. De exemplu, există 
cunoașterea esenței unui lucru și cunoașterea atributelor 
sale. Infailibilitatea în esență se limitează la Manifestările 
universale ale lui Dumnezeu, căci infailibilitatea este o 
cerință esențială a realității Lor, iar cerința esențială a 
unui lucru este inseparabilă de acel lucru. Razele repre-
zintă o cerință esențială a soarelui și sunt inseparabile de 
el. Cunoașterea este o cerință esențială a lui Dumnezeu 
și este inseparabilă de El. Puterea este o cerință esențială 
a lui Dumnezeu și este de asemenea inseparabilă de El. 
Dacă ar fi posibil ca acestea să fie separabile, El n-ar mai 
fi Dumnezeu. Dacă razele ar putea fi separate de soare, 
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acesta n-ar mai fi soare. De aceea, dacă cineva și-ar închipui 
Cea Mai Măreață Infailibilitate separată de Manifestarea 
universală a lui Dumnezeu, Ea n-ar mai fi o Manifestare 
universală și ar fi lipsită de perfecțiunea esențială.

Dar infailibilitatea ca atribut nu este o cerință esen-
țială, ci este o rază din darul infailibilității ce strălucește 
din Soarele Adevărului în unele inimi, conferindu-le o 
parte, o porțiune din el. Cu toate că aceste suflete nu sunt 
infailibile în esență, ele sunt totuși sub grija, protecția și 
călăuzirea fără de greș a lui Dumnezeu – ceea ce înseam-
nă că Dumnezeu le păzește de greșeală. Au existat astfel 
multe suflete sfinte care nu au fost chiar ele Zorile Celei 
Mai Mărețe Infailibilități, dar care au fost păzite și ferite 
de greșeală, la umbra grijii și protecției divine. Acestea au 
fost căile de legătură ale harului divin dintre Dumnezeu 
și om, iar dacă Dumnezeu nu le ferea de greșeală, ele, la 
rândul lor, i-ar fi condus pe toți credincioșii spre greșeală, 
ceea ce ar fi slăbit total fundamentul religiei lui Dumnezeu 
și le-ar fi făcut nedemne și nemeritorii față de Realitatea 
Sa înălțată.

Rezumând, infailibilitatea în esență se referă numai la 
Manifestările universale ale lui Dumnezeu, iar infailibili-
tatea ca atribut se conferă sufletelor sfinte. De pildă, Casa 
Universală a Dreptății, dacă este înființată în condițiile 
necesare – adică, dacă este aleasă de întreaga comunitate 

– acea Casă a Dreptății se va afla sub protecția și călăuzirea 
fără de greș a lui Dumnezeu. Dacă acea Casă a Dreptății 
trebuie să hotărască prin unanimitate sau prin majoritate 
asupra unei chestiuni care nu este consemnată în Carte, 
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acea hotărâre sau poruncă va fi păzită de greșeală. De 
fapt, membrii Casei Dreptății nu sunt în mod esențial 
infailibili ca indivizi, însă corpul Casei Dreptății se află 
sub protecția și călăuzirea fără de greș a lui Dumnezeu. 
Aceasta se cheamă infailibilitate conferită.

Pe scurt, Bahá’u’lláh spune că „Cel Ce este Locul în 
Care Răsare Cauza lui Dumnezeu” este Manifestarea lui 

„El face după cum voiește”, că acest rang este menit acelei 
Ființe sfinte și că celelalte nu primesc nicio parte din această 
perfecțiune esențială. Așadar, pentru că a fost întemeiată 
infailibilitatea esențială a Manifestărilor universale ale lui 
Dumnezeu, orice pornește de la Ele este egal cu adevărul 
și conform realității. Ele nu sunt sub influența religiei 
anterioare. Orice rostesc Ele este rostirea lui Dumnezeu 
și orice fac Ele este o faptă bună și niciun credincios nu 
are dreptul să obiecteze; dimpotrivă, el trebuie să arate 
supunere absolută în această privință, căci Manifestarea lui 
Dumnezeu manifestă înțelepciune desăvârșită, iar mințile 
omenești pot fi incapabile să înțeleagă știința tainică a unor 
chestiuni. De aceea, orice spune și orice face Manifestarea 
lui Dumnezeu reprezintă chiar esența înțelepciunii și este 
în concordanță cu realitatea.

Dacă unele suflete nu sunt în stare să priceapă tainele 
ascunse într-o poruncă sau faptă a Celui Adevărat, ele nu 
trebuie să ridice nicio obiecție, căci Manifestarea univer-
sală a lui Dumnezeu „face după cum voiește”. De câte ori 
nu s-a întâmplat ca o persoană înțeleaptă, desăvârșită și 
inteligentă să întreprindă o acțiune, iar cei incapabili să-i 
înțeleagă rostul să obiecteze și să pună la îndoială cele 
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spuse sau făcute de acea persoană. Acea împotrivire se 
datorează neștiinței, iar înțelepciunea omului desăvârșit 
este liberă și mai presus de eroare.

În chip similar, un medic iscusit „face după cum 
voiește” ca să trateze pacientul, iar acesta din urmă nu 
are dreptul să se opună. Orice poate spune sau face me-
dicul este valid și adevărat și trebuie privit de ceilalți ca o 
ilustrare pentru: „El face după cum voiește și orânduiește 
după cum Îi este placul.” Este indubitabil ca medicul să 
prescrie remedii în neconcordanță cu noțiunile populare, 
dar oare li se permite acelora fără cunoștințe științifice și 
de medicină să obiecteze? Nu, pentru Dumnezeu! Din 
contra, ei trebuie să se conformeze și să urmeze orice 
prescrie medicul învățat. Astfel, medicul capabil „face 
după cum voiește”, iar pacienții nu au nicio contribuție în 
această situație. Mai întâi, capacitatea unui medic trebuie 
dovedită și odată cu aceasta, el „face după cum voiește”.

În același fel, un general care nu are rival în arta războ-
iului „face după cum voiește” prin tot ce spune și ordonă, 
iar același lucru este valabil și pentru căpitanul unei coră-
bii care stăpânește arta navigării, ca și despre Adevăratul 
Educator Care posedă toate desăvârșirile omenești. Ei fac 
orice voiesc în tot ce spun și poruncesc.

Concluzionând, semnificația expresiei „El face după 
cum voiește” este că dacă Manifestarea lui Dumnezeu 
emite o poruncă, aplică o lege sau întreprinde o acțiune 
al cărui sens nu este priceput de către adepții Săi, aceștia 
nu trebuie nicio clipă să-I pună la îndoială spusele sau 
faptele Sale. Toate sufletele sunt sub înrâurirea Manifes-
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tării universale, trebuie să se supună autorității religiei 
lui Dumnezeu și să nu se abată de la ea nici cât un fir de 
păr. Mai degrabă, ei trebuie să-și pună de acord fiecare 
acțiune și faptă cu religia lui Dumnezeu, iar dacă se abat 
de la ea, vor fi mustrați și vor fi găsiți vinovați înaintea 
lui Dumnezeu. Cu siguranță, ei nu participă și nu se află 
în postura „El face după cum voiește”, căci aceasta este 
destinată Manifestării universale a lui Dumnezeu.

Astfel, Hristos – fie-mi sufletul ofrandă de dragul 
Lui! – a fost personificarea cuvintelor „El face după cum 
voiește”, dar discipolii Săi nu au împărtășit această postură, 
căci ei au trăit sub înrâurirea Lui și nu au avut dreptul să 
se abată de la voința și porunca Lui.
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46
EVOLUȚIA ȘI ADEVĂRATA 

NATURĂ A OMULUI

AJUNGEM ACUM LA chestiunea transformării speciilor și 
dezvoltarea evoluționistă a organelor, adică dacă omul 

a apărut din regnul animal.127

Această idee s-a consolidat în mintea unor filosofi 
europeni, iar acum este foarte dificil să-i demonstrezi 
falsitatea; pe viitor va deveni limpede și clară, iar filosofii 
europeni o vor recunoaște ei înșiși. De fapt, este o eroare 
evidentă. Când examinezi creația cu un ochi pătrunzător, 
când înțelegi complexitatea lucrurilor create și urmărești 
condiția, ordinea și deplinătatea lumii existenței, te con-
vinge adevărul că „nimic nu este în creație mai minunat 
decât ceea ce există deja”.128 Căci toate lucrurile existente pe 
pământ sau în ceruri, chiar și acest infinit firmament cu tot 
ce conține el, au fost armonios create, aranjate, compuse, 
ordonate și împlinite, să nu sufere nicio imperfecțiune. 
Este adevărat în asemenea măsură că, dacă toate ființele 
urmau să devină inteligență pură și să reflecteze până la 
sfârșitul cel fără de sfârșit, ele nu-și puteau închipui ceva 
mai bine decât ceea ce există deja.

Dacă însă în trecut îi lipsea creației o asemenea împlini-
re și înfrumusețare, dacă era într-un stadiu inferior, atunci 
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existența, în mod necesar, lăsa de dorit, era imperfectă 
și astfel neîmplinită. Această problemă necesită maximă 
atenție și gândire. Închipuiți-vă, de pildă, întreaga lume 
posibilă – tărâmul existenței – că seamănă cu trupul omu-
lui. Dacă alcătuirea, aranjarea, deplinătatea și perfecțiunea 
care există astăzi în trupul omenesc ar fi fost în vreun fel 
diferite, rezultatul ar fi imperfecțiunea însăși.

Deci, dacă ar fi să ne imaginăm o perioadă când omul 
aparținea regnului animal, adică atunci când era doar un 
animal, existența ar fi fost imperfectă. Aceasta înseamnă 
că n-ar fi fost niciun om, iar acest organ principal, care 
în trupul lumii este asemenea minții, ar fi lipsit precum 
creierul dintr-o ființă omenească și lumea ar fi fost astfel 
total imperfectă. Este o dovadă suficientă prin ea însăși 
că, dacă ar fi fost o vreme când omul aparținea regnului 
animal, deplinătatea existenței ar fi fost distrusă; căci omul 
este organul principal în trupul acestei lumi, iar un trup 
fără principalul său organ este fără îndoială imperfect. Îl 
privim pe om ca pe organul principal deoarece, dintre toate 
lucrurile create, el cuprinde toate desăvârșirile existenței.

Acum, ceea ce noi înțelegem prin „om” este ființa 
omenească împlinită, persoana de prim rang în lume, 
soarele tuturor desăvârșirilor materiale și spirituale și 
care este asemenea soarelui printre toate lucrurile create. 
Închipuiți-vă un timp când soarele nu exista așa cum este 
acum, cu alte cuvinte, când soarele era doar un alt corp 
ceresc. Fără îndoială, într-un astfel de timp, relațiile între 
lucrurile existente ar fi fost distruse. Cum să-ți imaginezi 
un asemenea lucru? Dacă ai examina atent lumea existenței, 
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doar acest argument ar fi îndeajuns.
Să aducem încă o dovadă, mai subtilă. Nenumăratele 

lucruri create care se găsesc în lumea existenței – om, ani-
mal, plantă sau mineral – fiecare trebuie să se compună 
din elemente. Fără nicio tăgadă, că deplinătatea pe care 
o vedem în toate lucrurile apare prin creație divină din 
elementele componente, combinația potrivită, măsura 
armonioasă, felul alcătuirii și influența celorlalte lucruri 
create. Căci toate ființele sunt legate între ele ca într-un lanț, 
iar ajutorul reciproc, asistența și interacțiunea se numără 
printre proprietățile lor intrinseci, aflându-se la originea 
formării, dezvoltării și creșterii lor. S-a stabilit prin nume-
roase dovezi și argumente că fiecare lucru individual are 
efect și influență asupra oricărui alt lucru fie independent, 
fie printr-un lanț cauzal. Rezumând, deplinătatea tuturor 
lucrurilor – adică deplinătatea pe care o vedeți acum în 
om sau în alte ființe în privința părților, organelor și pu-
terilor – apare din elementele lor componente, cantitatea 
și măsura lor, felul alcătuirii lor, precum și din acțiunea 
lor reciprocă, interacțiunea și influența lor. Când toate 
acestea sunt adunate laolaltă, atunci ia ființă omul.

Deoarece caracterul deplin al omului provine în în-
tregime din elementele sale componente, măsura lor, felul 
alcătuirii lor, dar și din acțiunea reciprocă și interacțiunea 
altor ființe – și fiindcă omul a fost creat în urmă cu zece 
sau o sută de mii de ani din aceleași elemente ale pămân-
tului, cu aceleași măsuri și cantități, același fel de alcătuire 
și combinație și aceleași interacțiuni cu alte ființe – rezultă 
că omul a fost exact la fel cum este și acum. Este un ade-
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văr indubitabil, ce nu poate fi pus la îndoială. Și dacă o 
mie de milioane de ani de aici elementele componente ale 
omului sunt puse laolaltă, măsurate în aceeași proporție, 
combinate în același fel și supuse aceleiași interacțiuni cu 
alte ființe, exact același om va lua ființă. De exemplu, dacă 
după o sută de mii de ani de aici încolo cineva ar pune 
laolaltă ulei, flacără, fitil, lampă și un aprinzător de lampă 

– pe scurt, dacă tot ce este necesar acum se va combina 
atunci – se va realiza exact aceeași lampă.

Această chestiune este evidentă, iar argumentele sunt 
concludente. În schimb, cele aduse de filosofii europeni 
sunt speculative și neconcludente.
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ORIGINEA UNIVERSULUI ȘI 

EVOLUȚIA OMULUI

SĂ ȘTIȚI CĂ una dintre cele mai de nepătruns afirmații 
ale divinității este că lumea existenței – adică, acest 

univers infinit – nu are început.
Am explicat că înseși numele și atributele Divinității 

necesită existența lucrurilor create. Deși am furnizat deja 
o explicație detaliată a acestei chestiuni,129 vom face și aici 
o mențiune scurtă. Să știți că un domnitor fără vasali nu 
poate fi imaginat; un suveran fără supuși nu poate exista; 
un învățător fără elevi nu poate fi conceput; un creator 
fără creație este imposibil; un furnizor fără cei cărora le 
furnizează ceva este de neconceput – dat fiind că toate 
numele și atributele divine solicită existența lucrurilor 
create. Dacă ar fi să ne imaginăm un timp când lucrurile 
create nu existau, ar fi echivalent cu negarea divinității 
lui Dumnezeu.

Pe lângă aceasta, inexistența absolută nu are capacitatea 
de a dobândi existența. Dacă universul ar fi inexistență 
pură, existența nu s-ar putea înfăptui. Astfel, pentru că 
Esența Unicității sau Ființa divină este eternă și veșnică – 
adică, pentru că nu are nici început, nici sfârșit – rezultă 
că, la fel, lumea existenței, acest univers fără sfârșit, nu 
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are început. Fără dubii, este posibil pentru o parte a cre-
ației – unul dintre corpurile cerești – să fie abia formată 
sau să se dezintegreze, dar celelalte corpuri fără de număr 
vor continua să existe, iar însăși lumea existenței nu va fi 
întreruptă sau distrusă. Dimpotrivă, existența este perpe-
tuă și constantă. Acum, pentru că fiecare corp ceresc are 
un început, în mod inevitabil trebuie să aibă și un sfârșit, 
căci orice alcătuire, fie universală, fie individuală trebuie 
să se descompună în mod necesar. Unele se dezintegrează 
rapid, altele încet, dar este imposibil ca ceva compus să nu 
se descompună în cele din urmă.

Trebuie atunci să știm care dintre cele mai mărețe 
lucruri existente a fost la început. Cu siguranță, inițial, 
a existat o origine unică. Nu se poate să fi existat două 
origini, căci originea tuturor numerelor este unu, nu doi; 
chiar și numărul doi are nevoie de o origine. De aceea, 
este evident că inițial, materia a fost una singură și că acea 
singură materie a apărut într-o formă diferită în fiecare 
element. Au apărut astfel forme variate și, pe măsură 
ce apăreau, fiecare își asuma o formă independentă și 
devenea un element specific. Această deosebire a ajuns să 
se împlinească și să se realizeze numai după foarte mult 
timp. Apoi, aceste elemente au fost compuse, aranjate și 
combinate într-o infinitate de forme; cu alte cuvinte, din 
compunerea și combinarea acestor elemente au apărut 
ființe inumerabile.

Alcătuirea și aranjamentul acesta au apărut, prin 
înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea Lui străveche, 
dintr-o ordine naturală. Astfel, deoarece alcătuirea și 
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combinația au fost produse în conformitate cu o ordine 
naturală, cu o soliditate perfectă, urmând o înțelepciune 
desăvârșită și supusă unei legi universale, este limpede că 
este o creație divină, și nu o alcătuire și un aranjament 
întâmplător. De aceea, o ființă vie ia naștere din fiecare 
compoziție naturală, dar dintr-o compoziție accidentală 
nu ia naștere nicio ființă. Așa, de pildă, dacă omul cu 
toată inteligența și iscusința sa ar fi să adune laolaltă și 
să combine anumite elemente, nu ar putea să aducă la 
viață o ființă vie, pentru că nu ar fi în acord cu ordinea 
naturală. Acesta este răspunsul la întrebarea implicită care 
s-ar putea pune: dat fiind că aceste ființe iau naștere prin 
alcătuirea și combinarea acestor elemente, atunci noi nu 
putem să adunăm laolaltă și să combinăm exact aceleași 
elemente și să creăm astfel un lucru însuflețit? Ideea este 
greșită, căci alcătuirea originară este o alcătuire divină, iar 
combinația este realizată de Dumnezeu în conformitate 
cu ordinea naturală și din acest motiv o ființă vie este 
creată din această compoziție și se realizează o existență. 
Dar o compoziție făcută de om nu produce nimic, căci 
omul nu poate crea viață.

Pe scurt, am spus că din alcătuirea elementelor, din 
combinarea, felul și proporția lor, precum și din inter-
acțiunea cu alte ființe ajung să existe infinite forme și 
realități și nenumărate ființe. Este limpede însă că acest 
glob terestru în forma lui actuală nu a apărut așa, dintr-o 
dată, dar că această existență universală a traversat treptat 
diferite stadii până când a ajuns la desăvârșirea din pre-
zent. Existențele universale pot fi asemănate și comparate 
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cu unele individuale, căci ambele se supun unei ordini 
naturale, unei legi universale și unui aranjament divin. 
De pildă, veți afla că cei mai mici atomi sunt similari ca 
structură generală cu cele mai mari entități din univers și 
este clar că au plecat dintr-un laborator al puterii, potrivit 
unei ordini naturale și unei legi universale și de aceea se 
pot compara unele cu altele.

De exemplu, embrionul uman crește și se dezvoltă 
în mod gradual în uterul mamei sale și adoptă diferite 
forme și stări până ajunge la maturitate cu cea mai mare 
frumusețe și apare într-o formă desăvârșită cu cea mai 
mare grație. În aceeași manieră, sămânța acestei flori pe 
care o vedeți în fața voastră a fost la început un lucru mic 
și insignifiant, dar a crescut și s-a dezvoltat în pântecele 
pământului și a trecut prin mai multe forme până când 
a apărut cu asemenea vitalitate și grație perfectă în acest 
fel. Tot așa este clar că globul terestru a ajuns să existe, să 
crească și să se dezvolte în matricea universului, asumân-
du-și forme și stări diferite până când, în mod progresiv, a 
atins plenitudinea actuală, s-a împodobit cu nenumărate 
ființe și a apărut în asemenea formă desăvârșită.

Este evident de aceea că materia originară, precum cea 
din embrion, a luat inițial forma elementelor compuse și 
combinate și acea compoziție a crescut treptat și s-a dezvol-
tat de-a lungul a miriade de epoci și veacuri, trecând de la 
o formă la alta până când, prin înțelepciunea desăvârșită 
a lui Dumnezeu, a apărut într-o asemenea deplinătate, 
ordine, aranjare și soliditate.

Să ne întoarcem la subiectul nostru. De la începutul 
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existenței în pântecele globului terestru, omul a crescut 
și s-a dezvoltat precum embrionul în uterul mamei sale 
și a trecut de la o formă la alta, până când a apărut în 
această frumusețe și perfecțiune, putere și constituție. 
Este sigur că, inițial, el nu a avut atâta drăgălășenie, grație 
și rafinament și că în mod treptat a căpătat o asemenea 
formă, dispoziție, farmec și grație. Fără îndoială, precum 
embrionul din uterul mamei, embrionul omenirii nu a 
apărut așa dintr-o dată în această formă și a devenit spiritul 
cuvintelor „Binecuvântat fie Domnul, cel mai desăvârșit 
dintre creatori!”130 Mai mult, el a traversat diverse condiții 
și a adoptat diferite forme până când a căpătat acest aspect 
și frumusețe, această perfecțiune, rafinament și grație. Este 
de aceea limpede și clar că creșterea și dezvoltarea unui om 
pe această planetă până la plenitudinea lui actuală, exact 
ca și creșterea și dezvoltarea embrionului în uterul mamei, 
s-a făcut gradat și prin trecerea de la o stare la alta, de la o 
formă și înfățișare la alta, căci aceasta este în conformitate 
cu cerințele ordinii universale și legii divine.

Astfel embrionul uman adoptă diferite stări și tra-
versează numeroase stadii până când atinge acea formă 
în care manifestă realitatea cuvintelor „Binecuvântat fie 
Domnul, cel mai desăvârșit dintre creatori!” și prezintă 
semnele deplinei dezvoltări și maturități. În manieră ase-
mănătoare, de la începutul existenței omului pe această 
planetă până la asumarea înfățișării, formei și condiției 
prezente, a trecut o lungă perioadă de timp și trebuie că 
el a traversat multe stadii înainte de a ajunge la condiția 
prezentă. Dar încă de la începutul existenței sale, omul a 
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fost o specie distinctă. Acest lucru este similar embrionului 
de om din uterul mamei. La început are o apariție ciudată; 
apoi, trupul său trece de la o înfățișare la alta și dintr-o 
formă în alta, până când apare în cel mai înalt grad de 
frumusețe și perfecțiune. Dar chiar și atunci când are în 
uterul mamei o formă ciudată, total diferită de aspectul și 
înfățișarea sa prezentă, este embrionul unei specii distincte, 
nu al unui animal. Esența speciilor și realitatea înnăscută 
nu suferă nicio transformare.

Acum, dacă cineva ar stabili existența unor organe 
vestigiale, acest lucru nu ar contrazice independența și 
originalitatea speciilor. Cel mult, ar dovedi că forma, as-
pectul și organele omului au evoluat în timp. Dar omul a 
fost întotdeauna o specie distinctă; a fost om, nu animal. 
Gândiți-vă: dacă embrionul unui om în uterul mamei 
trece de la o formă la alta, care nu seamănă deloc cu pri-
ma, este aceasta o dovadă că specia a suferit transformări? 
Că a fost mai întâi un animal și că apoi i s-au dezvoltat 
organele și că a evoluat până când a devenit om? Nu, pen-
tru Dumnezeu! Cât de slab și nefundat este acest gând! 
Căci originalitatea speciei umane și independența esenței 
omului sunt clare și evidente.
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48
DIFERENȚA DINTRE OM ȘI 

ANIMAL

AM AVUT DEJA una sau două discuții privitoare la subiec-
tul spiritului, care nu au fost însă consemnate în scris.
Să știți că pe lume sunt două feluri de oameni, care 

țin de două grupări. O grupare neagă spiritul omenesc și 
afirmă că omul este un fel de animal. De ce? Pentru că 
vedem că omul și animalul au în comun aceleași capacități 
și simțuri. Elementele simple și particulare care umplu 
spațiul din jurul nostru sunt aduse laolaltă în combinații 
infinite, din fiecare răsărind o ființă diferită. Între acestea 
există ființe simțitoare ce posedă anumite capacități și 
simțuri. Cu cât este mai deplină combinația, cu atât este 
mai nobilă ființa. Combinația elementelor din trupul 
omenesc este mai complexă decât în oricare altă ființă, 
iar elementele sale au fost combinate într-un echilibru 
perfect, amplificându-i astfel noblețea și perfecțiunea. Ei 
spun: omul nu are o capacitate specială și spirit, de care 
celelalte animale sunt lipsite; animalele au și ele percepții 
senzoriale, dar capacitățile omului sunt pur și simplu 
mai ascuțite în anumite privințe (cu toate că în privința 
simțurilor fizice, cum sunt auzul, văzul, gustul, mirosul 
și pipăitul și chiar privitor la unele capacități mentale 
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precum memoria, animalul este mai bine înzestrat decât 
omul). Animalul, spun ei, posedă capacitatea inteligenței 
și a înțelegerii. Recunosc doar că inteligența omului este 
mai mare.

Acestea sunt cele susținute de filosofii zilelor noastre. 
Astfel se exprimă, astfel de lucruri susțin, astfel le dictează 
imaginația. Apoi, după cercetări aprofundate și înarmați 
cu argumente puternice, ei îl plasează pe om în descen-
dența animală, spunând că la un moment dat omul a fost 
animal și că specia s-a transformat treptat, evoluând, până 
când a atins nivelul uman.

Teologii, în schimb, afirmă: Nu, nu este așa. Deși omul 
are în comun cu animalul aceleași capacități și simțuri 
exterioare, există în om o capacitate extraordinară, de 
care animalul este lipsit. Toate științele, artele, invențiile, 
meșteșugurile și descoperirile realităților derivă din această 
capacitate singulară. Este o capacitate care cuprinde toate 
lucrurile, înțelege toate realitățile lor, dezvăluie tainele 
ascunse și controlează tot. Înțelege chiar și lucruri care nu 
au o existență exterioară, adică realități abstracte, imper-
ceptibile și nevăzute, precum mintea, spiritul, atributele și 
calitățile omenești, dragostea și suferința – toate cele care 
sunt realități abstracte. Mai mult, toate științele și mește-
șugurile existente, toate experimentele mărețe și miriadele 
de descoperiri ale omului au fost cândva mistere ascunse 
și tăinuite, pe care acea capacitate umană atotcuprinză-
toare le-a descoperit și le-a scos la lumină de pe tărâmul 
invizibil în cel vizibil. Astfel, telegraful, fotografia, fono-
graful – toate aceste invenții și meșteșuguri mărețe au fost 
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cândva mistere ascunse pe care acea realitate umană le-a 
descoperit și le-a adus la suprafață de pe tărâmul invizibil 
în cel vizibil. A fost o vreme când până și bucata aceasta 
de fier din fața voastră și într-adevăr orice mineral erau 
taine ascunse. Existența umană a descoperit acest mineral 
și i-a forjat metalul în această formă finită. Același lucru 
se poate aplica tuturor celorlalte descoperiri și invenții ale 
omului, care sunt fără de număr. Această chestiune este 
irefutabilă și nu există niciun motiv să fie negată.

Dacă ar fi să susținem că toate aceste rezultate provin 
din capacitățile naturii animalice și din simțurile fizice, 
atunci am vedea clar și limpede că în privința acestor 
capacități, animalele le sunt superioare omului. De pildă, 
văzul animalelor este mult mai pătrunzător decât al omu-
lui, auzul lor este mai puternic și la fel este cu capacitatea 
lor de a mirosi și de a simți gustul. Pe scurt, în privința 
capacităților pe care omul și animalul le au în comun, 
animalul este întotdeauna în avantaj. Luați capacitatea 
memoriei. Dacă duceți un porumbel de aici într-o țară 
îndepărtată și îl eliberați acolo, el își va aminti traseul și 
se va întoarce acasă. Duceți un câine de aici până în inima 
Asiei și lăsați-l liber; el se va întoarce fără să rătăcească 
drumul. Același lucru este valabil și pentru celelalte capa-
cități, cum sunt: auzul, văzul, mirosul, gustul și pipăitul. 
Este limpede atunci că, dacă omul nu ar fi posedat o ca-
pacitate mai presus de capacitățile animale, animalul l-ar 
fi depășit pe om în privința descoperirilor importante și 
în înțelegerea realităților. Din acest argument rezultă că 
omul este înzestrat cu un dar și posedă o desăvârșire, care 
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nu este prezentă la animal.
În plus, animalul percepe lucrurile vizibile, dar nu 

poate avea percepția realităților abstracte. De exemplu, 
animalul vede ceea ce se află în raza lui vizuală, dar nu 
poate înțelege sau concepe ceea ce se află dincolo de ea. 
Astfel, nu este posibil ca animalul să înțeleagă că pământul 
are formă sferică. Omul însă poate deduce necunoscutul 
din ceea ce știe și poate descoperi realitățile ascunse. De 
exemplu, omul, observând înclinația cerului, deduce cur-
bura pământului. La ‘Akká, Steaua Polară are 33 de grade, 
adică este înclinată 33 de grade deasupra orizontului. Când 
mergeți spre Polul Nord, Steaua Polară se ridică cu un grad 
deasupra orizontului pentru fiecare porțiune de distanță 
parcursă; adică, înclinația Stelei Polare va ajunge la 34 de 
grade, apoi la 40, 50, 60 și 70 de grade. Când ajungeți la 
Polul Nord, înclinația Stelei Polare va fi de 90 de grade, iar 
steaua se va vedea la zenit, adică direct deasupra capului.

Steaua Polară este o realitate perceptibilă și la fel este 
și ridicarea ei, indicând următorul fapt: cu cât mergi mai 
aproape de Pol, cu atât se ridică mai sus Steaua Polară. 
Din cele două realități știute se descoperă o realitate ne-
cunoscută, și anume că cerul are o înclinație, însemnând 
că cerul de deasupra orizontului la fiecare latitudine este 
altfel decât cel aflat la o altă latitudine. Omul înțelege 
această relație și desprinde din ea un lucru necunoscut 
înainte, și anume, curbura pământului. Dar acest fel de 
înțelegere nu este posibil în cazul animalului. La fel, este 
imposibil ca animalul să înțeleagă faptul că soarele se află 
în centru și că pământul se rotește în jurul lui. Animalul 
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este prizonierul simțurilor, cărora li se supune. El nu poate 
pricepe nimic din ceea ce nu este la îndemâna sau sub 
controlul simțurilor sale, deși îl întrece pe om în privința 
capacităților și simțurilor exterioare. De aceea, este lim-
pede dovedit că omul este înzestrat cu o capacitate care-l 
deosebește de animal, capacitatea de a descoperi, care nu 
este altceva decât spiritul uman.

Lăudat fie Dumnezeu! Omul aspiră mereu către culmi 
mai înalte și țeluri îndrăznețe. El caută mereu să atingă o 
lume superioară celei în care trăiește și să urce pe o treaptă 
superioară celei pe care o ocupă. Dragostea pentru tran-
scendență este unul dintre atributele omului. Îmi exprim 
uimirea față de ideile unor filosofi europeni și americani 
care au fost de acord să se auto-reducă la regnul animal și 
astfel să regreseze, când întreaga existență trebuie să aspi-
re spre ridicare în rang. Cu toate acestea, dacă l-ai numi 
animal pe unul dintre ei, el ar fi foarte afectat și ofensat.

Ce diferență între lumea omului și lumea animală! 
Ce diferență între superioritatea omului și inferioritatea 
animalului, între desăvârșirile omului și neștiința animalu-
lui, între lumina omului și negura animalului, între slava 
omului și degradarea animalului! Un copil arab de zece 
ani poate stăpâni două-trei sute de cămile în deșert și le 
poate face să-l urmeze numai cu vocea sa. Un indian firav 
poate supune un elefant puternic, obligându-l să meargă 
extrem de docil. Toate lucrurile sunt cucerite de mâna 
omului, care îi rezistă până și naturii.

Celelalte ființe sunt prizonierele naturii, neputând să 
se elibereze de necesitățile sale. Numai omul i se poate 
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împotrivi naturii. Deci, natura atrage toate trupurile către 
centrul pământului, dar prin mijloace mecanice omul se 
poate desprinde și poate pluti prin aer; natura îl împiedică 
pe om să traverseze marea, dar omul construiește corăbii și 
traversează chiar mijlocul mărețului ocean și așa mai depar-
te – subiectul nu are sfârșit. De exemplu, omul traversează 
munți și câmpii în vehicule și centralizează informațiile 
de la Est la Vest. Iată cum îi rezistă omul naturii. Marea 
în întreaga ei vastitate nu poate devia nicio iotă de la le-
gea naturii; soarele în toată măreția lui nu se poate abate 
nici cu un vârf de ac de la regula naturii, nici nu poate 
înțelege stările, condițiile, proprietățile, mișcările și natura 
omului. Care este atunci puterea ce zace în plăpândul trup 
omenesc ce cuprinde toate acestea? Ce putere biruitoare 
este aceasta, care cucerește toate lucrurile?

Mai rămâne un punct. Filosofii moderni spun: „Ni-
căieri nu vedem spiritul la om și, cu toate că am investigat 
cele mai ascunse cotloane ale trupului omenesc, nu per-
cepem nicăieri puterea spirituală. Cum să ne închipuim 
atunci o capacitate care nu este perceptibilă?” Teologii 
răspund: „Nici spiritul animalului nu este perceptibil și 
nu poate fi perceput prin capacitățile noastre fizice. Cum 
deduceți existența lui? Fără îndoială că din ceea ce face 
puteți presupune la animal existența unei capacități care-i 
lipsește plantei și care este capacitatea senzorială – văz, auz 
și celelalte simțuri. Având aceste lucruri în vedere, puteți 
deduce că există un spirit animal. La fel, deduceți din 
semnele și argumentele menționate mai înainte existența 
unui spirit omenesc. Așadar, dat fiind că există la animal 
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semne care nu se regăsesc la plantă, spuneți că această ca-
pacitate senzorială este unul dintre semnele distinctive ale 
spiritului animal. La fel, vedeți la om semne, capacități și 
desăvârșiri care nu există la animal. Concluzionați atunci 
că se găsește la el o capacitate, pe care animalul nu o are.”

Dacă am nega tot ce nu este accesibil simțurilor, am 
fi atunci constrânși să negăm realitățile care există de 
bunăseamă. De exemplu, aerul nu este perceptibil, deși 
realitatea sa poate fi dovedită. Puterea gravitației nu este 
perceptibilă, deși existența sa este fără de tăgadă. De unde 
le putem afirma existența? Din semnele lor. De pildă, 
această lumină este compusă din oscilațiile aerului; iar 
din aceste oscilații îi presupunem existența.

12
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49
EVOLUȚIA ȘI EXISTENȚA OMULUI

ÎNTREBARE: CE SPUNEȚI referitor la teoria evoluționistă a 
ființelor, la care aderă unii filosofi europeni?

Răspuns: Am discutat această problemă cu o zi în 
urmă, dar vom vorbi din nou despre ea. Pe scurt, această 
chestiune vine de la caracterul originar sau neoriginar al 
speciilor, dacă esența speciei umane a fost fixată încă de 
la origine sau dacă a provenit mai târziu de la animale.

Unii filosofi europeni susțin că specia evoluează și 
chiar se poate modifica și transforma în altă specie. Prin-
tre dovezile pe care le avansează în favoarea afirmației lor, 
ei spun că prin atentă cercetare și investigație geologică a 
devenit limpede și clar pentru noi că existența plantelor a 
precedat-o pe aceea a animalelor și că existența animalelor 
a precedat-o pe aceea a omului. În plus, ei susțin că atât 
regnul vegetal, cât și regnul animal au suferit transformări; 
căci în anumite straturi ale pământului au fost descoperite 
plante care au existat în trecut, dar care au dispărut de 
atunci, însemnând că ele au evoluat, au devenit mai robuste, 
schimbându-și forma și aspectul și în felul acesta speciile 
s-au schimbat. La fel, în straturile pământului există anu-
mite specii animale care s-au schimbat și modificat. Unul 
dintre ele este șarpele care prezintă membre rudimentare, 
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adică semne ce indică faptul că a avut cândva picioare, care 
au dispărut de-a lungul timpului, lăsând în urmă doar 
niște rămășițe. În același fel, în coloana vertebrală a omului 
este o rămășiță care indică faptul că, asemenea animale-
lor, omul a avut cândva coadă, din care urmele au rămas, 
după cum afirmă ei. La un moment dat, acel membru era 
folositor, dar prin evoluția omului și-a pierdut utilitatea și 
de aici a dispărut progresiv. La fel, fiindcă șerpii au ajuns 
să trăiască pe sub pământ și au devenit animale târâtoare, 
nu au mai avut nevoie de picioare, acestea dispărând și 
lăsând în urmă rămășițe. Principala lor dovadă este că 
aceste membre vestigiale dovedesc existența membrelor de 
mai înainte, care au dispărut treptat din lipsă de folosință, 
iar acum nu mai au vreun beneficiu sau motivație de a 
exista. Astfel, mădularele potrivite și necesare au rămas, 
în timp ce acelea netrebuincioase au dispărut treptat, ca 
rezultat al transformării speciilor, lăsând urme.

Primul răspuns la acest argument este că anterioritatea 
animalelor față de om nu este o dovadă că esența speciei 
umane s-a modificat sau transformat sau că omul provine 
din regnul animal. De câtă vreme se cunoaște că aceste 
ființe diferite au apărut în timp, este posibil ca omul să fi 
apărut pe lume pur și simplu după animal. Observăm că 
în regnul vegetal, fructele diverșilor pomi nu apar toate 
în același timp; din contra, unele apar mai devreme în 
sezon, iar altele mai târziu. Prioritatea nu este o dovadă că 
fructele târzii ale unui pom au fost produse din fructele 
timpurii ale altuia.

În al doilea rând, aceste urme minore și membre 
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rudimentare ar putea avea o știință fundamentală, pe 
care mintea omenească nu a fost până acum în stare să o 
aprofundeze. Câte lucruri se găsesc pe lumea asta, a căror 
știință fundamentală nu a fost deslușită nici până în ziua 
de azi! Astfel, se spune în fiziologie – știința relațiilor 
organelor corpului – că știința fundamentală și cauza 
diferențelor în colorația animalelor și a părului uman 
sau roșeața buzelor ori varietatea de culoare a păsărilor 
sunt necunoscute și rămân ascunse și pecetluite încă. S-a 
descoperit însă că negrul pupilei ochiului se datorează 
absorbției razelor solare, căci dacă ar avea altă culoare – să 
spunem, alb uniform – nu ar absorbi aceste raze. Acum, 
atâta timp cât știința fundamentală a lucrurilor pe care 
le-am menționat este necunoscută, vă puteți imagina că 
motivația și știința membrelor rudimentare, fie la animal, 
fie la om, sunt de asemenea necunoscute. O asemenea 
știință fundamentală există desigur, chiar dacă ar putea 
să nu fie cunoscută.

În al treilea rând, chiar dacă am presupune că anumite 
animale sau chiar omul au avut cândva mădulare care acum 
au dispărut, nu ar fi o dovadă suficientă a transformării 
speciilor. Căci omul, de la conceperea embrionului până 
la atingerea maturității, adoptă diferite forme și înfățișări. 
Înfățișarea sa, forma, trăsăturile și culoarea se schimbă, 
adică el trece de la o formă la alta, de la o înfățișare la 
alta. Totuși, de la formarea embrionului, el aparține spe-
ciei umane, adică are embrion uman, nu de animal. La 
început, însă, acest lucru nu este aparent; doar mai târziu 
acest lucru devine clar și vizibil.

6
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De exemplu, să presupunem că odinioară, omul pre-
zenta o asemănare cu animalul, dar că de atunci a evoluat 
și s-a transformat. Acceptarea acestei afirmații nu dovedește 
transformarea speciei, în schimb, ar putea fi asemănată cu 
modificările și transformările pe care le suferă embrionul 
uman înainte de a atinge completa dezvoltare și maturitate, 
după cum am menționat mai devreme. Pentru a fi mai 
explicit, să presupunem că omul mergea cândva în patru 
labe și avea coadă. Această schimbare și transformare se 
aseamănă cu transformările fetusului în uterul mamei. 
Chiar dacă fetusul se dezvoltă și evoluează în toate modu-
rile posibile înainte de a-și atinge completa dezvoltare, el 
aparține unei specii distincte de la început. Același lucru 
este valabil și pentru regnul vegetal, unde observăm că 
nu se schimbă caracterul distinct și originar al speciei, 
în vreme ce forma, culoarea și mărimea se schimbă, se 
transformă și evoluează.

Să rezumăm. Așa cum omul progresează, se dezvoltă 
și se transformă de la o formă și înfățișare la alta în ute-
rul mamei, rămânând de la început un embrion uman, 
tot așa, omul a rămas o esență distinctă – adică, specia 
umană – de la începutul formării sale în matricea lumii, 
trecând în mod treptat de la o formă la alta. Rezultă că 
această schimbare de înfățișare, această evoluție a orga-
nelor și această creștere și dezvoltare nu exclud caracterul 
originar al speciei. Acum, chiar dacă acceptăm realitatea 
evoluției și a progresului, totuși, din momentul apariției 
sale, omul a avut alcătuirea perfectă, precum și capacita-
tea și potențialul de a căpăta atât desăvârșiri fizice, cât și 
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spirituale pentru a deveni personificarea versetului: „Să 
facem om după chipul și după asemănarea Noastră.”131 În 
mare, el a devenit mai plăcut, mai rafinat și mai fin, iar 
grație civilizației el a apărut din starea lui primitivă, la fel 
cum poamele sălbatice devin mai dulci și mai bune dacă 
sunt cultivate de grădinar și capătă chiar și mai multă 
delicatețe și vitalitate.

Grădinarii lumii omenești sunt Profeții lui Dumnezeu.9
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50
DOVEZI SPIRITUALE ALE 

CARACTERULUI ORIGINAR AL 
OMULUI

ARGUMENTELE PE CARE le-am adus până acum în favoarea 
caracterului originar al omului au fost unele raționale. 

Vom prezenta acum argumente de factură spirituală, care 
sunt, cu adevărat, cele fundamentale. Căci am dovedit 
existența lui Dumnezeu prin argumente raționale și tot 
prin argumente raționale am dovedit că omul a fost om 
încă de la concepție și origine și că esența speciei sale există 
de o veșnicie. Vom prezenta acum dovezi spirituale că 
existența umană – adică specia umană – este o existență 
necesară și că fără om nu ar străluci desăvârșirile Divinității. 
Dar acestea sunt argumente de factură spirituală, și nu 
argumente raționale.

Am demonstrat de atâtea ori prin dovezi și argumente 
că omul este ființa cea mai nobilă dintre toate ființele și 
suma tuturor desăvârșirilor. Într-adevăr, toate lucrurile 
existente sunt locul revelației splendorilor divine, adică, 
semnele divinității lui Dumnezeu sunt manifeste în realită-
țile tuturor lucrurilor. Așa cum pământul este locul unde 
se reflectă razele soarelui – însemnând că lumina, căldura 
și influența soarelui sunt clare și manifeste în toți atomii 
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pământului – tot așa, fiecare dintre atomii universului 
din acest spațiu infinit vestește una dintre desăvârșirile lui 
Dumnezeu. Nimic nu este lipsit de aceasta. Fiecare este 
un semn al milostivirii lui Dumnezeu sau al puterii Sale, 
al măreției Sale, al dreptății Sale, al providenței Sale sus-
ținute, al generozității Sale, al văzului Său, al auzului Său, 
al cunoașterii Sale sau al harului Său, și așa mai departe.

Ceea ce vrem să spunem este că orice lucru existent 
este în mod necesar locul revelației splendorilor divine, 
adică, desăvârșirile lui Dumnezeu sunt manifeste și reve-
late acolo. Este precum soarele care strălucește deasupra 
deșertului, mării, pomilor, poamelor, florilor – deasupra 
tuturor lucrurilor de pe pământ. Acum, lumea existen-
ței și într-adevăr, fiecare lucru creat vestește doar unul 
dintre numele lui Dumnezeu, dar realitatea omului este 
o realitate atotcuprinzătoare și universală care este locul 
revelației tuturor desăvârșirilor divine. Adică, un semn din 
fiecare dintre numele, atributele și desăvârșirile atribuite 
lui Dumnezeu există în om. Dacă nu ar fi așa, el nu ar fi 
în stare să-și imagineze și să înțeleagă aceste desăvârșiri. De 
exemplu, spunem că Dumnezeu este atotvăzător. Ochiul 
este semnul vederii Sale. Dacă omului i-ar lipsi această fa-
cultate, cum ne-am putea închipui vederea lui Dumnezeu? 
Căci cel născut orb nu-și poate imagina cum este să vezi, 
nici cel născut surd nu-și poate imagina cum este să auzi 
sau cel fără de viață cum este să fii viu.

Astfel, divinitatea lui Dumnezeu, care este totalitatea 
tuturor desăvârșirilor, se revelează în realitatea omului 

– adică, Esența divină este suma totală a tuturor desă-

3

4



227

Privind originea, puterile și condiția omului

vârșirilor și din această poziție aruncă o rază a splendorii 
sale asupra realității omenești. Cu alte cuvinte, Soarele 
Adevărului este reflectat în această oglindă. Astfel, omul 
este o oglindă perfectă care privește la Soarele Adevărului 
și este locul reflecției sale. Splendoarea tuturor desăvârșiri-
lor divine este manifestă în realitatea omului și din acest 
motiv, el este împuternicitul și apostolul lui Dumnezeu. 
Dacă omul nu ar exista, universul ar fi fără finalitate, căci 
scopul existenței este revelația desăvârșirilor divine. Nu 
putem spune atunci că era o vreme când omul nu era. 
Cel mult, putem spune că era o vreme când pământul nu 
exista și că la început, omul nu era prezent acolo.

Dar de la începutul fără de început până la sfârșitul 
fără de sfârșit o Manifestare perfectă a existat mereu. Acest 
Om despre Care vorbim aici nu este chiar orice om. Cel 
la care ne referim este Omul Perfect. Căci cea mai nobilă 
parte a pomului și obiectivul fundamental al existenței 
sale este rodul. Un pom fără roade nu este de niciun folos. 
De aceea, nu se poate închipui că lumea existenței, fie pe 
tărâmul de sus sau în lumea de dedesubt, a fost cândva 
populată de vaci, de măgari, de pisici și de șoareci, fiind 
lipsită însă de prezența omului. Ce concept fals și gol!

Cuvântul lui Dumnezeu este la fel de clar ca soarele. 
Acesta este un argument spiritual, dar nu poate fi pre-
zentat filosofilor materialiști încă de la început. Trebuie 
să prezentăm mai întâi argumentele raționale și abia după 
aceea pe cele de factură spirituală.
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APARIȚIA SPIRITULUI ȘI 

CUGETULUI LA OM

ÎNTREBARE: CUGETUL ȘI spiritul au apărut la specia uma-
nă chiar de la începutul creșterii și dezvoltării sale pe 

pământ sau este un proces succesiv? Dacă este valabil al 
doilea caz, s-a realizat acest lucru într-o perioadă scurtă 
sau de-a lungul unei perioade îndelungate de timp?

Răspuns: Începutul formării omului pe globul terestru 
este aidoma formării embrionului uman în uterul mamei. 
Embrionul crește și se dezvoltă treptat până la naștere, 
iar după aceea continuă să crească și să se dezvolte până 
la maturitate. Cu toate că semnele cugetului și spiritului 
sunt prezente încă din copilărie, ele nu apar la nivelul 
perfecțiunii, rămânând nedesăvârșite. Când omul ajunge 
la maturitate, spiritul și cugetul se manifestă în cel mai 
înalt grad de perfecțiune.

La fel, la începutul formării sale în matricea lumii, 
omul era asemenea unui embrion. El a progresat apoi în 
mod gradat, a crescut și s-a dezvoltat până când a atins 
stadiul maturității, când cugetul și spiritul s-au manifestat 
în cel mai înalt grad de perfecțiune. Cugetul și spiritul 
au existat de la începutul formării sale, dar erau tăinu-
ite și au apărut abia mai târziu. În perioada uterină, de 
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asemenea, cugetul și spiritul sunt prezente în embrion, 
dar sunt ascunse și se ivesc după aceea. Este ca în cazul 
seminței. Pomul trăiește în ea, dar este tăinuit și ascuns; 
când sămânța crește și se dezvoltă, pomul apare în toată 
desăvârșirea lui. Tot astfel, creșterea și dezvoltarea tuturor 
ființelor are loc în mod treptat. Aceasta este legea univer-
sală și predestinată divin și ordinea naturală. Sămânța 
nu devine pom dintr-o dată; embrionul nu devine om 
imediat; substanța minerală nu devine piatră într-o clipă. 
Nu, toate acestea cresc și se dezvoltă treptat, până când 
ating nivelul perfecțiunii.

Toate ființele, universale sau individuale, au fost create 
perfect și deplin de la început. În general, se poate spune 
că desăvârșirile lor devin vizibile doar gradual. Legea lui 
Dumnezeu este unică; evoluția existenței este unică; ordi-
nea divină este unică. Toate ființele, mari și mici se supun 
unei legi unice și unei ordini unice. Fiecare sămânță are 
de la început toate desăvârșirile plantei. De exemplu, toate 
desăvârșirile vegetale existau în sămânță de la început, dar 
nu erau vizibile și au apărut treptat. Astfel, mai întâi iese 
din sămânță vlăstarul, apoi ramurile, frunzele și florile, 
iar la sfârșit fructele. Dar toate acestea existau potențial 
în sămânță, chiar dacă erau invizibile, încă de la începutul 
formării sale. Tot așa, de la început, embrionul este înzes-
trat cu toate desăvârșirile, precum spiritul, cugetul, văzul, 
mirosul și gustul – într-un cuvânt, toate capacitățile – dar 
ele sunt invizibile și devin vizibile doar treptat.

În același mod, globul terestru a fost creat încă de la 
început cu toate elementele, substanțele, mineralele, părțile 
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și componentele sale, dar acestea au apărut doar treptat: 
mai întâi mineralele, apoi plantele, apoi animalele și la 
sfârșit omul. Dar încă de la început, aceste feluri și specii 
erau latente pe tărâmul pământesc și au apărut treptat 
după aceea. Căci legea supremă a lui Dumnezeu cu ordinea 
naturală universală cuprinde toate lucrurile și le supune 
regulilor sale. Dacă cercetați această ordine universală, 
observați că niciun lucru nu atinge nivelul perfecțiunii 
imediat ce ia ființă, ci crește și se dezvoltă treptat până 
când ajunge pe acea treaptă.
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APARIȚIA SPIRITULUI ÎN TRUP

ÎNTREBARE: CARE ESTE rațiunea apariției spiritului în trup?
Răspuns: Rațiunea apariției spiritului în trup este 

următoarea: spiritul omenesc este un odor divin care tre-
buie să traverseze toate treptele, căci traversarea și trecerea 
prin toate treptele existenței este mijlocul dobândirii desă-
vârșirilor. De exemplu, când un om călătorește sistematic 
și metodic prin multe țări și regiuni diverse, acesta va fi 
cu siguranță mijlocul prin care dobândește desăvârșiri, 
căci va vedea cu ochii lui locuri, scene și regiuni variate; 
va afla despre afacerile și ceremoniile altor popoare; se va 
familiariza cu geografia altor teritorii; va cunoaște artele 
și minunățiile lor; se va informa cu privire la obiceiurile, 
comportamentul și caracterul locuitorilor lor; va observa 
civilizația și progresele vremii; și va afla despre forma de 
guvernare, competența și receptivitatea fiecărei țări. În 
același fel, când spiritul omenesc traversează treptele exis-
tenței, atingând fiecare treaptă și poziție – chiar și aceea a 
trupului – cu siguranță va dobândi desăvârșiri.

Mai mult, este necesar ca semnele desăvârșirilor spiri-
tului să apară pe această lume, ca tărâmul creației să aducă 
roade nesfârșite și este necesar ca acest trup al lumii con-
tingente să primească viață ca să poată manifesta daruri 
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divine. De exemplu, razele soarelui trebuie să strălucească 
peste pământ și căldura sa trebuie să hrănească toate ființele 
pământești; dacă razele și căldura soarelui nu ar ajunge 
pe pământ, acesta ar rămâne gol și pustiu, iar dezvoltarea 
sa ar fi oprită. La fel, dacă desăvârșirile spiritului nu ar 
apărea pe lume, acesta ar fi întunecat și în întregime ani-
malic. Această lume este luminată prin apariția spiritului 
în trupul fizic. Așa cum spiritul omului este la originea 
vieții din trupul său, la fel este și întreaga lume asemenea 
unui trup, iar omul precum spiritul său. Dacă omul nu 
ar exista, dacă desăvârșirile spiritului nu s-ar manifesta, 
iar lumina cugetului nu ar străluci pe această lume, ar fi 
ca un trup fără spirit.

Printr-un alt simbol, lumea este asemenea unui pom, 
iar omul asemenea rodului său. Fără fructe, pomul nu ar 
fi de niciun folos.

Dincolo de acest lucru, mădularele, părțile componen-
te și alcătuirea din interiorul omului atrag și acționează 
precum un magnet pentru spirit. Spiritul este constrâns 
să apară în el. Astfel, când o oglindă este lustruită, este 
făcută să atragă razele de soare, să fie luminată și să reflecte 
imagini splendide. Așadar, când aceste elemente fizice sunt 
puse alături și se combină în acord cu ordinea naturală 
și cu cea mai înaltă perfecțiune, ele devin un magnet 
pentru spirit, iar spiritul se va manifesta acolo cu toate 
desăvârșirile sale.

Din această perspectivă, nu întrebi: „De ce este necesar 
ca razele soarelui să cadă pe oglindă?”, căci relațiile care 
leagă împreună realitățile tuturor lucrurilor, fie spirituale, 
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fie materiale, necesită ca atunci când oglinda este lustruită 
și întoarsă spre soare să manifeste razele acestuia. Tot așa, 
când elementele sunt compuse și combinate potrivit celor 
mai nobile ordini, aranjări și modalități, spiritul omenesc 
va apărea și se va manifesta acolo. Așa decretează Cel 
Atotglorios, Cel Atotînțelept.
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LEGĂTURA DINTRE DUMNEZEU 

ȘI CREAȚIA LUI

ÎNTREBARE: CARE ESTE natura legăturii dintre Dumnezeu 
și creația Lui, între Cel Absolut și Inaccesibil și toate 

celelalte ființe?
Răspuns: Legătura dintre Dumnezeu și creația Lui 

este aceea dintre creator și creat, dintre soare și corpurile 
întunecate ale universului, dintre artizan și lucrul său. Nu 
doar soarele este intangibil prin însăși natura lui, fiind 
mai presus de toate corpurile care-i primesc lumina, dar și 
lumina în sine este intangibilă și independentă de pământ. 
Astfel, deși pământul este hrănit de soare și este beneficia-
rul luminii sale, soarele și razele sale sunt consfințite mai 
presus de el. Dacă nu ar fi soarele, pământul și întreaga 
viață terestră nu ar putea exista.

Proveniența creației de la Dumnezeu este o proveni-
ență prin emanație, adică creația emană de la Dumnezeu 
și nu îl manifestă pe El. Este o relație de emanație, și nu 
de manifestare. Lumina soarelui emană de la soare, nu îl 
manifestă. Apariția prin emanație132 este precum apariția 
razelor din soare. Substanța de neatins a Soarelui Ade-
vărului nu poate fi împărțită sau coborâtă până la starea 
creației. În același fel, soarele nu se poate împărți și nu 
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coboară pe pământ, dar razele lui – revărsările harului 
său – emană din el, luminând corpurile întunecate.

Apariția prin manifestare este precum manifestarea 
ramurilor, frunzelor, florilor și fructelor din sămânță; căci 
sămânța însăși se transformă în ramuri și fructe, iar exis-
tența ei coboară în ele. Această apariție prin manifestare 
ar fi pură imperfecțiune și absolut imposibilă pentru Cel 
Mai Înalt, căci ar necesita ca preexistența necondiționată 
să preia atributele celor create, independența absolută să 
devină lipsă extremă, iar substanța existenței să devină 
inexistență pură; dar acest lucru ar fi complet imposibil.

Rezultă că toate lucrurile au emanat de la Dumnezeu; 
adică, prin Dumnezeu au fost realizate toate lucrurile și 
prin El a început să existe lumea vizibilă. Primul lucru 
care emană de la Dumnezeu este acea realitate universală, 
pe care filosofii antici au denumit-o „Conștiința Primor-
dială” și pe care, poporul lui Bahá o denumește „Voința 
Primordială”. Această emanație, referitor la acțiunea sa în 
lumea lui Dumnezeu nu este îngrădită nici de loc, nici de 
timp și nu are nici început și nici sfârșit, căci în relația cu 
Dumnezeu începutul și sfârșitul sunt unul și același lucru. 
Preexistența lui Dumnezeu este și esențială, și temporală, 
în vreme ce concepția lumii vizibile este esențială, dar 
nu temporală, după cum am explicat în altă zi la masă.133

Deși Conștiința Primordială nu are început, aceasta 
nu înseamnă că se împărtășește din preexistența lui Dum-
nezeu, căci în relație cu existența lui Dumnezeu, existența 
acelei Realități universale este doar nimicnicie – nici măcar 
nu se poate spune că există, darămite că se împărtășește 
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din preexistența lui Dumnezeu. Am oferit o explicație a 
acestui aspect cu o altă ocazie.

În privința lucrurilor create, viața lor este alcătuită din 
compunere, iar moartea din descompunere. Dar materia 
și elementele universale nu pot fi în întregime distruse și 
anihilate. Nu, anihilarea lor este doar transformare. De 
pildă, când omul moare, trupul său se preface în țărână, 
ceea ce nu este inexistență absolută. Ea păstrează o exis-
tență minerală, însă a avut loc o transformare, iar acea 
compoziție a fost supusă descompunerii. La fel este și 
cu anihilarea tuturor celorlalte ființe; căci existența nu 
devine inexistență absolută, iar inexistența absolută nu 
dobândește existență.

7
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PROVENIENȚA SPIRITULUI 

OMENESC DE LA DUMNEZEU

ÎNTREBARE: ÎN CE fel spiritul omenesc provine de la 
Dumnezeu, întrucât în Tora se spune că Dumnezeu a 

suflat spiritul în trupul omului?134

Răspuns: Să știți că proveniența este de două feluri: 
proveniență și apariție prin emanație și proveniență și 
apariție prin manifestare. Proveniența prin emanație este 
asemănătoare provenienței operei realizate de autorul 
ei. De exemplu, scrierea provine de la scriitor. Așa cum 
scrierea emană de la scriitor și discursul de la vorbitor, 
tot așa emană spiritul omenesc de la Dumnezeu. Dar 
acesta nu Îl manifestă pe Dumnezeu; adică nicio parte 
nu a fost separată din Realitatea divină pentru a intra 
în trupul omului. Nu, spiritul omenesc a emanat, la fel 
cum vorbirea emană de la vorbitor, și a devenit manifest 
în trupul omului.

Cât privește proveniența prin manifestare, ea este 
manifestarea realității unui lucru în alte forme, ca prove-
niența acestui pom sau a acestei flori din semințele lor, căci 
sămânța însăși a devenit manifestă sub forma ramurilor, 
frunzelor și florilor. Aceasta înseamnă proveniența prin 
manifestare.
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Spiritele oamenilor provin de la Dumnezeu prin ema-
nație, la fel cum vorbirea provine de la vorbitor și scrisul de 
la scriitor; adică, nu vorbitorul însuși devine vorbire și nici 
scriitorul nu devine scris. Este vorba de o proveniență prin 
emanație, căci vorbitorul rămâne într-o stare de absolută 
abilitate și capacitate pe măsură ce discursul emană din 
el, așa cum acțiunea emană de la autorul ei. Adevăratul 
Vorbitor, Esența divină, rămâne mereu în aceeași stare și 
nu trece prin nicio schimbare sau modificare, prin nicio 
transformare sau variație. Nu are nici început, nici sfârșit. 
Proveniența spiritului omenesc de la Dumnezeu este deci 
o proveniență prin emanație. Când în Tora se spune că 
Dumnezeu a suflat spiritul Lui în om, acest spirit este 
precum vorbirea ce a emanat din Vorbitorul adevărat și 
a produs efecte în realitatea omului.

Acum, dacă ar fi să înțelegem proveniența prin ma-
nifestare mai mult ca „apariție” decât ca „împărțire în 
fragmente”, am afirmat deja că aceasta este modalitatea 
provenienței și apariției Sfântului Duh și Cuvântului, 
care sunt de la Dumnezeu. După cum spune Evanghelia 
lui Ioan, „La început era Cuvântul și Cuvântul era la 
Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.”135 Rezultă atunci 
că Sfântul Duh și Cuvântul reprezintă înfățișarea lui 
Dumnezeu și sunt alcătuite din desăvârșirile divine care 
au strălucit în existența lui Hristos. Aceste desăvârșiri 
sunt de la Dumnezeu, la fel cum soarele își manifestă 
întreaga strălucire într-o oglindă. Căci prin „Cuvânt” nu 
se înțelege trupul lui Hristos, ci desăvârșirile divine care 
s-au manifestat în El. Astfel, Hristos a fost ca o oglindă 
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nepătată care s-a întors către Soarele Adevărului, iar de-
săvârșirile acelui Soare – adică, lumina și căldura lui – au 
fost pe deplin manifeste în acea oglindă. Dacă privim 
în oglindă, vedem soarele și spunem că este soarele. De 
aceea, Cuvântul și Sfântul Duh, care sunt alcătuite din 
desăvârșirile lui Dumnezeu, reprezintă înfățișarea divină. 
Aceasta este semnificația versetului din Biblie care spune: 
„La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și 
Dumnezeu era Cuvântul”,136 căci desăvârșirile divine nu 
pot fi deosebite de Esența divină. Desăvârșirile lui Hristos 
semnifică Cuvântul, pentru că toate lucrurile create sunt 
precum literele separate, iar literele separate nu transmit 
un înțeles deplin, în vreme ce desăvârșirile lui Hristos sunt 
asemenea unui cuvânt întreg, căci dintr-un cuvânt se poate 
deduce un înțeles deplin. Deoarece existența lui Hristos a 
fost manifestarea desăvârșirilor divine, a fost întocmai ca 
un cuvânt. De ce? Pentru că a cuprins un înțeles deplin 
și de aceea s-a numit Cuvântul.

Să mai știți că proveniența Cuvântului și a Sfântului 
Duh de la Dumnezeu, care este o proveniență și apari-
ție prin manifestare nu trebuie să fie luată în sensul că 
existența Divinității a fost împărțită sau înmulțită sau că 
a coborât de pe culmile purității și sfințeniei. Doamne 
ferește! Dacă o oglindă curată și nepătată ar fi așezată 
în fața soarelui, lumina și căldura, forma și imaginea 
soarelui ar apărea manifestându-se în oglindă astfel încât, 
dacă un privitor ar spune „Acesta este soarele”, el ar rosti 
adevărul. Dar oglinda este oglindă, iar soarele este soare. 
Soarele este unul singur și rămâne singurul, chiar dacă 
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apare în nenumărate oglinzi. Nu este vorba aici despre a 
se afla în interiorul lucrurilor, a pleca din ele, a se uni cu 
ele sau a se pogorî în ele, căci plecarea, retragerea, aflarea 
în interiorul lucrurilor, pogorârea sau unirea se numără 
printre caracteristicile și cerințele corpurilor, și nu ale 
spiritului – cu atât mai puțin ale Realității Divinității 
slăvite și sfinte. Slăvit fie Dumnezeu mai presus de toți 
cărora nu li se cuvine slava și sfințenia Lui și înălțat fie El 
pe culmile măreției Sale!

Soarele Adevărului, după cum am spus, rămâne mereu 
în aceeași stare și nu suferă nici schimbări sau modificări, 
nici transformări sau variații. Nu are nici început și nici 
sfârșit. Dar Realitatea sfințită a Cuvântului lui Dumne-
zeu este întocmai precum o oglindă curată, nepătată și 
strălucitoare în care se reflectă căldura și lumina, forma și 
imaginea Soarelui Adevărului – adică toate desăvârșirile 
sale. De aceea, Hristos spune în Evanghelie: „Tatăl este în 
Fiul”,137 ceea ce înseamnă că Soarele Adevărului strălucește 
în toată splendoarea în această oglindă. Slăvit fie Acela 
Care a răspândit strălucirea Lui asupra acestei Realități 
care este consfințită mai presus de toate lucrurile create!
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SPIRIT, SUFLET ȘI CUGET

ÎNTREBARE: CARE ESTE diferența dintre cuget, spirit și suflet?
Răspuns: A fost deja explicat că, în general, spiritul 

este împărțit în cinci categorii: spiritul vegetal, spiritul ani-
mal, spiritul omenesc, spiritul credinței și Sfântul Duh.138

Spiritul vegetal este acea capacitate de creștere care a 
fost adusă în sămânță prin influența altor lucruri create.

Spiritul animal este acea capacitate senzorială atotcu-
prinzătoare care este realizată prin alcătuirea și combinarea 
elementelor. Când această alcătuire se distruge, și acel 
spirit dispare și devine inexistent. El poate fi comparat 
cu această lampă. Când uleiul, fitilul și flacăra sunt aduse 
împreună și reunite, ea se aprinde; când acest amestec se 
distruge – adică atunci când părțile care o compun sunt 
separate unele de altele – și lampa se stinge.

Spiritul omenesc care deosebește omul de animal este 
sufletul rațional, iar cei doi termeni – spiritul omenesc și 
sufletul rațional – desemnează unul și același lucru. Acest 
spirit, care în terminologia filosofică se numește suflet ra-
țional, cuprinde toate lucrurile și, atâta timp cât calitatea 
umană permite, le descoperă realitățile și devine conștientă 
de proprietățile și efectele, caracteristicile și stările lucru-
rilor pământești. Spiritul omenesc, dacă nu este ajutat de 

1

2

3

4

5



242

Răspunsuri la câteva întrebări

spiritul credinței, nu poate să cunoască misterele divine 
și realitățile celeste. Este asemenea unei oglinzi care, deși 
clară, strălucitoare și lustruită, mai are nevoie de lumină; 
până nu coboară o rază de soare asupra ei, ea nu poate 
descoperi tainele divine.

Cugetul este capacitatea spiritului omenesc. Spiritul 
este precum lampa, iar cugetul este ca lumina care stră-
lucește din ea. Spiritul este precum pomul, iar cugetul 
precum fructul. Cugetul este perfecțiunea spiritului și un 
atribut necesar al acestuia, așa cum razele soarelui sunt o 
cerință esențială a soarelui însuși.

Această scurtă explicație este totuși completă. Re-
flectați asupra ei și, dacă vrea Dumnezeu, veți înțelege 
amănuntele.
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CAPACITĂȚILE EXTERIOARE ȘI 

INTERIOARE ALE OMULUI

EXISTĂ CINCI CAPACITĂȚI fizice exterioare la om, care 
sunt mijloacele de percepție – adică cinci capacități 

prin care omul percepe lucrurile materiale. Acestea sunt: 
văzul, care percepe formele vizibile; auzul, care percepe 
sunetele audibile; mirosul, care percepe mirosurile; gustul, 
care percepe ceea ce poate fi mâncat și simțul tactil care 
este distribuit pe tot corpul și care percepe realități tactile. 
Aceste cinci capacități percep obiectele externe.

Omul are de asemenea un număr de capacități spi-
rituale: capacitatea imaginației, care formează o imagine 
mentală a lucrurilor; gândul, care reflectează asupra reali-
tăților lucrurilor; înțelegerea, care înțelege aceste realități 
și memoria, care reține orice și-a imaginat, a gândit și a 
înțeles omul. Mijlocitorul între aceste cinci capacități exte-
rioare și capacitățile interioare este o facultate comună, un 
simț care mijlocește între ele și care transmite capacităților 
interioare tot ce percep capacitățile exterioare.

De pildă, văzul, care este una dintre capacitățile 
exterioare, vede și percepe această floare și transmite per-
cepția capacității interioare a facultății comune; facultatea 
comună o transmite capacității imaginației care, la rândul 
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ei, concepe și formează această imagine și o transmite 
capacității de gândire; capacitatea gândirii reflectează 
asupra ei și sesizându-i realitatea o transmite capacității 
de înțelegere; înțelegerea, odată ce a priceput-o, trimite 
imaginea obiectului vizibil memoriei, iar memoria o păs-
trează în depozitul ei.

Capacitățile exterioare sunt cinci: capacitatea văzului, a 
auzului, a gustului, a mirosului și a pipăitului. Capacitățile 
interioare sunt tot cinci: facultatea comună și capacitățile 
imaginației, gândirii, înțelegerii și memoriei.
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DEOSEBIRILE DE CARACTER ALE 

OMULUI

ÎNTREBARE: CÂTE FELURI de caracter există la oameni și 
care sunt cauzele deosebirilor și variațiilor lor?

Răspuns: Există caracterul înnăscut, caracterul moș-
tenit, și caracterul dobândit.

În cazul caracterului înnăscut, cu toate că natura în-
născută, dăruită de Dumnezeu omului este în esență bună, 
totuși oamenii au caracter diferit, în funcție de nivelul 
fiecăruia. Toate nivelurile sunt bune, dar unele sunt mai 
bune decât altele. Astfel, fiecare ființă omenească posedă 
inteligență și calități, dar gradul de inteligență, numărul 
calităților și aptitudinilor diferă de la o persoană la alta. 
Acest lucru este evident.

De exemplu, luați un număr de copii din același loc 
și familie, care urmează aceeași școală și au același învăță-
tor, consumă aceleași alimente și trăiesc în același climat, 
poartă același fel de îmbrăcăminte și studiază aceleași 
materii. Desigur, dintre acești copii, unii vor fi foarte buni 
la științele umaniste și exacte, unii vor fi mediocri, iar alții 
vor fi slabi. Este limpede atunci că în natura înnăscută a 
omului există o diferență de nivel, de aptitudini și calități, 
fără să fie o chestiune de bine sau de rău – este numai o 
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diferență de nivel. Unul ocupă nivelul cel mai înalt, altul 
nivelul de mijloc, iar altul nivelul cel mai de jos. Astfel, 
există și om, și animal, și plantă, și mineral, dar existența 
celor patru categorii de ființe este diferită. Într-adevăr, ce 
diferență este între existența omului și cea a animalului! 
Totuși, este clar că fiecare există cu diferențe de nivel.

În cazul caracterului moștenit, deosebirile apar din 
tăria sau slăbiciunea constituției omului, însemnând că, 
dacă părinții au o constituție firavă, copiii vor fi ca ei, iar 
dacă sunt puternici, copiii lor vor fi robuști. Mai mult, 
calitatea liniei genealogice exercită o influență majoră; căci 
sămânța bogată este precum altoiul superior existent la 
plante, lucru valabil și pentru animale. De exemplu, ob-
servați copiii născuți din mame și tați firavi și bolnăvicioși, 
care în mod firesc vor avea constituția și nervii slăbiți, le 
vor lipsi răbdarea, toleranța, tăria și perseverența, vor fi 
impulsivi, pentru că au moștenit slăbiciunea și debilitatea 
părinților.

În afară de aceasta, anumite familii și descendențe au 
fost alese pentru o binecuvântare deosebită. Astfel, descen-
denții lui Avraam au primit o aleasă binecuvântare ca toți 
Profeții Casei lui Israel să se ridice din rândul lor. Aceasta 
este binecuvântarea pe care Dumnezeu a dăruit-o acelui 
neam: Moise, atât după mamă, cât și după tată, Hristos, 
după mama Sa, Muḥammad, Báb și toți Sfinții și Profeții 
lui Israel aparțin acestei familii; Bahá’u’lláh este de ase-
menea un descendent din linia lui Avraam, căci Avraam 
a avut și alți fii, pe lângă Ismail și Isaac, care au emigrat 
în acele zile în regiunea Persiei și Afganistanului, iar Fru-
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musețea Binecuvântată este unul dintre descendenții lor.
De aici rezultă că există și caracterul moștenit, în ase-

menea măsură încât, în eventualitatea în care caracterul 
unuia nu este în concordanță cu cel al strămoșilor săi, 
acela nu va fi socotit din acel neam în spirit, deși trupește 
aparține acelui neam. Acesta este cazul lui Canaan, care 
nu este recunoscut ca descendent al lui Noe.139

Cât privește deosebirile de caracter care vin din edu-
cație, ele sunt într-adevăr importante, căci educația exer-
cită o influență considerabilă. Prin educație, neștiutorul 
devine învățat, cel fricos devine curajos, ramura strâmbă 
se îndreaptă, fructele acre și amărui de munte și de pă-
dure devin dulci și zemoase, iar floarea cu cinci petale își 
pune o sută de petale. Prin educație, națiunile barbare se 
civilizează; chiar și animalele împrumută calități umane. 
Educației trebuie să i se acorde cea mai mare importanță, 
căci așa cum bolile au un mare grad de transmisibilitate în 
lumea trupească, tot așa se transmite și caracterul în lumea 
sufletească și spirituală. Diferențele cauzate de educație 
sunt enorme și exercită o influență majoră.

Având în vedere că aptitudinile și calitățile sufletești 
diferă, unii ar putea pretinde că o astfel de diferențiere 
a calităților duce inevitabil la deosebiri de caracter.140 Nu 
este însă așa, căci calitățile sunt de două feluri: înnăscute și 
dobândite. Calitatea înnăscută, care este creația lui Dum-
nezeu, este în întregime și pe deplin bună – în calitatea 
înnăscută nu există rău; calitatea dobândită poate însă 
deveni cauză a răului. De exemplu, Dumnezeu i-a creat 
pe toți oamenii în așa mod și le-a dat asemenea calități 
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și dispoziții, încât ei beneficiază de zahăr și de miere și li 
se face rău sau mor de la otravă. Acestea sunt calități și 
dispoziții înnăscute, pe care Dumnezeu le-a dăruit tuturor 
oamenilor în mod egal. Dar, puțin câte puțin, omul poa-
te începe să ia otravă înghițind zilnic o mică cantitate și 
treptat mărind cantitatea, până ajunge în punctul în care 
nu mai poate dacă nu consumă câteva grame de opiu pe 
zi și când calitățile sale înnăscute sunt complet distruse. 
Reflectați la cum pot fi complet schimbate calitatea și 
dispoziția prin modificarea obiceiului și exercițiului, spre 
a fi în întregime pervertite. Nu din cauza calităților și 
dispozițiilor lor înnăscute sunt mustrați cei răi, ci pentru 
cele pe care ei înșiși le-au dobândit.

În natura înnăscută a lucrurilor nu există rău – totul 
este bun. Aceasta se aplică chiar și anumitor atribute și 
dispoziții aparent condamnabile, care par proprii unor 
oameni, dar care nu sunt de fapt blamabile. De exemplu, 
puteți vedea într-un copil mic aflat la începutul vieții 
semnele lăcomiei, mâniei și temperamentului morocănos; 
astfel, s-ar putea susține că binele și răul sunt înnăscute 
în existența omului și că acest lucru este contrar bunătății 
pure a naturii înnăscute și a creației. Răspunsul este că 
lăcomia, care cere mereu mai mult, este o însușire lăuda-
bilă, dacă este expusă în situația potrivită. Astfel, dacă 
o persoană manifestă lăcomie în dobândirea științei și 
cunoașterii sau în exercitarea compasiunii, mărinimiei și 
dreptății, acest lucru ar fi demn de laudă. Iar dacă și-ar 
îndrepta supărarea și mânia împotriva tiranilor însetați 
de sânge precum fiarele feroce, și acest lucru ar fi demn 
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de laudă. Dar dacă își dezvăluie aceste trăsături în alte 
condiții, atunci ele sunt reprobabile.

Rezultă că în existență și creație nu există nimic rău, 
dar atunci când însușirile înnăscute sunt folosite în mod 
greșit, ele devin reprobabile. Așadar, dacă o persoană bo-
gată și generoasă îi dă de pomană unui sărman pentru ca 
acesta să cheltuiască pentru cele necesare, iar acesta cheltuie 
banii într-un mod nepotrivit, acest lucru este condamnabil. 
Același lucru este valabil pentru toate însușirile înnăscute 
ale omului care reprezintă capitalul vieții omenești. Dacă 
sunt expuse și utilizate într-un mod nepotrivit, ele devin 
condamnabile. Este limpede atunci că natura înnăscută 
a omului este în esență bună.

Gândiți-vă că cea mai rea dintre toate însușirile și 
cel mai odios dintre toate atributele și temelia oricărui 
rău este minciuna și că niciun alt rău sau vreo însușire 
mai reprobabilă nu poate fi imaginată în toată existența. 
Reduce toate desăvârșirile omenești la nimic și dă naștere 
nenumăratelor vicii. Nu există atribut mai rău decât aces-
ta, aflându-se la temelia întregii ticăloșii. Acum, în ciuda 
tuturor acestor lucruri, un medic trebuie să-și consoleze 
pacientul spunându-i: „Slavă Domnului, ești mai bine 
și există speranță pentru însănătoșirea ta”; deși aceste 
cuvinte sunt contrare adevărului, ele vor consola mintea 
pacientului, devenind mijlocul de vindecare al bolii, iar 
acest lucru nu este de condamnat.

Această chestiune a fost elucidată foarte limpede.
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ARIA ȘI LIMITA ÎNȚELEGERII 

UMANE

ÎNTREBARE: CÂT DE departe se întinde aria înțelegerii 
umane și care-i sunt limitele?

Răspuns: Să știți că gradul de înțelegere variază. Gra-
dul cel mai redus se referă la simțurile regnului animal, 
adică la senzațiile naturale care iau naștere din capacitățile 
simțurilor exterioare. Acest fel de înțelegere este propriu 
atât omului, cât și animalelor, iar unele animale chiar 
îl depășesc pe om în această privință. În regnul uman 
înțelegerea diferă și variază potrivit diferitelor niveluri la 
care se ridică omul.

Cel mai ridicat grad de înțelegere din lumea naturală 
este acela al sufletului rațional. Această capacitate de în-
țelegere este împărtășită de toți oamenii, fie ei nepăsători 
sau conștienți, nestatornici sau credincioși. În creația lui 
Dumnezeu, sufletul rațional al omului cuprinde și este 
ales deasupra tuturor celorlalte lucruri create. Grație 
nobleței și caracterului său ales, el le cuprinde pe toate. 
Prin capacitatea sufletului rațional, omul poate descoperi 
realitățile lucrurilor, le poate înțelege proprietățile și poate 
pătrunde misterele existenței. Toate științele, domeniile 
de studiu, artele, invențiile, instituțiile, întreprinderile și 
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descoperirile au rezultat din înțelegerea sufletului rațional. 
Acestea erau odinioară secrete impenetrabile, taine ascunse 
și realități necunoscute, iar sufletul rațional le-a descope-
rit treptat, aducându-le din planul invizibil pe tărâmul 
vizibilului. Este cea mai măreață capacitate de înțelegere 
din lumea naturii, iar limita cea mai de sus a zborului 
său este să înțeleagă realitățile, semnele și proprietățile 
lucrurilor posibile.

Dar Rațiunea universală divină, care transcende natu-
ra, este harul revărsat al Puterii preexistente. Ea cuprinde 
toate realitățile existente și primește partea sa din luminile 
și misterele lui Dumnezeu. Este o putere atotștiutoare, nu 
o putere de investigație și de percepție. Puterea spirituală, 
asociată cu lumea naturii este puterea de investigație și prin 
investigație descoperă realitățile și proprietățile lucrurilor. 
Dar puterea rațională celestă, care este dincolo de natură, 
cuprinde, cunoaște și înțelege toate lucrurile, este conștien-
tă de misterele divine, adevărurile și înțelesurile lăuntrice 
și descoperă adevărurile ascunse ale Împărăției. Această 
putere rațională divină este limitată la sfintele Manifestări, 
Aurorele profeției. O rază din această lumină coboară pe 
oglinda inimilor celor drepți pe care și ei o primesc prin 
sfintele Manifestări, parte și beneficiu al acestei puteri.

Sfintele Manifestări au trei ranguri: rangul trupesc, 
rangul sufletului rațional și rangul manifestării divine per-
fecte și splendorii celeste. Trupurile lor receptează lucrurile 
potrivit capacității lumii materiale și de aceea, în anumite 
momente, Ele au exprimat slăbiciune fizică. De exemplu: 

„Eram adormit și fără cunoștință; adierea lui Dumnezeu 
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a suflat asupra Mea, M-a trezit și Mi-a poruncit să dau 
glas chemării Sale”;141 sau când Hristos a fost botezat la 
treizeci de ani și Sfântul Duh a pogorât asupra Lui, nema-
nifestându-se în El înainte de acest moment. Toate aceste 
lucruri se referă la rangul trupesc al Manifestărilor, dar 
rangul Lor celest cuprinde toate lucrurile, are cunoștință 
de toate misterele, este informat despre toate semnele și 
guvernează suprem peste toate lucrurile. Acest lucru este 
tot atât de adevărat atât înainte, cât și după comunicarea 
misiunii Lor. De aceea, Hristos a spus: „Eu sunt Alfa și 
Omega, cel dintâi și cel de pe urmă”,142 adică nu a fost și nu 
va fi niciodată vreo schimbare sau transformare în Mine.
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ÎNȚELEGEREA LUI DUMNEZEU 

DE CĂTRE OM

ÎNTREBARE: ÎN CE măsură percepția omenească Îl poate 
înțelege pe Dumnezeu?

Răspuns: Subiectul necesită mult timp și va fi dificil de 
explicat la o discuție. Totuși, o scurtă explicație se impune.

Să știți că există două feluri de cunoaștere: cunoașterea 
naturii unui lucru și cunoașterea atributelor sale. Natura 
fiecărui lucru este cunoscută numai prin atributele sale; 
altminteri, acea natură este necunoscută și impenetrabilă.

Deoarece cunoașterea noastră despre lucruri, chiar a 
celor create și mărginite, se referă la atributele acestora 
și nu la natura lor, cum ar putea fi posibil să înțelegem 
în esența ei Realitatea nemărginită a Divinității? Căci 
substanța lăuntrică a unui lucru nu poate fi niciodată 
cunoscută, ci doar atributele sale. De exemplu, realitatea 
lăuntrică a soarelui este necunoscută, dar este înțeleasă 
prin atributele sale, care sunt căldura și lumina. Natura 
lăuntrică a omului este necunoscută și impenetrabilă, dar 
se poate cunoaște, fiind caracterizată de atributele sale. 
Astfel, totul se cunoaște prin atribute, și nu prin natura 
sa. Cu toate că mintea omenească cuprinde toate lucrurile 
și, la rândul lor toate lucrurile vizibile sunt cuprinse de 
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ea, totuși acestea din urmă nu sunt cunoscute în ceea ce 
privește substanța lor și pot fi cunoscute numai în ceea 
ce privește atributele lor. Cum poate fi atunci cunoscut 
în Esența Lui străvechiul și veșnicul Domn Care este 
consfințit deasupra întregii înțelegeri și închipuiri? Așadar, 
dat fiind că lucrurile create pot fi cunoscute numai prin 
atributele lor și nu prin substanță, realitatea Divinității 
trebuie să fie de asemenea necunoscută cu privire la natura 
ei și cunoscută numai în privința atributelor sale.

Mai mult decât atât, cum poate o realitate, care este 
creată, să cuprindă Realitatea existentă din veșnicie? Fiind-
că înțelegerea este rezultatul cuprinderii – aceasta trebuie 
să aibă loc pentru ca să poată apărea cealaltă – și Esența 
divină este atotcuprinzătoare, dar nu poate fi cuprinsă.

În plus, diferențele de nivel din lumea creației consti-
tuie un obstacol pentru cunoaștere. De exemplu, pentru 
că acest mineral aparține regnului mineral, oricât s-ar 
înălța, nu va putea să înțeleagă vreodată puterea creșterii. 
Plantele și pomii, oricât ar progresa, nu își pot imagina 
capacitatea văzului sau a celorlalte simțuri. Animalul nu 
poate să își reprezinte nivelul uman, adică capacitățile 
spirituale. Așadar, diferențele de nivel sunt un obstacol în 
calea cunoașterii. Nivelul inferior nu îl poate înțelege pe 
cel superior. Cum poate atunci o realitate, care este creată, 
să cuprindă sensul Realității care există din eternitate?

De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă înțe-
legerea și cunoașterea atributelor Sale, nu a Realității Sale. 
Dar chiar această cunoaștere a atributelor Sale nu poate 
depăși nivelul pe care-l permite capacitatea și puterea 
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omenească, rămânând total necorespunzător. Filosofia 
constă în înțelegerea, atât cât permite puterea omenească, 
a realităților lucrurilor în sine. Realitatea creată nu are 
altă posibilitate decât să înțeleagă atributele preexistente 
în limitele intrinseci ale capacității omenești. Tărâmul 
invizibil al Divinității este de neatins și se înalță deasupra 
înțelegerii tuturor ființelor, iar tot ce poate fi închipuit 
este numai înțelegerea omenească. Puterea de înțelegere 
omenească nu cuprinde realitatea Esenței divine. Tot ce 
omul poate spera să realizeze este să înțeleagă atributele 
Divinității, a căror lumină este manifestă și strălucitoare 
în lumea și în sufletele oamenilor.

Când cercetăm lumea și sufletele oamenilor, semnele 
clare ale desăvârșirilor Divinității apar limpede și mani-
fest, căci realitățile tuturor lucrurilor atestă existența unei 
Realități universale. Realitatea Divinității este precum 
soarele, care de pe culmile inaccesibilității sale strălucește 
deasupra oricărui teritoriu și din a cărui strălucire orice 
teritoriu și orice suflet își primește partea. Dacă n-ar fi 
această lumină și strălucire, nimic n-ar putea exista. Toate 
lucrurile create mărturisesc această lumină, îi împărtășesc 
razele, primindu-și partea din ea, dar întreaga splendoare a 
desăvârșirilor, darurilor și atributelor Divinității strălucește 
din existența Omului Perfect, adică acea unică Persoană 
Care este Manifestarea universală a lui Dumnezeu. În 
vreme ce toate celelalte ființe au primit numai o parte din 
acea lumină, Manifestarea universală a lui Dumnezeu este 
oglinda ținută în fața acestui Soare, iar acesta se manifestă 
acolo cu toate desăvârșirile, atributele, semnele și efectele.
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Cunoașterea realității Divinității nu este nicidecum 
posibilă, dar cunoașterea Manifestărilor lui Dumnezeu este 
cunoașterea lui Dumnezeu, întrucât darurile, strălucirea 
și atributele lui Dumnezeu sunt manifeste în Ele. Astfel, 
oricine atinge cunoașterea Manifestărilor lui Dumnezeu 
atinge cunoașterea lui Dumnezeu și oricine rămâne ne-
păsător față de Ele rămâne lipsit de acea cunoaștere. De 
aceea, este limpede demonstrat că Manifestările Sfinte 
sunt centrii de interes ai darurilor, semnelor și desăvârși-
rilor celeste. Binecuvântați fie aceia care primesc lumina 
darurilor divine de la aceste Aurore luminoase!

Nutrim speranța că cei iubiți de Dumnezeu vor ex-
trage ca un magnet aceste daruri chiar din izvorul lor și 
se vor ridica cu o asemenea bucurie și vor exercita o ase-
menea influență pentru a deveni semne clare ale Soarelui 
Adevărului.
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NEMURIREA SPIRITULUI (1)

DUPĂ CE AM demonstrat existența spiritului omenesc,143 
acum trebuie să demonstrăm caracterul său nemuritor.

În Cărțile cerești se menționează imortalitatea spi-
ritului, care stă la baza religiilor divine. Căci răsplata și 
pedeapsa sunt fiecare dintre ele de două feluri – răsplată 
și pedeapsă existențială și răsplată și pedeapsă finală. Raiul 
și iadul existențial se află în toate lumile lui Dumnezeu, 
fie pe această lume, fie pe tărâmurile celeste ale spiritului 
și pentru a dobândi răsplata trebuie să dobândești viața 
veșnică. De aceea, Hristos a spus: Faceți în așa fel încât 
să aflați viața veșnică, să vă nașteți din apă și din duh și 
astfel să intrați în Împărăție.144

Răsplata existențială constă în virtuțile și desăvârșirile 
care împodobesc realitatea omenească. De exemplu, omul 
a fost cufundat în întuneric și devine luminos; a fost 
neștiutor și devine informat; a fost nepăsător și devine 
conștient; a fost adormit și devine treaz; a fost mort și 
este adus la viață; a fost surd și începe să audă; a fost pă-
mântean și devine celest; a fost material și devine spiritual. 
Prin aceste recompense el renaște în spirit, este recreat și 
devine manifestarea versetului din Evanghelie care spune 
că Apostolii „nu s-au născut din sânge, din carne sau din 
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voința omului, ci din voința lui Dumnezeu”145 – adică, ei 
au fost mântuiți de însușirile animale și calitățile proprii 
naturii umane și au dobândit atribute divine care sunt 
harul revărsat al lui Dumnezeu. Acesta este adevăratul 
înțeles de a fi renăscut. Pentru astfel de suflete nu există 
chin mai mare decât de a le fi tăinuit Dumnezeu și nu exis-
tă pedeapsă mai mare decât trăsăturile egoiste, atributele 
rele, josnicia de caracter și afundarea în dorințe carnale. 
Când aceste suflete sunt salvate din întunericul acestor 
vicii prin lumina credinței, când sunt luminate de razele 
Soarelui Adevărului și înzestrate cu toate virtuțile umane, 
ei consideră acest lucru drept cea mai mare recompensă și 
îl privesc ca pe cel mai adevărat paradis. În mod similar, 
ei socotesc drept pedeapsă spirituală – adică chinul și 
sancțiunea existențială – lucruri ca: supunerea la lumea 
naturii, tăinuirea lui Dumnezeu, neștiința și inconștiența, 
înclinația spre neînfrânare, spre vicii animale, atributele 
nefaste precum falsitatea, tirania și inechitatea, atașamen-
tul față de lucrurile lumești și afundarea în închipuiri 
satanice – pe toate acestea ei le consideră cele mai mari 
chinuri și pedepse.

Recompensele finale, ce constau în viața veșnică au 
fost consemnate limpede în toate Scripturile cerești. Ele 
sunt desăvârșirile divine, darurile eterne și bucuria veșnică. 
Recompensa finală constă în daruri și desăvârșiri pe care 
omul le dobândește pe tărâmurile spirituale după înălța-
rea din această lume, în timp ce recompensa existențială 
constă în acele desăvârșiri adevărate și luminoase care sunt 
dobândite cât încă locuiește pe această lume și care sunt 
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la originea vieții veșnice. Recompensele existențiale sunt 
însuși progresul existenței și sunt comparabile cu trecerea 
omului de la stadiul de embrion la cel de maturitate, deve-
nind personificarea versetului: „Binecuvântat fie Domnul, 
cel mai desăvârșit dintre creatori!”146 Recompensele finale 
constau în daruri și binecuvântări spirituale precum 
nenumăratele daruri ale lui Dumnezeu conferite după 
înălțarea sufletului, dobândirea dorinței inimii și reuni-
unea cu El pe tărâmul veșnic. În mod similar, pedepsele 
și sancțiunile finale constau în lipsirea de darurile alese și 
de binecuvântările nesecate ale lui Dumnezeu și decăderea 
până la cele mai josnice niveluri ale existenței. Iar oricine 
este lipsit de aceste favoruri, deși continuă să existe după 
moarte este socotit mort în ochii oamenilor adevărului.

O dovadă rațională pentru nemurirea spiritului este 
aceea că un lucru inexistent nu poate produce niciun efect, 
adică este imposibil ca din nimicul absolut să poată apărea 
vreo urmare. Căci urmarea unui lucru este secundară exis-
tenței sale, iar ceea ce este secundar depinde de existența 
primului. Așadar, un soare inexistent nu poate face să stră-
lucească nicio rază; o mare inexistentă nu poate face să se 
ridice niciun talaz; un nor inexistent nu poate aduce nicio 
ploaie; un pom inexistent nu poate face să apară vreun 
fruct; un om inexistent nu poate manifesta sau produce 
nimic. De aceea, atâta vreme cât urmările existenței sunt 
vizibile, ele dovedesc că autorul urmării există.

Reflectați cum a fost posibil ca suveranitatea lui 
Hristos să dăinuie până astăzi. Cum poate suveranitatea 
unei asemenea măreții să fie manifestată de un suveran 
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inexistent? Cum se pot ridica asemenea talazuri dintr-o 
mare inexistentă? Cum poate aduce vântul asemenea adieri 
celeste dintr-o grădină inexistentă? Gândiți-vă că îndată 
ce părțile componente ale oricărui lucru, fie el mineral, 
vegetal sau animal se dezintegrează și alcătuirea se desface, 
toate efectele, influența și orice urmă din ele dispare. Nu 
se întâmplă la fel însă cu spiritul și existența omenească, 
care continuă să-și manifeste semnele, să-și exercite influ-
ența și să mențină efectele, chiar și după descompunerea 
și desfacerea diverselor părți și membre ale trupului.

Această chestiune este foarte subtilă. Reflectați la ea cu 
atenție, căci este o dovadă rațională pe care o oferim, aceea 
pe care mințile raționale o pot cântări pe cântarul rațiunii 
și justeței. Dar dacă spiritul omenesc se va bucura și va 
fi atras spre Împărăție, dacă ochiul minții se va deschide 
și urechea spirituală se va armoniza și dacă sentimentele 
spirituale ajung să predomine, nemurirea spiritului se va 
vedea la fel de limpede ca soarele și veștile și chemările de 
bucurie vor cuprinde acel spirit.

Mâine vom aduce și alte dovezi.
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NEMURIREA SPIRITULUI (2)

DISCUTAM IERI DESPRE nemurirea spiritului. Să știți că 
influența și percepția spiritului omenesc au două ac-

cepții, adică au două moduri de operare și înțelegere. Unul 
este prin mijlocirea mecanismelor și organelor trupești. 
Astfel, vederea se exercită prin ochi, auzul prin ureche, 
vorbitul este mijlocit de gură. Acestea sunt activități ale 
spiritului și întreprinderi ale existenței umane, dar ele 
apar prin mijlocirea mecanismelor trupești. Spiritul este 
cel care vede, dar prin intermediul ochiului; spiritul este 
cel care aude, dar cu ajutorul urechii; spiritul este cel care 
vorbește, dar cu ajutorul limbii.

Celălalt mod al influenței și acțiunii spiritului este fără 
ajutorul mecanismelor și organelor trupești. De exemplu, 
în starea de somn, el vede fără ochi, aude fără urechi, vor-
bește fără gură, aleargă fără picioare – pe scurt, toate aceste 
capacități nu sunt exercitate prin mijlocirea mecanismelor 
și organelor. Cât de des se întâmplă ca spiritul să aibă un 
vis pe tărâmul somnului, a cărui semnificație ajunge să 
se materializeze la doi ani de atunci! De asemenea, cât de 
des se întâmplă ca în lumea viselor spiritul să rezolve o 
problemă pe care nu a putut să o rezolve pe tărâmul treziei. 
Când este treaz, ochiul vede la o distanță mică, dar pe tă-
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râmul viselor cei din Orient pot vedea Occidentul. Treaz, 
el vede numai prezentul; în somn, el poate vedea viitorul. 
Treaz, prin cel mai repede se înțelege că el călătorește cu 
cel mult șaptezeci de mile pe oră; în somn, el traversează 
de la est la vest într-o fracțiune de secundă. Căci spiritul 
are două moduri de a călători: fără mijloace de călătorie 
sau călătoria spirituală și cu mijloace de călătorie sau că-
lătoria materială – ca păsările care zboară sau ca și cum 
ești purtat de un vehicul.

Când este adormit, trupul fizic este ca mort: nici nu 
vede, nici nu aude și nici nu simte și nu are nici conștiință, 
nici percepție – capacitățile sale sunt suspendate. Totuși, 
spiritul, nu numai că este viu și durabil, dar exercită și 
o mai mare influență, plutește spre culmi mai înalte și 
este înzestrat cu o înțelegere mai profundă. Să susții că 
spiritul este anihilat după moartea trupului înseamnă să 
îți imaginezi că o pasăre ferecată într-o colivie va pieri 
dacă colivia ar fi distrusă, deși pasărea nu are a se teme 
de distrugerea coliviei. Acest trup este precum colivia, 
iar spiritul precum pasărea. Vedem cum această pasăre, 
neîngrădită de colivia ei, plutește liber în lumea somnului. 
De aceea, dacă ar fi distrusă colivia, pasărea nu numai că 
ar continua să existe, dar simțurile i s-ar ascuți mai mult, 
percepția ei s-ar amplifica și bucuria ei ar fi mai intensă. 
De fapt, ar pleca dintr-un loc al suferinței spre un paradis 
încântător; căci nu există un paradis mai benefic pentru 
păsările recunoscătoare decât să fie eliberate din colivie. 
Așa se face că martirii se grăbesc spre câmpul de sacrificiu 
cu cea mai mare bucurie și exaltare.
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Câtă vreme este treaz, ochiul omului vede cel mult 
la distanța de o oră; influența spiritului prin intermediul 
corpului nu se întinde mai mult de atât, dar cu ochiul min-
ții el vede America, înțelege acel continent, este informat 
de starea lui și își aranjează afacerile în acord cu situația 
de acolo. Dacă spiritul ar fi identic cu trupul, capacitatea 
de viziune nu s-ar extinde mai mult. Așadar este evident 
că spiritul este diferit de corp, că pasărea este diferită de 
colivie și că puterea și influența spiritului sunt mult mai 
puternice fără mijlocirea trupului. Dacă mecanismul 
devine nefolositor, purtătorul său continuă să existe. De 
exemplu, dacă stiloul este abandonat sau stricat, scriitorul 
rămâne viu și teafăr; dacă o casă este distrusă, proprietarul 
ei trăiește mai departe. Acesta este unul dintre argumentele 
raționale care dovedesc caracterul nepieritor al sufletului.

O altă dovadă este următoarea: trupul omului poate 
deveni slăbit sau robust, bolnav sau sănătos, ostenit sau 
odihnit; poate suferi pierderea unei mâini sau a unui 
picior; îi pot slăbi capacitățile fizice; poate deveni orb, 
surd, inconștient sau paralizat – pe scurt, poate suferi o 
deteriorare gravă. În ciuda acestui lucru, spiritul își poate 
menține starea inițială și percepțiile spirituale, care nu 
suferă nicio deteriorare sau stricăciune. Dar când trupul 
este chinuit de o boală sau suferință majoră, acesta este 
lipsit de harul spiritului precum o oglindă spartă și aco-
perită de praf, care nu mai poate reflecta lumina soarelui 
sau nu-i mai poate manifesta dărnicia.

Am explicat deja că spiritul omului nu este conținut 
de trup, căci este eliberat și neatins de plecare sau retra-
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gere, caracteristice corpurilor fizice. Legătura dintre spirit 
și trup este mai degrabă aceea dintre soare și oglindă. Pe 
scurt, spiritul omenesc este întotdeauna într-o singură 
formă: nici nu se îmbolnăvește de boala trupului, nici nu 
se însănătoșește prin însănătoșirea trupului; nu slăbește și 
nu devine inapt, nenorocit sau istovit, micșorat sau redus 

– adică nu suferă nicio vătămare sau urmare neplăcută 
din cauza infirmităților trupului, chiar dacă trupul este 
șubrezit sau chiar dacă mâinile, picioarele, limba ar urma 
să fie tăiate sau dacă capacitățile văzului și auzului ar fi 
distruse. Așadar este limpede și demonstrat că spiritul este 
diferit de corp și că nemurirea nu depinde de trup, dar că 
spiritul deține supremația în lumea trupului și că puterea și 
influența sa sunt clare și vizibile precum dăruirea soarelui 
într-o oglindă. Când oglinda este prăfuită sau spartă, ea 
va fi lipsită de razele soarelui.



265

62
DESĂVÂRȘIRILE INFINITE ALE 

EXISTENȚEI ȘI EVOLUȚIA 
SUFLETULUI PE LUMEA CEALALTĂ

SĂ ȘTIȚI CĂ treptele existenței sunt limitate – treapta 
slujirii, a profețirii și a Divinității – dar desăvârșirile lui 

Dumnezeu și ale creației sunt nelimitate. Dacă cercetați 
subiectul cu atenție, veți vedea că până și în sensul lor cel 
mai superficial desăvârșirile existenței sunt infinite. Căci 
este imposibil să nu găsești un lucru creat și să nu îți poți 
imagina ceva superior lui. De pildă, cineva nu poate afla 
în regnul mineral un rubin, în regnul vegetal un trandafir 
sau în regnul animal o privighetoare, fără ca un exemplar 
chiar mai bun să fie imaginat.

Întrucât harul lui Dumnezeu nu are limite, nici desă-
vârșirile omului nu au. Dacă ar fi posibil pentru existența 
unui lucru să atingă vârful desăvârșirii, atunci el ar deveni 
independent de Dumnezeu și realitatea contigentă ar 
ajunge pe treapta realității esențiale. Dar oricărui lucru 
creat i-a fost destinat un rang care nu poate fi depășit în 
niciun chip. Astfel, cel care ocupă nivelul slujirii, oricât de 
mult ar evolua și ar dobândi desăvârșiri nesfârșite, nu va 
atinge niciodată rangul Domniei divine. La fel se întâm-
plă cu toate lucrurile create. Indiferent cât de mult poate 
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evolua un mineral, acesta nu va putea dobândi niciodată 
capacitatea de creștere în regnul mineral. Indiferent cât de 
mult poate progresa această floare, ea nu va putea mani-
festa capacitatea senzației în regnul vegetal. La fel, acest 
minereu de argint nu va dobândi niciodată văz sau auz; 
el poate evolua cel mult pe propria sa treaptă devenind 
un minereu desăvârșit, dar nu poate dobândi capacitatea 
de creștere sau de senzație și nu poate deveni viu; poate 
evolua pe propria-i treaptă.

De exemplu, Petru nu poate deveni Hristos. Cel mult, 
el poate dobândi desăvârșiri infinite pe niveluri de sluji-
re, căci orice realitate existentă este capabilă de progres. 
Deoarece spiritul omului trăiește de-a pururi după ce 
leapădă acel cadru primar, este fără îndoială capabil de 
evoluție, asemenea tuturor lucrurilor și astfel ne putem 
ruga pentru un suflet plecat să progreseze, să fie iertat și 
să fie destinatarul favorurilor, harului și milostivirii di-
vine. De aceea, în rugăciunile lui Bahá’u’lláh, se imploră 
iertarea și îndurarea lui Dumnezeu pentru aceia care au 
urcat în cealaltă lume. Mai mult, la fel cum oamenii au 
nevoie de Dumnezeu pe această lume, tot așa au nevoie 
de El și pe lumea cealaltă. Făpturile au mereu nevoi, iar 
Dumnezeu este total independent de ele, fie pe această 
lume, fie pe cealaltă.

Bogăția celeilalte lumi constă în apropierea de Dum-
nezeu. Desigur, celor care se bucură de urcarea la pragul 
divin li se permite să mijlocească, iar această mijlocire 
este aprobată în ochii lui Dumnezeu. Dar mijlocirea din 
lumea următoare nu seamănă cu mijlocirea de pe lumea 
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aceasta. Este o condiție și o realitate diferită ce nu se poate 
exprima în cuvinte.

Dacă un om bogat alege să lase moștenire, la moartea 
lui, o parte din averea sa celor sărmani și nevoiași, poate 
că această faptă îi va aduce îndurarea și iertarea divină 
și, ca urmare, va avansa în Împărăția Celui Atotmilostiv.

La fel, părinții suportă cea mai mare trudă și trec prin 
cele mai mari necazuri pentru copiii lor și, adesea, când 
aceștia ajung la vârsta maturității, părinții se grăbesc spre 
lumea de dincolo. Rar le este dat mamelor și taților să se 
bucure pe lumea aceasta de răsplata pentru toate sufe-
rințele și nevoile îndurate pentru copiii lor. Din această 
cauză, în schimbul suferinței și necazurilor, copiii trebuie 
să facă contribuții caritabile și fapte bune în numele lor și 
să implore indulgență și iertare pentru sufletele lor. Așa-
dar, în schimbul dragostei și bunătății tatălui tău, oferă 
sărmanilor în numele său și, cu cea mai mare smerenie și 
fervoare, roagă-te pentru iertarea și îndurarea lui Dum-
nezeu și caută milostivirea Sa veșnică.147

Este posibil chiar și pentru aceia care au trăit în păcat și 
necredință să fie transformați, adică să devină ținta iertării 
divine. Aceasta se întâmplă grație harului lui Dumnezeu 
și nu dreptății Lui, căci harul este dăruit fără a fi meritat, 
iar dreptatea înseamnă să le dea ceea ce merită. Întrucât 
avem capacitatea de a ne ruga pentru aceste suflete aici, 
tot așa, avem aceeași putere în lumea care urmează, lumea 
Împărăției. Nu sunt toate făpturile din acea lume creația 
lui Dumnezeu? De aceea, ele trebuie să fie capabile să 
evolueze și în acea lume. Așa cum pot căuta aici ilumi-
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nare prin rugă, tot așa, ele pot și acolo cere iertare și pot 
căuta iluminare prin rugăciune și implorare. Așadar, așa 
cum sufletele pot evolua pe această lume prin rugăminți 
stăruitoare și implorare sau prin rugăciunile sufletelor 
sfințite, la fel și după moarte, ele pot evolua prin propriile 
rugăciuni și implorări, mai ales dacă pentru ele mijlocesc 
sfintele Manifestări.
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EVOLUȚIA TUTUROR 

LUCRURILOR PE PROPRIA LOR 
TREAPTĂ

SĂ ȘTIȚI CĂ nimic din ce există nu rămâne într-o stare 
de repaus – adică, toate lucrurile sunt în mișcare. Ele 

fie sunt în creștere, fie în declin, fie vin din inexistență 
în existență sau trec de la existență la inexistență. Astfel, 
floarea aceasta, zambila, a venit cândva din inexistență 
în existență, iar acum trece de la existență la inexistență. 
Aceasta se numește mișcare esențială sau naturală și nu 
poate fi în niciun fel disociată de lucrurile create, căci 
este una dintre cerințele fundamentale, exact așa cum 
este pentru foc o cerință esențială să ardă.

S-a demonstrat definitiv faptul că mișcarea, fie ea 
în evoluție sau în regres, este necesară existenței. Acum, 
fiindcă spiritul omenesc continuă după moarte, el trebuie 
fie să progreseze, fie să decadă. Dar spiritul omenesc nu 
își depășește niciodată propriul nivel, ci progresează nu-
mai în aria acelui nivel. De exemplu, indiferent de cât de 
mult poate progresa spiritul sau realitatea lui Petru, nu 
va ajunge niciodată la nivelul realității lui Hristos, dar va 
progresa în limitele sale proprii.

Astfel, vedeți că oricât poate progresa acest mineral, 
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progresul se petrece la nivelul său propriu; nu puteți aduce 
acest cristal de pildă într-o stare în care poate dobândi 
capacitatea văzului. Luna, oricât ar progresa, nu poate 
deveni nicicând soarele strălucitor, iar apogeul și perigeul 
ei vor rămâne mereu în cadrul propriului nivel. Oricât de 
mult au reușit Apostolii să evolueze, ei n-au putut deveni 
nicicând Hristos. Cărbunele, este adevărat, poate deveni 
diamant, dar ambele fac parte din aceeași treaptă minerală 
și părțile lor componente sunt aceleași.
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RANGUL OMULUI ȘI EVOLUȚIA 

SA DUPĂ MOARTE

CERCETÂND TOATE LUCRURILE cu discernământ, observăm 
că ele se limitează în genere la trei categorii: minerală, 

vegetală și animală. Există prin urmare trei clase de ființe, 
iar fiecare clasă are speciile sale asociate. Omul este cea mai 
deosebită specie, deoarece combină desăvârșirile tuturor 
celor trei clase – adică, el posedă un corp material, puterea 
de creștere și puterea senzației. În afară de desăvârșirile 
minerale, vegetale și animale, el posedă însă o desăvârși-
re specială, de care celelalte lucruri create sunt lipsite, și 
anume, desăvârșirea cugetului. Astfel, omul este cel mai 
nobil dintre toate lucrurile existente.

Omul este gradul final de materialitate și începutul 
spiritualității, adică se află la capătul imperfecțiunii și la 
începutul perfecțiunii. El este la gradul cel mai îndepărtat 
de întuneric și la începutul luminii. De aceea, se spune 
că rangul omului este sfârșitul nopții și începutul zilei, 
însemnând că el cuprinde toate gradele de imperfecțiune 
și că, în mod potențial, posedă toate gradele de perfecțiune. 
El are atât o latură animalică, cât și una angelică, iar rolul 
educatorului este să pregătească sufletele omenești, astfel 
încât partea angelică să prevaleze față de cea animalică. 
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Astfel, dacă puterile divine, care sunt similare desăvârșirii 
prevalează față de puterile satanice, care reprezintă imper-
fecțiunea absolută, el devine cea mai nobilă dintre toate 
făpturile, dar dacă se întâmplă invers, atunci el devine cea 
mai rea dintre toate ființele. De aceea, el se află la sfârșitul 
imperfecțiunii și începutul perfecțiunii.

Nicio altă specie din lumea existenței nu prezintă 
asemenea diferențe, deosebiri, contraste și contradicții 
precum omul. De pildă, lumina strălucitoare a Divinității 
a fost aruncată asupra lui, așa cum s-a întâmplat la Hristos 

– vedeți cât de glorios și nobil este omul! În același timp, 
el venerează pietre, pomi și bucăți de lut – vedeți cât de 
nefericit este el încât obiectul venerației sale trebuie să fie 
cele mai josnice grade de existență, adică pietre inerte și 
boțuri de pământ, munți, păduri și arbori! Ce nenorocire 
mai mare poate fi pentru om decât să venereze cele mai 
inferioare lucruri?

Mai mult, cunoașterea este un atribut omenesc, dar 
tot astfel este și neștiința; adevărul este un atribut ome-
nesc, dar la fel este și falsitatea; același lucru este valabil 
și despre încredere și trădare, dreptate și tiranie și tot așa. 
Rezumând, fiecare desăvârșire și virtute, dar și fiecare viciu 
sunt atribute omenești. Socotiți de asemenea diferențele 
existente între membrii rasei umane. Hristos a fost om, 
la fel și Caiafa; Moise a fost om, la fel și Faraon; Abel a 
fost om, ca și Cain; Bahá’u’lláh a fost om, ca și Yaḥyá.148 
De aceea, se spune că omul este cel mai măreț semn al 
lui Dumnezeu – adică, el este Cartea Genezei – căci 
toate misterele universului se află în el. Dacă intră sub 
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influența adevăratului Educator și poate fi instruit corect, 
el devine gema gemelor, lumina luminilor și spiritul spi-
ritelor; el devine centrul binecuvântărilor divine, izvorul 
atributelor spirituale, locul unde răsar luminile celeste 
și beneficiarul inspirației divine. Totuși, dacă ar fi lipsit 
de această educație, el devine întruchiparea atributelor 
satanice, simbolul viciilor animalice și izvor a tot ce este 
oprimant și întunecos.

Acesta este sensul apariției Profeților: să educe ome-
nirea, pentru ca această bucățică de cărbune să devină 
diamant și acest pom sterp să fie altoit și să ofere fructele 
cele mai dulci și mai delicioase. După ce a fost atins cel 
mai nobil rang din lumea omenească, evoluția viitoare nu 
poate avea loc decât ca grad de perfecțiune, nu în rang, căci 
treptele sunt limitate, dar desăvârșirile divine sunt infinite.

Atât înainte, cât și după lepădarea acestui cadru 
material, sufletul omenesc evoluează în desăvârșiri, dar 
nu în rang. Evoluția tuturor lucrurilor create culminează 
în omul perfect și nu există o ființă mai măreață ca el. 
Omul, ajungând la rangul omenesc poate progresa doar în 
desăvârșire, și nu în rang, căci nu există rang mai înalt la 
care el să se oprească, decât cel al omului perfect. El poate 
progresa doar în cadrul treptei omenești, căci desăvârșirile 
omenești sunt infinite. Astfel, oricât de învățat ar fi un 
om, este oricând posibil să-ți imaginezi unul și mai învățat.

Întrucât desăvârșirile omului sunt infinite, el poate de 
asemenea să evolueze în aceste desăvârșiri după înălțarea 
sa din această lume.
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CREDINȚĂ ȘI FAPTE

ÎNTREBARE: SE SPUNE în Kitáb-i-Aqdas: „… cel care s-a pri-
vat de aceasta a mers pe căi greșite, chiar de ar fi săvârșit 

faptele cele mai bune.”149 Care este înțelesul acestui verset?
Răspuns: Înțelesul acestui verset binecuvântat este 

că la temelia izbânzii și a salvării este recunoașterea lui 
Dumnezeu și că faptele bune, care sunt fructul credinței, 
își au originea în această recunoaștere.

Când recunoașterea nu are loc, omul rămâne înstră-
inat de Dumnezeu și pentru că îi este străin, lucrările lui 
bune nu reușesc să obțină efectul dorit și pe de-a-ntregul. 
Acest verset nu înseamnă că cei înstrăinați de Dumne-
zeu sunt toți egali, fie ei făptuitori de fapte bune sau de 
păcate. Nu înseamnă decât că temelia este recunoașterea 
lui Dumnezeu și că acele fapte bune sunt determinate de 
această cunoaștere. Fără îndoială că printre cei înstrăinați 
de Dumnezeu există diferențe între cel care face bine și 
făptuitorul de fărădelegi și rele. Căci sufletul înstrăinat 
care este înzestrat cu un caracter și un comportament 
bun merită iertarea lui Dumnezeu, în timp ce păcătosul 
înstrăinat, fără caracter și cu un comportament rău, va 
fi lipsit de darurile și binecuvântările lui Dumnezeu. În 
aceasta constă diferența.
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Versetul binecuvântat înseamnă așadar că numai fap-
tele bune fără recunoașterea lui Dumnezeu nu pot duce la 
mântuirea eternă, la izbânda și la salvarea veșnică, precum 
și la acceptarea în Împărăția lui Dumnezeu.150
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EXISTENȚA SUFLETULUI 

RAȚIONAL DUPĂ MOARTEA 
TRUPULUI

ÎNTREBARE: DUPĂ CE trupul a fost părăsit și sufletul și-a luat 
zborul, prin conștiința cui trăiește sufletul rațional? Să 

presupunem că acele suflete care sunt ajutate de revărsă-
rile Sfântului Duh dobândesc adevărata existență și viața 
veșnică. Dar ce se întâmplă cu acele suflete raționale care 
sunt înstrăinate de Dumnezeu?

Răspuns: Unii susțin că trupul este substanța și că 
trăiește prin sine însuși și că spiritul este un hazard care 
trăiește prin substanța trupului. Adevărul este că sufletul 
rațional este substanța prin care trăiește trupul. Dacă hazar-
dul – trupul – este distrus, substanța – spiritul – rămâne.

În al doilea rând, sufletul rațional sau spiritul omenesc 
nu trăiește în trup, aflându-se în interiorul lui – adică nu 
intră în el; căci aflarea în interiorul lucrurilor și intrarea 
sunt caracteristice trupurilor, iar sufletul rațional este 
consfințit mai presus de acest lucru. El nu a intrat niciodată 
în trup în primul rând, ca mai apoi să ceară, la plecarea 
din el, un alt sălaș. Nu, legătura spiritului cu trupul este 
precum legătura dintre această lampă și o oglindă. Dacă 
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oglinda este netedă și desăvârșită, lumina lămpii apare 
acolo, iar dacă oglinda este spartă și prăfuită, lumina 
rămâne ascunsă.

Sufletul rațional – spiritul omenesc – nu a pogorât 
în acest trup sau nu trăiește prin el în primul rând ca 
să necesite substanță de care să depindă, după ce părțile 
constitutive s-au descompus. Dimpotrivă, sufletul rațional 
este substanța de care depinde trupul. Sufletul rațional 
este înzestrat de la început cu individualitate; el nu o 
dobândește prin intermediul trupului. Se poate spune cel 
mult că individualitatea și identitatea sufletului rațional 
poate fi întărită pe această lume și că sufletul poate ori să 
progreseze și să ajungă pe treptele desăvârșirii, ori să rămână 
în cel mai adânc abis al neștiinței și să nu aibă capacitatea 
de a vedea și să-i fie tăinuite semnele lui Dumnezeu.

Întrebare: Prin ce mijloace poate spiritul omenesc – 
sufletul rațional – să progreseze după ce părăsește lumea 
supusă morții?

Răspuns: Evoluția spiritului omenesc în lumea di-
vină după ce a fost tăiată legătura sa cu trupul fizic este 
fie pur și simplu prin harul și mărinimia Domnului, fie 
prin mijlocirea și rugăciunile celorlalte suflete omenești 
sau prin contribuțiile semnificative și faptele caritabile 
făcute în numele său.

Întrebare: Ce se întâmplă cu copiii care mor înainte de 
a atinge vârsta maturității sau înainte de timpul cuvenit 
nașterii?

Răspuns: Acești copii sălășluiesc sub protecția Pro-
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videnței Divine și, pentru că nu au comis vreun păcat și 
sunt neatinși de murdăriile lumii naturii, ei vor deveni 
manifestări ale mărinimiei divine, către ei îndreptându-și 
privirea ochiul milostivirii divine.
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67
VIAȚA VEȘNICĂ ȘI INTRAREA ÎN 

ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU

AȚI PUS ÎNTREBĂRI privind viața veșnică și intrarea în 
Împărăție. Împărăția este menționată drept „paradis”, 

dar aceasta este o expresie și o analogie, iar nu o decla-
rație faptică sau o realitate. Căci Împărăția nu este un 
loc material, ci este sanctificată dincolo de timp sau de 
loc. Este un tărâm spiritual, o lume divină și este sediul 
suveranității Domnului atotputernic. Este înălțată mai 
presus de trupuri și de tot ce este material și este liberă 
și neatinsă de speculațiile nefondate ale oamenilor. Căci 
îngrădirea într-un spațiu este o caracteristică a trupurilor, 
nu a spiritelor. Timpul și locul cuprind trupul, nu cugetul 
și sufletul.

Observați că trupul omului locuiește într-un spațiu 
limitat și nu ocupă mai mult de două palme de pământ. 
Spiritul și cugetul omului traversează însă toate țările și 
regiunile, chiar și întinderea nesfârșită a cerului, cuprin-
zând întreaga existență și făcând descoperiri în sferele 
înalte și în infinitele întinderi ale universului. Motivul 
este că spiritul nu are un loc; este o realitate nelocalizată, 
iar pentru spirit, pământul și cerul sunt la fel, odată ce 
face descoperiri atât pe pământ, cât și în cer. Trupul este 
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însă delimitat în spațiu, neavând cunoștință despre ceea 
ce se află dincolo.

Există două feluri de viață: cea trupească și cea spiritu-
ală. Viața trupească este viața materială, iar viața spirituală 
este o existență cerească care cuprinde primirea harului 
Spiritului Divin și însuflețirea cu suflarea Duhului Sfânt. 
Cu toate că viața materială are ființă, în ochii sufletelor 
sfinte și înclinate spre spiritualitate este pură neființă și 
moarte. Astfel, omul există, la fel și piatra, dar ce diferență 
între existența unui om și aceea a pietrei! Cu toate că piatra 
există, în raport cu viața omului este inexistentă.

Prin „viață veșnică” se înțelege primirea harului Sfân-
tului Duh, așa cum o floare se împărtășește din darurile și 
adierile primăverii. Observați că, la început, această floare 
avea o pură viață minerală, dar prin venirea anotimpului 
primăverii, revărsarea ploilor vernale și căldura soarelui 
strălucitor a aflat o nouă viață, făcându-și apariția cu cea 
mai mare vitalitate, delicatețe și parfum. În comparație 
cu viața sa de acum, viața anterioară a florii semăna cu 
moartea.

Semnificația este că viața Împărăției este viața spiri-
tuală și aceea este eternă și consfințită dincolo de timp 
și de loc, precum spiritul omenesc, care nu este localizat. 
Dacă ați căuta prin întregul corp omenesc, nu veți putea 
găsi un loc sau o localizare pentru spirit. Spiritul nu are 
nicio localizare și este imaterial, dar are o corespondență 
cu trupul, așa cum soarele se raportează la această oglindă. 
Soarele nu ocupă niciun loc în oglindă, dar se raportează 
la ea. În același fel, lumea Împărăției este consfințită mai 
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presus de tot ce poate vedea ochiul sau poate fi perceput 
de celelalte simțuri, auz, miros, gust sau pipăit.

Unde atunci putem găsi la om acest cuget care trăiește 
în el și a cărui existență este dincolo de orice îndoială? 
Dacă ar fi să cercetați trupul omenesc cu ajutorul ochiului, 
urechii sau al celorlalte simțuri, nu veți reuși să-l găsiți, 
deși el există în mod evident. Astfel, cugetul nu are un 
loc, deși este într-o relație de corespondență cu creierul. 
Așa este și în cazul Împărăției. La fel, dragostea nu are o 
localizare, dar se află într-o relație de corespondență cu 
inima. Și în același mod, Împărăția nu este localizată, dar 
are o legătură cu existența omenească.

Intrarea în Împărăție se face prin dragostea de Dum-
nezeu, prin detașare, prin evlavie și sfințenie, prin adevăr și 
puritate, prin fermitate și credință și prin sacrificiu de sine.

Din aceste explicații rezultă clar că omul este nemuritor 
și veșnic. Cei care cred în Dumnezeu, cei care păstrează 
în suflet dragostea Lui și care au dobândit certitudine, 
se bucură de viața binecuvântată pe care o numim viață 
veșnică; dar cei care sunt înstrăinați de Dumnezeu, deși 
pot fi înzestrați cu viață, trăiesc în întuneric și viața lor, 
în comparație cu viața credincioșilor este neființă.

Astfel, ochiul este viu; la fel este și o unghie, dar viața 
unghiei în raport cu viața ochiului este neființă. Există 
și piatra, și omul, dar raportată la om, piatra nu are exis-
tență sau ființă. Atunci când moare omul, trupul său se 
dezintegrează și se distruge, devenind asemenea pietrei, 
pământului și mineralului. Este limpede așadar că deși 
mineralul există, este inexistent în raport cu omul.
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La fel, acele suflete înstrăinate de Dumnezeu, cu toate 
că există și în această lume, și în cea care va veni, sunt 
inexistente și uitate în relație cu existența sfințită a copiilor 
din Împărăția divină.
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68
DOUĂ FELURI DE SOARTĂ

ÎNTREBARE: ESTE SOARTA, care este menționată în Cărțile 
Sfinte, ceva irevocabil? Dacă este așa, la ce bun sau ce 

rost are să încerci să o eviți?
Răspuns: Sunt două feluri de soartă: una este irevo-

cabilă, cealaltă este condiționată sau, cum se spune, pe 
punctul de a se produce. Soarta irevocabilă este cea care 
nu poate fi schimbată sau modificată, în timp ce soarta 
condiționată este cea care poate sau nu poate să se întâm-
ple. Astfel, soarta irevocabilă a acestei lămpi este că uleiul 
ei va arde și se va mistui. Stingerea ei finală este sigură și 
este imposibil să schimbi sau să modifici acest rezultat, 
căci aceasta este soarta ei irevocabilă. La fel, s-a creat în 
corpul omului o putere, a cărei golire și epuizare duce 
inevitabil la distrugerea trupului. Este similară uleiului 
din lampă. După ce a ars și s-a consumat, lampa se va 
stinge cu siguranță.

Soarta condiționată seamănă cu cazul următor. În 
timp ce lampa mai are puțin ulei, suflă un vânt puternic 
și o stinge. Soarta aceasta este condiționată. Este oportun 
să evităm această soartă, să o supraveghem, să fim preca-
uți și prudenți. În schimb, soarta irevocabilă, care este 
precum golirea uleiului din lampă, nu poate fi schimbată, 
modificată și amânată. Se va întâmpla în mod obligatoriu 
și lampa se va stinge negreșit.
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INFLUENȚA AȘTRILOR ȘI 

INTERCONECTAREA TUTUROR 
LUCRURILOR

ÎNTREBARE: AȘTRII DE pe cer au sau nu o influență spirituală 
asupra sufletelor omenești?

Răspuns: Unele corpuri cerești exercită asupra pă-
mântului și a făpturilor sale o influență fizică care este 
clară și evidentă și nu necesită vreo explicație. Gândiți-vă 
la soare care cu ajutorul harului divin hrănește pământul 
și toate făpturile sale. Cu adevărat, de n-ar fi lumina și 
căldura soarelui, toate lucrurile de pe pământ ar înceta 
definitiv să existe.

În privința influențelor spirituale, deși ar putea părea 
ciudat ca acești aștri să exercite o influență spirituală asu-
pra lumii omenești, totuși, dacă ați reflecta adânc asupra 
acestei chestiuni, nu v-ar surprinde atât de mult. Ceea ce 
vreau să spun nu este că deducțiile pe care astrologii din 
vechime le-au făcut din mișcarea stelelor și planetelor sunt 
adevărate, căci acestea erau numai scorneli ale imaginației 
care își aveau originea la preoții egipteni, asirieni și calde-
eni sau își aveau rădăcina mai degrabă în speculațiile fără 
temei ale hindușilor și în superstițiile grecilor, romanilor 
și ale altor adoratori de astre. Vreau să spun însă că acest 
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univers infinit este precum corpul omenesc și că toate 
părțile lui sunt conectate unele cu celelalte și că sunt legate 
împreună într-o perfecțiune absolută. Aceasta înseamnă că, 
în același fel în care părțile, membrele și organele corpului 
omenesc sunt interconectate și se ajută reciproc, se refac și 
se influențează unele pe celelalte, tot așa sunt și părțile și 
membrele acestui univers nesfârșit conectate și influențate 
spiritual și material unele de celelalte. De exemplu, ochiul 
vede și întregul corp este influențat; urechea aude și fiecare 
parte din trup este mișcată. Despre aceasta nu este nicio 
îndoială, căci și lumea existenței seamănă cu o ființă vie. 
Astfel, interconectarea care există între diferitele părți ale 
universului necesită influențe și efecte reciproce, de factură 
materială sau spirituală.

Pentru aceia care neagă influența spirituală a lucrurilor 
materiale menționăm un scurt exemplu. Sunetele plăcute, 
tonurile minunate și melodiile armonice sunt datorate 
hazardului care influențează aerul; căci sunetul este for-
mat prin vibrațiile aerului și aceste vibrații excită nervii 
timpanului, rezultând auzul. Reflectați acum la modul 
în care vibrațiile aerului care reprezintă o întâmplare din 
mai multe întâmplări care nu înseamnă nimic, îl atrag și 
îl înveselesc pe om și îl mișcă la culme. Ele îl determină să 
râdă sau să plângă și îl pot influența să se arunce în calea 
răului. Observați atunci ce legătură există între spiritul 
omului și vibrațiile aerului, în așa fel încât acestea din 
urmă îl pot transporta într-o altă stare și îl pot copleși 
lipsindu-l total de răbdare și stăpânire de sine. Socotiți 
cât este de ciudat acest lucru, căci deși nu vine nimic din 
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partea cântărețului pentru a ajunge la ascultător, au loc 
totuși efecte spirituale importante. Această relație intimă 
între toate lucrurile create este astfel obligată să producă 
influențe și efecte spirituale.

Am menționat deja că părțile și membrele corpului 
omenesc se influențează reciproc. De pildă, ochiul vede 
și inima este afectată. Urechea aude și spiritul este influ-
ențat. Inima își găsește liniștea, gândurile se destind și 
toate membrele trupului experimentează o stare de bine. 
Ce legătură și relaționare se formează! Iar dacă asemenea 
relații, asemenea influențe și efecte spirituale se regăsesc la 
diferitele părți ale corpului omenesc, care reprezintă numai 
o anumită ființă din multe altele, atunci, cu siguranță, 
trebuie să existe atât legături spirituale, cât și materiale 
printre nenumăratele ființe universale. Cu toate că meto-
dele și știința actuală nu pot detecta relațiile dintre ființele 
universale, existența lor este limpede și indubitabilă.

Rezumând, toate ființele, universale sau particulare, 
sunt conectate reciproc în concordanță cu înțelepciunea 
desăvârșită a lui Dumnezeu, influențându-se unele pe 
celelalte. Dacă nu ar fi așa, organizarea atotcuprinzătoare 
și aranjarea universală a existenței ar fi dezorganizate și 
perturbate. Și pentru că toate lucrurile create sunt cel mai 
solid conectate unele cu celelalte, ele sunt bine-ordonate, 
aranjate și desăvârșite.

Acest subiect merită o examinare atentă și reclamă 
atenție și reflecție adâncă.

5

6

7



287

70
LIBERUL ARBITRU ȘI LIMITELE 

SALE

ÎNTREBARE: ESTE OMUL liber și neconstrâns în toate acți-
unile sale sau este obligat și constrâns?

Răspuns: Aceasta este una dintre cele mai importante 
chestiuni ale divinității și cea mai de nepătruns. De-o vrea 
Dumnezeu, vom explica acest subiect mai pe larg altă dată, 
de la începutul prânzului. Pentru moment, vom spune 
câteva cuvinte.

Anumite chestiuni se supun liberului arbitru al omului 
în privința dreptății și corectitudinii sau a nedreptății și 
inechității – cu alte cuvinte, alegerea faptelor bune sau 
rele. Este limpede și clar că voința omului are o mare im-
portanță în aceste acțiuni. Există însă anumite chestiuni 
în care omul este forțat și constrâns, cum sunt somnul, 
moartea, boala, puterile slăbite, nenorocirea și pierderea 
materială; acestea nu se supun voinței omului și omul nu 
este răspunzător de ele și este obligat să le suporte. Este, 
în schimb, liber în alegerea acțiunilor bune sau rele și le 
face cu acordul său propriu.

De exemplu, dacă el dorește astfel, își poate petrece 
existența slăvindu-l pe Dumnezeu sau, dacă vrea, se poate 
ocupa cu lucruri în afara Lui. El poate aprinde lumânarea 
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inimii sale cu flacăra dragostei de Dumnezeu și poate de-
veni un binefăcător al lumii sau poate deveni un dușman 
al întregii omeniri ori își poate îndrepta afectivitatea spre 
lucruri lumești; el poate alege să fie drept sau nedrept. 
Toate aceste fapte și acțiuni sunt sub propriul său control 
și de aceea este responsabil de ele.

Se ridică o nouă întrebare: condiția omului este una de 
completă neajutorare și de nevoie absolută. Toată puterea 
și forța îi aparțin numai lui Dumnezeu, iar înălțarea și 
degradarea omului depind de voința și de scopul Celui 
Mai Înalt. Astfel, se spune în Evanghelie că Dumnezeu 
este precum un olar care face „un vas de cinste, iar altul 
de necinste”.151 Acum, vasul disprețuit nu are niciun drept 
să-i reproșeze olarului, spunând: „De ce nu m-ai făcut o 
cupă prețioasă care să poată fi dată din mână în mână?” 
Sensul acestor cuvinte este că sufletele ocupă ranguri 
diferite. Cel care ocupă cel mai de jos rang al existenței, 
asemenea mineralului, nu are dreptul să obiecteze, spunând 

„O, Dumnezeule, de ce mi-ai refuzat desăvârșirile plantei?” 
Tot așa, planta nu are niciun drept să protesteze că a fost 
lipsită de desăvârșirile regnului animal. În mod similar, nu 
se cade ca animalul să se plângă de lipsa desăvârșirilor ome-
nești. Nu, toate aceste lucruri sunt desăvârșite în propria 
lor treaptă și trebuie să urmeze desăvârșirile acelei trepte. 
Așa cum am mai spus mai înainte, ceea ce este inferior 
în rang nu are dreptul sau calificarea să aspire la condiția 
și desăvârșirile celui superior, dar trebuie să progreseze în 
propria lui treaptă.152

Mai mult, nemișcarea sau însăși mișcarea omului sunt 
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condiționate de ajutorul lui Dumnezeu. Dacă acest sprijin 
nu ajunge la el, el nu poate face nici bine, nici rău. Dar 
când sprijinul Domnului prea plin de dărnicie îi conferă 
existență omului, acesta este capabil și de bine, și de rău. 
Când acel sprijin este întrerupt, el va deveni absolut ne-
putincios. De aceea sunt consemnate în Sfintele Scripturi 
ajutorul și sprijinul lui Dumnezeu. Această stare poate fi 
comparată cu aceea a unei corăbii care este mișcată prin 
forța vântului sau a aburului. Dacă acea forță este oprită, 
corabia va fi în imposibilitatea de a se mișca. Totuși, în 
orice direcție este întoarsă cârma, forța aburului propul-
sează corabia în acea direcție. Dacă se întoarce cârma spre 
est, corabia se îndreaptă către est, iar dacă este îndreptată 
spre vest, corabia se mișcă spre vest. Mișcarea nu provine 
de la corabie, ci de la vânt sau abur.

În aceeași manieră, toate faptele omului sunt susținute 
de forța asistenței divine, dar alegerea binelui sau răului 
îi aparține doar lui. Este ca atunci când regele alege o 
persoană drept guvernator al orașului, îi acordă autoritate 
deplină și îi arată ceea ce este corect sau incorect potrivit 
legii. Dacă guvernatorul comite o nedreptate, cu toate 
că acționează prin puterea și autoritatea regelui, totuși, 
regele nu-i poate ierta nedreptatea; iar dacă guvernatorul 
acționează cu dreptate, și acest lucru ar fi sub autoritatea 
regală, iar regele ar fi satisfăcut și mulțumit de dreptatea lui.

Semnificația pe care o dăm este că alegerea binelui sau 
răului îi aparține omului, dar el depinde în orice caz de 
sprijinul reconfortant al Providenței Divine. Suveranitatea 
lui Dumnezeu este cu adevărat măreață și totul este cuprins 
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în mâna puterii Sale. Slujitorul nu poate face nimic doar 
prin proprie voință. Dumnezeu este atotputernic și prea 
plin de forță și oferă sprijin întregii creații.

Această chestiune a fost explicată clar, fiind elucidată.9
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REVELAȚIILE SPIRITUALE

ÎNTREBARE: UNII OAMENI cred că au parte de revelații spi-
rituale, pentru că stau de vorbă cu spiritele.

Răspuns: Sunt două categorii de revelații spirituale: 
cele din prima categorie, frecvent menționate la alte po-
poare, reprezintă pură imaginație; celelalte sunt viziuni 
spirituale adevărate, precum revelațiile lui Isaia, Ieremia 
și Ioan.

Aflați că puterile contemplative ale omului produc 
două feluri de concepții. Un fel constă în concepții soli-
de și adevărate care, când sunt combinate cu punerea în 
practică, se realizează în toate privințele, cum ar fi: buna 
orânduire, opiniile inteligente, descoperirile științifice și 
invențiile tehnologice. Celelalte constau în idei false și 
închipuiri fără temei, care nu produc nimic și nu există. 
Ele se umflă ca valurile unei mări a înșelăciunii și dispar 
ca visele nefolositoare.

În același mod, revelațiile spirituale sunt tot de două 
feluri. Unul este acela al viziunilor Profeților și revelațiilor 
spirituale ale celor aleși de Dumnezeu. Viziunile Profe-
ților nu sunt vise, ci revelații spirituale adevărate. Astfel, 
când ei spun: „Am văzut pe cineva sub această formă și 
am rostit aceste cuvinte și el mi-a dat asemenea răspuns”, 
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această viziune are loc într-o stare de trezie și nu pe tă-
râmul somnului. Este o descoperire spirituală exprimată 
sub forma unei viziuni.

Celălalt fel de revelații spirituale este alcătuit numai 
din iluzie, dar iluziile iau o asemenea formă tangibilă în 
minte, încât mulți oameni slabi de înger își închipuie că 
sunt aievea. Dovada clară a acestui lucru este că nu au 
niciun rezultat concret și nu produc nicio urmare aceste 
presupuse chemări ale spiritelor. Nu, acestea sunt doar 
fabulații și ficțiuni.

Să știți, de aceea, că realitatea omenească cuprinde în 
ea realitățile tuturor lucrurilor și le descoperă adevărata 
natură, proprietățile și tainele lor. De pildă, existența 
omenească a descoperit toate meșteșugurile, invențiile, 
științele și ramurile de instruire. Într-o vreme, ele erau 
mistere ascunse și tăinuite, dar existența omului le-a des-
coperit treptat și le-a adus din lumea invizibilă pe tărâmul 
vizibil. Este evident deci că realitatea omului cuprinde toate 
lucrurile. Astfel, trăiește în Europa și descoperă America; 
stă pe pământ și face descoperiri în cer. Dezvăluie misterele 
tuturor lucrurilor și înțelege realitățile tuturor ființelor. 
Aceste revelații adevărate care țin de realitate sunt similare 
viziunilor – care constau în înțelegere spirituală, inspirație 
celestă și comuniunea strânsă a spiritelor umane – astfel 
că destinatarul va spune că a văzut, a spus sau a auzit un 
asemenea lucru.

Prin urmare, este clar că spiritul are percepții puternice 
care nu sunt mijlocite de organele celor cinci simțuri, cum 
sunt ochii și urechile. În privința înțelegerii spirituale și 
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a revelațiilor interioare, există printre sufletele spirituale 
o unitate fără de seamăn ce întrece orice imaginație și o 
comuniune care transcende timpul și locul. De exemplu, 
când în Biblie scrie că Moise și Ilie au venit la Hristos pe 
muntele Tabor, este limpede că aceasta nu a fost o comu-
niune materială, ci o stare spirituală ce a fost exprimată 
ca o întâlnire fizică.

Celălalt fel de convocare a spiritelor, prin discuție 
și comunicare, este închipuire vană și pură iluzie, deși 
poate apărea ca reală. Din când în când, mintea și gândul 
omului descoperă anumite adevăruri, iar aceste gânduri 
și descoperiri produc rezultate și beneficii concrete. Ase-
menea gânduri au o bază solidă. Multe lucruri însă care 
trec prin minte sunt ca valurile mării de iluzii; ele nu dau 
roade și nu produc niciun rezultat. În lumea somnului, 
de asemenea, cineva poate avea un vis care se adeverește 
exact, în timp ce altcineva, cu o altă ocazie, va avea un 
vis ce nu-i va aduce niciun rezultat.

Semnificația este că această stare, pe care noi o numim 
discuție sau comunicare cu spiritele este de două feluri. 
Una este curată iluzie și cealaltă, care constă în viziunile 
consemnate în Biblie, precum cele ale lui Isaia și Ioan și 
întâlnirea lui Hristos cu Moise și Ilie, este reală. A doua 
exercită un efect minunat asupra minților și gândurilor 
și provoacă o puternică atracție în inimi.
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72
VINDECAREA FĂRĂ 

MEDICAMENTE

ÎNTREBARE: UNII ÎI vindecă pe bolnavi prin mijloace spi-
rituale – adică fără medicamente. Cum este posibil?

Răspuns: Am oferit mai devreme o explicație detaliată 
a acestei chestiuni. Dacă nu ați înțeles-o pe deplin, o vom 
mai repeta în acest scop. Să știți că există patru feluri de 
tratament și vindecare fără medicamente. Două se dato-
rează unor cauze materiale și două unor cauze spirituale.

În ceea ce privește cauzele materiale, unul se datorează 
faptului că atât sănătatea, cât și boala sunt contagioase. 
Contagiozitatea unei boli este rapidă și violentă, în timp 
ce aceea a sănătății este deosebit de lentă și firavă. Dacă 
două trupuri se află în contact unul cu celălalt, este sigur 
că particule microbiene se vor transmite de la unul la altul. 
În același mod în care boala se transmite rapid și violent 
de la un corp la altul, sănătatea bună a unei persoane 
sănătoase poate de asemenea alina o stare foarte slăbită 
a unei persoane bolnave. Vrem să spunem că este mai 
rapidă și mai violentă contagiozitatea unei boli, în vreme 
ce aceea a sănătății este mai înceată și are un efect limitat 
și numai în îmbolnăviri minore acest efect modest poate 
fi resimțit. În asemenea cazuri, forța unui trup sănătos 
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învinge slăbiciunea neînsemnată a trupului bolnav, dându-i 
sănătate. Acesta este un tip de vindecare.

Un alt tip de vindecare este prin forța magnetismului 
corpului, unde forța magnetică a unui corp are efect asu-
pra altui corp și îi aduce vindecarea. Această forță are și 
ea un efect neînsemnat. Astfel, cineva poate așeza mâna 
pe capul sau pe stomacul unui pacient și s-ar putea ca 
acesta din urmă să aibă un beneficiu din acest lucru. De 
ce? Pentru că efectul magnetismului și impresia făcută 
asupra psihicului unui pacient poate risipi boala. Dar și 
acest efect este nesemnificativ și slab.

Celelalte două tipuri sunt spirituale, adică mijlocul 
de vindecare este o putere spirituală. Una este când o 
persoană sănătoasă își concentrează toată atenția asupra 
unei persoane bolnave, iar aceasta, la rândul ei se așteaptă 
să fie vindecată prin puterea spirituală a primei și este în 
întregime convinsă de acest lucru într-o asemenea măsură 
încât se creează o legătură puternică între inimile lor. Dacă 
individul sănătos își dă toată silința să-l vindece pe cel 
bolnav, iar dacă cel de-al doilea are încredere deplină că-
și va redobândi sănătatea, o emoție se va produce asupra 
nervilor datorită influențelor de la suflet la suflet și va aduce 
vindecarea. Așadar, de exemplu, când o persoană bolnavă 
primește veștile bune că dorința lui cea mai arzătoare s-a 
realizat, poate urma o emoție nervoasă care va risipi pe 
de-a-ntregul boala. În același mod, când un eveniment 
teribil se petrece dintr-o dată, se poate produce o asemenea 
emoție nervoasă asupra unei persoane sănătoase care se 
poate îmbolnăvi imediat. Cauza bolii nu este ceva material, 
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căci persoana nu a înghițit și nu a intrat în contact cu ni-
mic. Numai emoția nervoasă a fost aceea care a declanșat 
boala. La fel, realizarea unei mult râvnite dorințe poate 
aduce atâta bucurie, încât să acționeze asupra nervilor și 
să restabilească sănătatea.

În rezumat, o legătură perfectă și deplină între me-
dicul spiritual și pacient – adică una în care medicul își 
concentrează întreaga atenție asupra pacientului și unde 
și pacientul își concentrează toată atenția asupra vinde-
cătorului spiritual și anticipează vindecarea – produce 
o emoție nervoasă și astfel sănătatea este recăpătată. Dar 
acest lucru are eficiență numai până la un punct, și nu 
în toate cazurile. De pildă, dacă cineva contractă o boală 
gravă sau dacă este rănit fizic, aceste mijloace nici nu vor 
risipi boala, nici nu vor alina sau vindeca rana – ceea ce 
înseamnă că aceste mijloace nu acționează asupra bolilor 
grave, dacă nu sunt ajutate de constituția pacientului, căci 
o constituție puternică va învinge adesea o boală. Acesta 
este al treilea tip de vindecare.

În cazul celui de al patrulea tip de vindecare, aceasta 
este adusă prin puterea Sfântului Duh. Ea nu mai este 
dependentă de vreun contact fizic, nici de vedere, nici 
măcar de prezență, nu este condiționată de nimic. Fie că 
boala este ușoară sau gravă, fie că se produce sau nu un 
contact între corpuri, fie că se stabilește sau nu o legătură 
între medic și pacient, fie că pacientul este sau nu este 
prezent, vindecarea are loc prin puterea Sfântului Duh.
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73
VINDECAREA PRIN MIJLOACE 

MATERIALE

LA MASA DE ieri am menționat, legat de chestiunea trata-
mentului și vindecării spirituale, cum se pot vindeca 

bolile prin puterile spirituale.
Vom discuta acum despre vindecarea materială. Ști-

ințele medicale sunt la început și nu au atins încă nivelul 
maturității. Când vor atinge însă acel nivel, tratamentele 
vor administrate astfel încât să nu provoace repulsie sim-
țurilor gustului și mirosului, adică prin alimente, fructe 
și plante cu un gust agreabil și un miros plăcut. Cauza 
intruziunii bolii în corpul omenesc este fie printr-un agent 
fizic, fie printr-o emoție sau stimulare nervoasă.

Efectul agenților fizici, ce reprezintă cauza elementară a 
bolii, se datorează următorului lucru. Corpul omenesc este 
compus din numeroase elemente, în funcție de o anumită 
stare de echilibru. Atâta timp cât se menține echilibrul, 
omul este ferit de boală, dar dacă acest echilibru funda-
mental, care este cerința de bază a unei constituții solide, 
este distrus, constituția va fi perturbată și va surveni boala.

De pildă, dacă apare vreo deficiență într-una din 
părțile ce alcătuiesc trupul și un exces în alta, starea de 
echilibru este distrusă și duce la apariția unei boli. Așadar, 
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de exemplu, echilibrul poate avea nevoie ca un element să 
cântărească o mie de grame, iar altul cinci grame. Dacă pri-
mul scade la șapte sute de grame, iar al doilea crește, astfel 
încât starea de echilibru se dereglează, atunci va surveni 
boala; dacă echilibrul se restabilește prin medicamente 
și tratamente, boala va fi învinsă. Astfel, dacă elementul 
zahărului este excesiv, sănătatea este amenințată, iar când 
medicul interzice alimentele dulci și făinoase, conținutul 
zahărului se micșorează, echilibrul este restabilit, iar boala 
este alungată.

Echilibrarea acestor elemente trupești se poate realiza 
prin unul sau două mijloace: fie prin medicamente, fie 
prin alimente, iar când constituția își recapătă echilibrul, 
boala este gonită. Dat fiind faptul că toate elementele 
constitutive ale corpului omenesc se regăsesc și în plante, 
dacă unul dintre elemente devine deficitar și o persoană 
consumă alimente bogate în acel compus, atunci echili-
brul va fi restabilit și se va obține vindecarea. Atâta timp 
cât obiectivul este echilibrarea elementelor constitutive 
ale corpului omenesc, acest lucru se poate realiza prin 
medicamente sau diverse alimente.

Majoritatea bolilor care afectează omul le poate afecta 
și pe animale, dar animalul nu le tratează prin medica-
mente. Medicul animalului din munți și din sălbăticie îl 
reprezintă capacitatea gustului și cea a mirosului. Ani-
malul bolnav miroase plantele care cresc în sălbăticie, le 
consumă pe acelea pe care le găsește dulci și aromate și se 
vindecă. Motivul este acesta: de exemplu, când elementul 
zahărului din corp devine deficitar, el tânjește după lucruri 
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dulci și mănâncă astfel plante cu gust dulce, căci natura 
îl îndeamnă și îl călăuzește astfel. Pe măsură ce animalul 
mănâncă ceva plăcut mirosului și gustului său, conținutul 
de zahăr crește și își recapătă sănătatea.

Este limpede astfel că este posibil să vindeci bolile cu 
ajutorul fructelor și al altor alimente. Dar pentru că știin-
țele medicale nu s-au desăvârșit, acest fapt nu este înțeles 
pe deplin. Când aceste științe vor atinge perfecțiunea, 
tratamentele se vor administra cu fructe și plante aromate, 
dar și cu alte plante și alimente, cu apă caldă sau rece la 
temperaturi variate.

Iată doar o scurtă explicație. Dacă binevoiește Dum-
nezeu și vom avea ocazia, vom oferi explicații detaliate 
cu alte prilejuri.
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DESPRE BINE ȘI RĂU

ESTE CU ADEVĂRAT foarte dificil de explicat adevărul 
acestui subiect. Să știți că lucrurile create sunt de două 

feluri: materiale și spirituale, perceptibile și abstracte. Unele 
pot fi percepute de simțuri, iar celelalte de cuget.

 Realitățile perceptibile sunt acelea percepute prin 
cele cinci simțuri fizice. Așadar, spre exemplu, sunt nu-
mite perceptibile acele lucruri materiale pe care le vede 
ochiul. Realitățile abstracte nu au o existență materială, 
dar sunt percepute de judecată. De pildă, judecata însăși 
este o realitate abstractă și nu are o existență materială. La 
fel, toate virtuțile și atributele omenești au mai degrabă o 
existență abstractă decât una perceptibilă; adică, ele sunt 
realități care sunt percepute prin judecată, nu prin simțuri.

Pe scurt, realitățile abstracte precum atributele lăuda-
bile și desăvârșirile omului sunt în întregime bune și au 
o existență pozitivă. Răul este pur și simplu inexistența 
lor. Prin urmare, neștiința este lipsa cunoașterii, greșeala 
este nevoia de călăuzire, uitarea este lipsa ținerii de minte, 
prostia este nevoia de înțelegere. Toate acestea nu reprezintă 
nimic în sine și nu au o existență pozitivă.

În ceea ce privește realitățile perceptibile, ele sunt de 
asemenea bune în întregime, răul este doar inexistența lor. 
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Așadar, orbirea este nevoia de vedere, surzenia este nevoia 
de auz, sărăcia este nevoia de bunăstare, boala este nevoia 
de sănătate, moartea este nevoia de viață și slăbiciunea 
este nevoia de putere.

Un semn de întrebare ne trece totuși prin minte. Scor-
pionii și șerpii sunt otrăvitori – sunt buni sau răi, având în 
vedere că aceștia au o existență pozitivă? Da, este adevărat 
că scorpionii și șerpii sunt răi, dar numai față de noi și nu 
față de ei înșiși, căci veninul este arma lor, iar înțepătura 
este mijlocul lor de apărare. Doar pentru că elementele 
constitutive din veninul lor sunt incompatibile cu acelea 
din trupul nostru – adică aceste elemente constitutive se 
exclud reciproc – veninul este rău sau mai bine-zis elemen-
tele respective sunt rele unele față de celelalte, în timp ce 
ambele sunt bune în propria lor realitate.

În rezumat, un lucru poate fi rău în raport cu altul, 
dar nu este rău în cadrul propriei ființe. Rezultă deci că 
nu este niciun rău în existență. Indiferent ce a creat Dum-
nezeu l-a creat bun. Răul se referă numai la inexistent. De 
exemplu, moartea este absența vieții; omul moare dacă 
nu mai este susținut prin puterea vieții. Întunericul este 
absența luminii. Când nu mai este lumină guvernează 
întunericul. Lumina este un lucru existent pozitiv, dar 
întunericul nu are o existență pozitivă; este doar absența 
ei. La fel, bunăstarea este un lucru existent pozitiv, dar 
sărăcia este doar absența ei.

De aceea, este limpede că tot răul ține numai de 
inexistență. Binele are o existență pozitivă; răul este numai 
absența lui.
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DOUĂ FELURI DE SUFERINȚĂ

SĂ ȘTIȚI CĂ sunt două feluri de suferință: spirituală și 
palpabilă. De exemplu, neștiința este în sine o sufe-

rință, dar este o suferință spirituală; indiferența față de 
Dumnezeu este în sine o suferință; falsitatea este în sine o 
suferință; nedreptatea și trădarea sunt suferințe. Într-adevăr, 
toate imperfecțiunile omenești sunt suferințe, dar ele sunt 
suferințe spirituale. O persoană înzestrată cu conștiință 
va alege mai degrabă să fie ucisă decât să păcătuiască sau 
să i se taie limba decât să defăimeze și să mintă.

Celălalt fel de suferință este palpabil și constă în pe-
depse fizice, cum ar fi întemnițarea, bătaia, expulzarea și 
surghiunul. Dar pentru poporul lui Dumnezeu, a fi străin 
de El provoacă chiar mai multă suferință decât toate aceste 
suferințe la un loc.
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DREPTATEA ȘI MILOSTIVIREA 

LUI DUMNEZEU

SĂ ȘTIȚI CĂ dreptatea constă în a-i da fiecăruia ce i se 
cuvine. De exemplu, când un muncitor lucrează de 

dimineața până seara, este drept ca el să primească un 
salariu, pe când mărinimia constă în a-l răsplăti chiar și 
atunci când nu a efectuat nicio muncă și nu a depus niciun 
efort. Astfel, atunci când dați de pomană unui sărac care 
nu a depus niciun efort și nu a făcut nimic în beneficiul 
vostru să o merite, atunci este mărinimie. Hristos a implo-
rat iertare pentru cei responsabili de moartea Lui. Aceasta 
se numește mărinimie.

Chestiunea superiorității sau inferiorității lucrurilor 
este determinată fie de judecată, fie de legea religioasă. Unii 
consideră că se bazează pe legea religioasă. Este și cazul 
evreilor care cred că toate poruncile Torei sunt obligatorii 
și că acestea sunt mai degrabă probleme de natură religioasă 
decât de rațiune. Astfel, ei susțin că una dintre poruncile 
Torei spune că untul și carnea nu se mănâncă împreună 
pentru că acest lucru este „trefah” (și „trefah” în ebraică 
înseamnă necurat, iar „kosher” înseamnă curat). Ei spun 
că această chestiune este determinată de legea religioasă, 
și nu de judecată.
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Teologii susțin că superioritatea sau inferioritatea lu-
crurilor depinde de judecată și de legea religioasă. Astfel, 
interzicerea crimei, hoției, trădării, falsității, ipocriziei și 
nedreptății se bazează pe judecată. Orice minte rațională 
poate pricepe că acestea sunt toate lucruri mârșave și repro-
babile. Căci dacă înțepi un om doar cu un spin, el va țipa 
de durere. El poate înțelege bine atunci că o crimă, potrivit 
rațiunii, este abjectă și condamnabilă. Dacă ar comite o 
asemenea nelegiuire, el va răspunde pentru această faptă, 
indiferent dacă mesajul profetic a ajuns sau nu la el, căci 
rațiunea însăși înțelege caracterul reprobabil al acestei fapte. 
Astfel, dacă o persoană comite o astfel de faptă josnică, cu 
siguranță aceasta se va face responsabilă de ea.

Dar dacă poruncile profetice nu au ajuns într-un loc 
și ca urmare poporul nu reușește să acționeze în confor-
mitate cu învățăturile divine, atunci el nu este considerat 
responsabil, potrivit legilor religioase. De pildă, Hristos 
a poruncit să i se răspundă cruzimii cu bunătate. Dacă o 
persoană nu are cunoștință de această poruncă și acționează 
potrivit impulsurilor naturale, adică răspunde lovirii prin 
lovire, atunci el nu este socotit responsabil potrivit legilor 
religioase, căci această poruncă divină nu i-a fost transmi-
să. Cu toate că această persoană nu merită mărinimia și 
favorurile divine, Dumnezeu se va ocupa totuși de ea în 
milostivirea Sa, acordându-i iertarea.

Potrivit judecății, răzbunarea este condamnabilă, căci 
ea nu aduce niciun beneficiu răzbunătorului. Dacă un 
om îl lovește pe altul, iar victima alege să ceară răzbunare 
întorcând lovitura, ce avantaj va câștiga? Va fi un calmant 

3

4

5



308

Răspunsuri la câteva întrebări

pentru rana suferită sau un remediu pentru durerea lui? 
Nu, Doamne ferește! De fapt, cele două acțiuni sunt simi-
lare: amândouă sunt loviri; singura diferență este că una 
o precedă pe cealaltă. De aceea, dacă victima iartă sau, și 
mai bine, dacă acționează în manieră opusă, acest lucru 
este demn de laudă.

Statul însă îl pedepsește pe agresor fără să ceară răzbu-
nare. Obiectivul acestei pedepse este mai mult să împiedice 
și să prevină, opunându-se nedreptății și agresiunii, pentru 
a-i opri pe alții să ridice mâna cu cruzime. Dacă, în schimb, 
victima alege să ierte, exprimându-și astfel cea mai mare 
mărinimie, acest lucru este foarte apreciat de Dumnezeu.
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77
PEDEPSIREA NELEGIUIȚILOR

ÎNTREBARE: TREBUIE PEDEPSIT un nelegiuit sau trebuie iertat 
și nelegiuirea trebuie trecută cu vederea?

Răspuns: Există două feluri de acțiuni cu caracter 
punitiv: una este răzbunare și represalii, iar cealaltă – pe-
deapsă și răsplată. Un individ nu are dreptul să caute răz-
bunare, dar societatea, statul, are dreptul să-l pedepsească 
pe nelegiuit. Asemenea pedeapsă este menită a preveni și a-i 
împiedica pe alții să comită astfel de nelegiuiri. Este pentru 
protejarea drepturilor omului și nu constituie răzbunare, 
căci răzbunarea este acea satisfacție care rezultă din faptă 
și răsplată. Acest lucru nu este permis, căci nimeni nu are 
dreptul să caute răzbunare. Totuși, dacă nelegiuiții ar fi 
lăsați să facă absolut ce vor, ordinea lumii ar fi distrusă. 
În timp ce pedeapsa este una dintre cerințele esențiale ale 
statului, partea vătămată sau nedreptățită nu are dreptul 
să caute răzbunare. Dimpotrivă, trebuie să arate iertare 
și magnanimitate, căci aceasta se potrivește lumii umane.

Societatea, însă, trebuie să-l pedepsească pe agresor, 
criminal și atacator pentru a preveni și a-i împiedica pe 
alții să comită nelegiuiri asemănătoare. Dar cel mai bine 
este ca masele să fie astfel educate, încât în primul rând, 
să nu mai fie comise nelegiuiri; căci un popor poate fi 
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astfel educat încât să se abțină de la orice nelegiuire și, cu 
adevărat, să privească nelegiuirea însăși drept cea mai mare 
pedeapsă și cea mai grea suferință și condamnare. Astfel, 
în primul rând, nu vor mai apărea alte nelegiuiri pentru 
ca pedepsele să mai fie necesare.

Trebuie să vorbim numai despre ce este realizabil în 
lume. Într-adevăr este o abundență de sentimente și de 
idealuri înalte care nu pot fi puse în practică. De aceea, 
trebuie să ne limităm la ceea ce este aplicabil.

De exemplu, dacă o persoană lovește, rănește și atacă 
o altă persoană, iar cea de a doua, la rândul ei recurge la 
represalii, acest lucru constituie răzbunare și este condam-
nabil. Dacă Petru îl ucide pe fiul lui Paul, Paul nu are 
dreptul să-l ucidă pe fiul lui Petru. Dacă ar face asta, ar 
fi un act cu caracter vindicativ și extrem de condamnabil. 
Mai degrabă, el trebuie să acționeze într-o manieră opusă 
și să arate iertare și, dacă este posibil, chiar să-i ofere spri-
jin agresorului său. Acest lucru este într-adevăr demn de 
un om; căci ce avantaj obține cineva din răzbunare? Cele 
două acțiuni sunt de fapt una și aceeași. Dacă una este 
blamabilă, la fel este și cealaltă. Singura diferență este că 
o acțiune o precedă pe cealaltă.

Dar societatea are dreptul să apere și să protejeze. Ea 
nu ține mânie și nu poartă dușmănie față de ucigaș, dar 
alege să-l întemnițeze și să-l pedepsească numai pentru 
a asigura protecția celorlalți. Obiectivul nu este răzbu-
narea, ci o pedeapsă prin care societatea să fie protejată. 
Altfel, dacă și urmașii victimei, și comunitatea ar ierta și 
ar întoarce răul cu binele, răufăcătorii nu s-ar opri din 
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atacurile lor violente și s-ar produce o crimă în orice clipă 
– nu, indivizii cu sete de sânge, precum lupii, ar distruge 
în întregime turma lui Dumnezeu. Societatea nu este 
insuflată de rea-voință în acordarea pedepsei; acționează 
fără prejudecăți și nu caută să satisfacă un simț vindicativ. 
Aplicând pedeapsa, obiectivul este să-i apere pe ceilalți și 
să prevină comiterea unor asemenea acțiuni infame.

Astfel, când Hristos a spus „Cui te lovește peste obra-
zul drept, întoarce-i-l și pe cel stâng”,153 obiectivul a fost 
să educe poporul, nu să sugereze că trebuie ajutat lupul 
care a atacat o turmă de oi și intenționează să le devoreze 
pe toate. Nu, dacă Hristos ar fi știut că un lup a intrat în 
staul și că se pregătește să le distrugă, El l-ar fi oprit, cu 
siguranță.

Așa cum iertarea este unul dintre atributele milostivirii 
lui Dumnezeu, așa este și dreptatea unul dintre atributele 
domnirii Sale. Acoperișul existenței stă așezat pe stâlpul 
dreptății, și nu pe cel al iertării, iar viața omenirii depin-
de de dreptate, și nu de iertare. Astfel, dacă un decret de 
amnistie ar fi dat de acum înainte în toate țările, întreaga 
lume ar fi aruncată în dezordine și s-ar clătina temelia vieții 
omenești. La fel, dacă puterile Europei nu i-ar fi rezistat 
celebrului Attila, el nu ar fi lăsat pe nimeni viu.

Unii oameni sunt asemenea lupilor însetați de sânge: 
dacă n-ar vedea că îi așteaptă o pedeapsă, i-ar ucide pe alții 
numai pentru plăcerea și distracția lor proprie. Unul dintre 
tiranii Persiei și-a ucis profesorul doar pentru amuzament. 
Mutavakkil, renumitul calif Abbasid i-a chemat pe miniș-
trii, reprezentanții și împuterniciții săi și a eliberat o cutie 
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plină cu scorpioni printre ei, interzicându-le să se miște, 
izbucnind într-un râs isteric când unul dintre ei era înțepat.

În concluzie, buna funcționare a societății se bazea-
ză pe dreptate, și nu pe iertare. Deci, ceea ce Hristos a 
înțeles prin iertare și mărinimie nu înseamnă că dacă o 
altă națiune vă atacă, dacă vă dă foc la case, dacă vă jefu-
iește proprietățile, vă agresează nevestele, copiii și rudele, 
dacă vă necinstește onoarea, trebuie să vă supuneți acelei 
oștiri tiranice și să-i permiteți să întreprindă orice act de 
nedreptate și de oprimare. Cuvintele lui Hristos se referă 
la relațiile personale între doi indivizi, stabilind că, dacă 
o persoană atacă altă persoană, partea vătămată trebuie 
să ierte. Societatea însă trebuie să apere drepturile omului. 
Așadar, dacă cineva m-ar ataca, m-ar vătăma, m-ar oprima 
și m-ar răni, nu l-aș confrunta în niciun caz, ci i-aș arăta 
iertare. Dar dacă cineva l-ar ataca pe Siyyid Manshádí aici,154 
de bună seamă că l-aș opri. Cu toate că pentru atacator 
neintervenția mea i-ar părea o simplă amabilitate, ar fi un 
act de o adevărată cruzime față de Manshádí. Dacă un arab 
sălbatic ar intra în cameră în clipa aceasta fluturând o sabie 
și pregătit să vă atace, să vă rănească sau să vă ucidă, l-aș 
opri de bună seamă. Dacă ar fi să vă las în seama acelui 
om, acest lucru ar fi un act de cruzime, nu de dreptate; 
dar, dacă acel om mi-ar face mie personal rău, l-aș ierta.

În concluzie, societatea este angajată zi și noapte în 
conceperea legilor penale și în furnizarea modalităților 
și mijloacelor de pedepsire. Construiește închisori, achi-
ziționează cătușe și lanțuri și stabilește locuri de exil și 
surghiun, de suferință și privațiune căutând prin acestea 
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să-l reformeze pe nelegiuit, în vreme ce în realitate acest 
lucru contribuie la degradarea moralității și ruinarea ca-
racterului. Statul ar trebui să lupte zi și noapte, depunând 
toate eforturile să se asigure că acele suflete sunt educate 
corect, că progresează zi de zi, că fac progrese în cunoaștere 
și învățare, că dobândesc virtuți demne de laudă și mani-
ere admirabile și că renunță la comportamentul violent, 
pentru a dispărea nelegiuirile. În prezent se întâmplă mai 
mult contrariul. Statul caută să întărească legea penală și 
să asigure mijloacele de pedepsire, instrumente ale mor-
ții și pedepselor disciplinare, locurile de surghiun și exil, 
așteptând apoi să se comită infracțiuni. Acest lucru are 
un efect dăunător.

Dacă însă masele ar fi educate, astfel încât cunoașterea 
și învățarea să se îmbunătățească constant, capacitatea de 
înțelegere să se lărgească, percepțiile să se îmbunătățească, 
moralitatea să se schimbe și manierele să se reformeze – 
într-un cuvânt, să se facă progrese la fiecare treaptă de 
perfecțiune – atunci posibilitatea apariției fărădelegii ar 
descrește.

Experiența a arătat că nelegiuirile sunt mai rare în țările 
civilizate – adică la popoarele care au dobândit adevărata 
civilizație. Și adevărata civilizație este civilizația divină, 
civilizația celor care combină desăvârșirile materiale și 
spirituale. Dat fiind faptul că ignoranța este cauza de bază 
a nelegiuirii, cu cât avansează cunoașterea și învățarea, se 
vor comite mai puține fărădelegi. Luați în considerație 
triburile nelegiuite din Africa. Adesea, acei oameni se 
ucid între ei și chiar consumă carnea fraților lor; de ce 
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asemenea orori nu se întâmplă în Elveția? Motivul este 
limpede: educația și conduita morală.

De aceea, societatea trebuie să caute să oprească co-
miterea fărădelegilor, în primul rând, decât să conceapă 
pedepse cât mai aspre.
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78
GREVELE

AȚI ÎNTREBAT DESPRE greve. Au apărut și vor continua să 
apară mari dificultăți de la această problemă. Originea 

acestor dificultăți are două laturi: pe de o parte, lăcomia 
și rapacitatea excesivă a proprietarilor de fabrici, iar pe 
de altă parte, cererile exagerate, lăcomia și intransigența 
lucrătorilor. Trebuie, de aceea, să căutăm să ne adresăm 
ambelor părți.

Cauza care se află la rădăcina acestor dificultăți rezidă 
în legea naturii care guvernează civilizația zilelor noastre, 
căci o mână de oameni acumulează vaste averi care depă-
șesc cu mult nevoile lor, în timp ce majoritatea lor rămâne 
dezbrăcată, săracă și neajutorată. Acest lucru este dintr-o 
dată contrar dreptății, umanității și corectitudinii; este la 
cea mai înaltă cotă de nedreptate și împotriva bunului-plac 
al Celui Atotmilostiv.

Această deosebire se aplică numai rasei umane. Printre 
alte făpturi, adică printre animale, predomină un anumit 
fel de dreptate și de egalitate. Așadar există egalitate în 
turma de oi a ciobanului sau într-o turmă de căprioare 
din pădure sau printre păsările cântătoare care trăiesc 
la munte, la câmpie și prin livezi. Animalele din fiecare 
specie se bucură de egalitate și nu diferă major de la una 
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la alta în mijloacele de existență, trăind astfel în pace și 
bucurie desăvârșită.

Alta este situația în cadrul rasei umane, unde se întâl-
nesc asuprirea și nedreptatea. Astfel, puteți observa pe de 
o parte o singură persoană care a strâns o avere, a făcut 
din întreaga țară teritoriu personal, a dobândit bogăție 
fabuloasă și a asigurat o revărsare necontenită de câștiguri 
și profit, iar de cealaltă parte, o sută de mii de suflete 
neajutorate – slăbite, fără putere, lipsite de o fărâmă de 
pâine. Aici nu este nici egalitate, nici binefacere. Drept 
urmare, remarcați cum pacea și fericirea generală lipsesc 
atât de mult, iar bunăstarea umanității este într-atât de 
slăbită încât viața unei vaste mulțimi de oameni a devenit 
nefolositoare! Căci toată bogăția, puterea, comerțul și 
industria se concentrează în mâinile a câtorva indivizi, în 
vreme ce toți ceilalți trudesc sub povara dificultăților și 
greutăților nesfârșite, sunt lipsiți de avantaje și beneficii, 
ca și de liniște și pace. Trebuie puse în aplicare legi și 
regulamente care vor tempera averile excesive ale celor 
puțini și satisface nevoile de bază ale miilor de milioane 
de săraci pentru a realiza un grad de moderație.

Totuși, egalitatea absolută este imposibil de atins, 
căci egalizarea completă a bogăției, puterii, comerțului, 
agriculturii și industriei ar duce la haos și neorânduială, 
ar da peste cap mijloacele de trai, ar provoca nemulțumire 
universală și ar submina disciplina conducerii afacerilor 
comunității. Egalitatea nejustificată este și ea încărcată de 
pericole. Este preferabil atunci să se realizeze niște măsuri 
de moderație, iar prin moderație se înțelege a pune în 
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aplicare asemenea legi și regulamente pentru a preveni 
concentrația nejustificată de bogăție din mâinile celor 
puțini și a satisface nevoile esențiale ale celor mulți. De 
pildă, proprietarii de fabrici recoltează o avere zilnic, dar 
leafa cu care sunt plătiți bieții muncitori nu le poate sati-
sface nici măcar nevoile zilnice. Acest lucru este deosebit 
de incorect și, cu siguranță, niciun om corect nu-l poate 
accepta. De aceea, legile și regulamentele trebuie aplicate 
pentru a le garanta muncitorilor atât un salariu zilnic, cât 
și o cotă-parte de o pătrime sau o cincime din profitul 
fabricii, potrivit mijloacelor sale, sau a-i ajuta pe muncitori 
să împartă în alt fel profiturile cu proprietarii. Capitalul 
și conducerea vin din partea celei de a doua categorii, iar 
efortul și munca vin din partea primei categorii. Munci-
torilor li se poate garanta un salariu potrivit nevoilor lor 
zilnice, ca și dreptul la o parte din veniturile fabricii în 
cazul în care sunt răniți, își pierd capacitatea de muncă 
sau nu mai pot munci sau li se stabilește un salariu care 
le permite lucrătorilor să-și satisfacă nevoile zilnice și să 
economisească puțin pentru perioadele de slăbiciune și 
de incapacitate.

Dacă problemele ar fi astfel aranjate, nici proprieta-
rii de fabrici nu ar strânge zilnic o avere de care nu au 
absolută nevoie – căci dacă averea unei persoane crește 
peste măsură, aceasta ar fi copleșită de așa o grea povară, 
ar fi supusă unor dificultăți și probleme suplimentare 
și ar găsi prea dificilă administrarea unei averi excesive, 
consumându-și capacitățile naturale – nici muncitorii nu 
ar suporta o asemenea trudă și greutăți care să-i facă să-și 
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piardă capacitatea de muncă și să cadă victime, la sfârșitul 
vieții lor unei situații atât de disperate.

De aceea, s-a demonstrat limpede că împroprietărirea 
sau îmbogățirea excesivă a câtorva indivizi fără a ține sea-
ma de nevoile maselor este incorectă și nedreaptă și că, în 
schimb, egalitatea absolută ar deregla existența, bunăstarea, 
liniștea, pacea și viața disciplinată a rasei umane. Aceasta 
fiind situația, cea mai bună cale este să căutăm moderația, 
care înseamnă pentru cei bogați să recunoască avantajele 
moderației în dobândirea profitului și să arate că se pre-
ocupă de bunăstarea săracilor și nevoiașilor, fixându-le 
muncitorilor un salariu zilnic și alocându-le de asemenea 
o cotă-parte din profitul total al fabricii.

Pe scurt, în măsura în care este vorba despre dreptu-
rile comune ale proprietarilor de fabrici și ale lucrătorilor, 
legile trebuie să fie puse în aplicare spre a permite celor 
din prima categorie să realizeze profituri rezonabile, iar 
celor din a doua categorie să li se ofere tot ce le este necesar 
în prezent și pe viitor, astfel încât, dacă aceștia își pierd 
capacitatea de muncă, îmbătrânesc sau mor, lăsând în 
urmă copii mici, aceștia sau copiii lor nu vor fi copleșiți 
de sărăcie îngrozitoare, dar vor primi o pensie modestă 
chiar din veniturile fabricii.

La rândul lor, lucrătorii nu trebuie să aibă cerințe 
excesive, să fie recalcitranți, să ceară mai mult decât li se 
cuvine sau să facă greve. Ei trebuie să fie obedienți și să se 
supună și să nu aibă pretenții la salarii exorbitante. Drep-
turile reciproce și echitabile pentru ambele părți trebuie să 
fie fixate și stabilite în mod oficial potrivit legilor dreptății 
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și compasiunii, iar dacă una dintre părți le nesocotește, 
aceasta trebuie condamnată după o audiere corectă, fiind 
supusă unui verdict definitiv, pus în aplicare de ramura 
executivă, astfel încât toate treburile să fie bine ordonate 
și toate problemele să fie rezolvate adecvat.

Intervenția guvernului și a curții în problemele care 
survin între proprietari și lucrători este garantată pe deplin, 
dat fiind faptul că acestea nu sunt probleme atât de parti-
culare, cum sunt tranzacțiile obișnuite între doi indivizi, 
care nu privesc publicul, și unde guvernul nu are vreun 
drept să intervină. Căci problemele dintre proprietari și 
muncitori, deși par a fi chestiuni private, sunt în detri-
mentul binelui public, atâta timp cât afacerile comerciale, 
industriale și agricole, chiar și afacerile generale ale unei 
nații, sunt toate strâns legate împreună. O deteriorare a 
uneia este o pierdere pentru toți. Pentru că problemele 
dintre proprietari și angajați nu sunt în beneficiul binelui 
comun, guvernul și curtea au dreptul să intervină.

Chiar și în cazul diferențelor care apar între doi indi-
vizi cu privire la drepturile particulare, o terță parte, și 
anume guvernul, este necesară pentru a rezolva disputa. 
Cum poate fi neglijată atunci problema grevelor, care desta-
bilizează țara complet – fie că apar din cauza cerințelor 
deplasate ale lucrătorilor, fie din cauza lăcomiei excesive 
a proprietarilor de fabrici?

Dumnezeule Plin de Har! Cum își poate privi cine-
va semenii flămânzi, slăbiți și lipsiți de orice mijloace și 
cum poate trăi în liniște și pace în vila lui strălucitoare? 
Cum îi poate vedea cineva în cea mai mare nevoie și să 
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se bucure de averea lui? Acesta e motivul pentru care s-a 
decretat în religiile divine ca cel bogat să ofere în fiecare 
an câte o parte din averea lui pentru susținerea săracilor 
și ajutorarea celor nevoiași. Este unul din fundamentele 
religiei lui Dumnezeu și o obligație pentru toți. Pentru că 
în această privință o persoană nu este forțată sau obligată 
explicit de guvernanți, ci îi ajută pe sărmani la îndemnul 
propriei inimi și cu un spirit bucuros și luminos, o astfel 
de faptă este mult lăudabilă, aprobată și plăcută.

Acesta este sensul faptelor drepte menționate în Cărțile 
și Scripturile cerești.
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REALITATEA LUMII FIINȚEI

SOFIȘTII SUSȚIN CĂ toată existența este iluzorie, într-adevăr, 
că fiecare ființă este o iluzie absolută care nu are nici 

măcar o existență – cu alte cuvinte, că existența lucrurilor 
create este ca un miraj ori precum reflexia unei imagini în 
apă sau într-o oglindă, care este numai aparență, lipsită 
de orice bază, fundație sau realitate ce poate fi stabilită.

Această concepție este falsă, căci deși existența lucruri-
lor este o iluzie în comparație cu existența lui Dumnezeu, 
în lumea contingentă aceasta este recunoscută, dovedită 
și de netăgăduit. De exemplu, existența mineralului este 
inexistență în comparație cu aceea a omului – având în 
vedere că trupul omenesc se transformă în mineral când 
moare fizic – dar mineralul există cu adevărat în regnul 
mineral. Este de aceea limpede că țărâna este inexistentă 
sau are o existență iluzorie în comparație cu a omului, dar 
că există în cadrul regnului mineral.

În aceeași manieră, existența lucrurilor create este 
pură iluzie și chiar neființă în comparație cu aceea a lui 
Dumnezeu și constă într-o simplă aparență, precum ima-
ginea văzută într-o oglindă. Cu toate că imaginea este o 
iluzie, sursa și realitatea ei este persoana reflectată, a cărei 
imagine a apărut în oglindă. Pe scurt, reflexia este o iluzie 
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în comparație cu ceea ce este reflectat. Este limpede atunci 
că, deși lucrurile create nu au o existență în comparație 
cu aceea a lui Dumnezeu, fiind în schimb ca un miraj 
sau ca o imagine reflectată într-o oglindă, ele există pe 
treapta lor proprie.

Acesta este motivul pentru care Hristos s-a referit la 
cei care erau nepăsători față de Dumnezeu și negau ade-
vărul Său de parcă ar fi fost morți, deși după câte se vedea 
ei erau vii; căci față de cei credincioși ei erau cu adevărat 
morți, orbi, surzi și neștiutori. Aceasta este semnificația 
cuvintelor lui Hristos când a spus: „lasă morții să-și în-
groape morții lor.”155
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PREEXISTENȚA ȘI CONCEPȚIA

ÎNTREBARE: CÂTE TIPURI de preexistență și de concepție 
sunt?

Răspuns: Unii înțelepți și filosofi susțin că sunt două 
tipuri de preexistență – esențială și temporală – și că sunt 
tot două tipuri de concepție – esențială și temporală.

Preexistența esențială este o existență care nu este 
precedată de o cauză; concepția esențială este precedată 
de o cauză. Preexistența temporală nu are început; con-
cepția temporală are atât început, cât și sfârșit. Existența 
fiecărui lucru depinde de patru cauze: cauza eficientă, 
cauza materială, cauza formală și cauza finală.156 Astfel, 
acest scaun are un creator care este dulgher, materie care 
este lemnul, o formă care este cea de scaun și obiectivul 
de a servi șederii. De aceea, acest scaun este esențial con-
ceput, căci este precedat de o cauză, iar existența lui este 
condiționată de o cauză. Aceasta se numește concepție 
esențială sau intrinsecă.

Lumea existenței în relație cu Creatorul ei este conce-
pută intrinsec. În același mod, pentru că trupul depinde 
și este susținut de spirit, el este conceput esențial în relație 
cu spiritul. Invers, spiritul se poate lipsi de trup și este de 
aceea esențial preexistent în relație cu trupul. Cu toate 
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că razele soarelui sunt întotdeauna inseparabile de acesta, 
soarele este preexistent și razele sunt concepute, căci exis-
tența razelor depinde de aceea a soarelui, dar invers nu 
este posibil. Soarele este depozitarul harului, iar razele 
sale sunt însuși harul.

A doua considerație se referă la faptul că existența 
și inexistența sunt noțiuni relative. Dacă se spune că un 
anumit lucru a luat naștere din inexistență, nu înseamnă că 
este vorba despre inexistență absolută, ci semnifică faptul 
că forma anterioară a fost inexistență în relație cu forma 
prezentă. Inexistența absolută nu poate deveni existență, 
fiind lipsită de însăși capacitatea de a exista. Omul există, 
există și mineralul, însă existența mineralului este inexis-
tență în raport cu cea a omului; când trupul omului este 
distrus, el se preface în țărână și mineral, iar când țărâna 
progresează în lumea umană și acel trup inanimat al 
materiei devine viu, omul apare pe lume. Deși țărâna – 
mineralul – se bucură de existență pe treapta lui proprie, 
în raport cu omul este inexistență. Vrem să spunem că și 
unul și celălalt există, însă existența țărânei și mineralului 
față de om este inexistență, căci atunci când moare, omul 
devine țărână și mineral.

De aceea, cu toate că lumea contingentă există, în 
raport cu existența lui Dumnezeu este inexistență și ni-
micnicie. Și omul, și țărâna există, dar ce deosebire majoră 
este între existența mineralului și cea a omului! Una față 
de cealaltă este inexistență. La fel, existența creației este 
inexistență în raport cu aceea a lui Dumnezeu. Astfel, chiar 
dacă universul are existență, în raport cu Dumnezeu el 
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este inexistență.
Așadar, este limpede și evident că deși lucrurile create 

există, în raport cu Dumnezeu și Cuvântul Său, ele sunt 
inexistente. Acesta este înțelesul începutului și sfârșitului 
din Cuvântul lui Dumnezeu, Care spune: „Eu sunt Alfa 
și Omega”, căci El este atât sursa harului, cât și scopul 
final. Creatorul a avut întotdeauna o creație, iar razele au 
emanat și s-au ivit mereu din Soarele Adevărului; căci un 
soare fără de lumină ar fi întuneric de nepătruns. Numele 
și atributele lui Dumnezeu necesită existența lucrurilor 
și nu se poate închipui nicicând o contenire a revărsării 
harului străvechi al lui Dumnezeu, căci acest lucru ar fi 
contrar desăvârșirilor divine.
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REINCARNAREA

ÎNTREBARE: CE SE poate spune despre reincarnare, care este 
o credință susținută de adepții unor religii?

Răspuns: În ceea ce vom spune, scopul nostru este 
să exprimăm adevărul, nu să denigrăm credințele altora. 
Nu dorim altceva decât să explicăm faptele legate de acest 
subiect. De altfel, nu suntem înclinați să contestăm cre-
dințele adânci ale oricărei persoane și nici nu susținem un 
astfel de comportament.

Prin urmare, să știți că adepții reincarnării sunt de 
două feluri. Cei din prima categorie nu cred în răsplată 
și pedeapsă spirituală pe lumea cealaltă. Ei susțin că omul 
își primește pedeapsa sau recompensa prin reincarnare și 
reîntoarcere în această lume; ei socotesc că raiul și iadul 
sunt numai pe acest tărâm material și nu cred în lumea 
de dincolo. Grupul lor este de asemenea împărțit în două: 
o parte susține că, uneori, ca pedeapsă severă, omul poate 
să ia forma unui animal la întoarcerea în această lume și 
că, după ce suportă această suferință dureroasă, el trece 
din regnul animal la lumea omenească; ei numesc aceasta 
transmigrație. Cealaltă parte susține că omul se întoarce 
în aceeași lume omenească din care a plecat și că primește 
pedeapsa și răsplata lumii anterioare la întoarcere și numesc 
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aceasta reincarnare. Niciuna din aceste două ramuri nu 
crede într-o lume de dincolo.

A doua categorie de adepți ai reincarnării crede în 
lumea următoare și privește reincarnarea ca pe un mijloc 
de perfecționare, prin aceea că omul dobândește desăvârșiri 
în mod gradual plecând și reîntorcându-se iar în această 
lume până când atinge miezul perfecțiunii. Adică, omul 
este alcătuit din materie și energie. La început sau în 
primul ciclu materia este imperfectă, dar prin reîntoar-
cerea repetată în această lume ea progresează și câștigă în 
rafinament și subtilitate până când devine asemenea unei 
oglinzi lustruite; apoi, energia care este formată din spirit 
se dezvoltă aici pe deplin cu toate desăvârșirile sale.

Aceasta a fost doar o scurtă prezentare a credințelor 
adepților reincarnării și transmigrației. Ar fi de durată să 
intrăm în detalii – acest rezumat este suficient. Asemenea 
persoane nu au dovezi sau argumente raționale pentru 
credința lor care se bazează numai pe conjecturi și spe-
culații indirecte și nu pe dovezi convingătoare. Adepților 
reincarnării trebuie să li se ceară dovezi, nu presupuneri, 
conjecturi și presentimente.

Dar, de vreme ce mi-ați solicitat dovezi și argumente 
privind imposibilitatea reincarnării, trebuie să vă explic 
motivele acestei imposibilități. Prima dovadă constă în 
faptul că exteriorul este expresia interiorului. Tărâmul 
pământesc este oglinda Împărăției cerești, iar lumea ma-
terială este în concordanță cu lumea spirituală. Observați 
că în lumea perceptibilă, înfățișarea creației divine nu 
se repetă, căci niciun lucru creat nu poate fi identic cu 
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altul în toate cele. Semnul Unității Divine este prezent și 
vizibil în toate lucrurile. Dacă toate hambarele lumii ar 
fi pline cu boabe de cereale, v-ar fi dificil să găsiți două 
boabe absolut identice și care nu se deosebesc în toate 
privințele. Este obligatoriu să rămână între ele o diferență 
sau o deosebire. Acum, pentru că dovada Unității Divine 
există în toate lucrurile, iar caracterul unic și singular al 
lui Dumnezeu este vizibil în existența tuturor ființelor, 
repetarea aceleiași înfățișări a creației divine nu este po-
sibilă în niciun caz. În consecință, reincarnarea, care este 
manifestarea repetată în această lume a aceluiași spirit cu 
esența și stările anterioare, ar fi înfățișarea aceluiași sine, 
ceea ce este imposibil. Atâta timp cât repetarea aceleiași 
înfățișări a creației divine este imposibilă pentru ființele 
materiale, asumarea repetată a aceluiași rang, fie pe arc 
descendent, fie pe arc ascendent, este de asemenea impo-
sibilă pentru ființele spirituale, întrucât lumea materială 
corespunde lumii spirituale.

Totuși, referitor la specie, întoarcerea și repetarea sunt 
foarte vizibile la existențele materiale. Pomii care în anii 
trecuți au purtat frunze, flori și fructe vor purta și în anii 
viitori aceleași frunze, flori și fructe. Aceasta se numește 
repetarea speciei. Dacă unii și-ar exprima dezacordul cu 
faptul că frunza, floarea și fructul s-au descompus, au 
coborât din lumea vegetală în lumea minerală și s-au întors 
la cea dintâi, astfel având loc o repetare, le-am răspunde 
că floarea, frunza și fructul de anul trecut s-au descompus 
și s-au risipit. Nu au fost aceleași particule din frunzele și 
fructele anului trecut care s-au descompus, s-au recombinat 
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și s-au reîntors, ci esența speciei a revenit prin combinarea 
elementelor noi. La fel, corpul omenesc dispare complet 
după descompunerea și împrăștierea părților sale compo-
nente. Dacă ar fi ca acest trup să se reîntoarcă din lumea 
minerală sau vegetală, nu ar conține aceleași componente 
ca prima persoană, căci elementele sale s-au descompus, 
au dispărut și s-au risipit în spațiu. Ulterior, alți compuși 
de elemente s-au combinat formând un alt corp. Și chiar 
dacă am admite că unii compuși din primul corp au intrat 
în componența celui de al doilea, compușii respectivi nu 
puteau fi conservați riguros și complet fără vreun adaos sau 
diminuare pentru a se recompune și pentru a da naștere 
prin compoziția și combinarea lor unui alt individ. Nu 
se poate deduce așadar că acest corp a revenit cu toate 
părțile lui componente, că individul dinainte a devenit 
următorul și că, astfel, ar fi avut loc o repetare – că același 
spirit, ca și trupul, s-a reîntors și că, după moarte, esența 
sa a recâștigat această lume.

Dacă ar fi să pretindem că reincarnarea este menită 
să aducă perfecțiunea, astfel încât materia să câștige în 
puritate și rafinament pentru ca lumina spiritului să poată 
apărea acolo cu cea mai mare desăvârșire, ar fi de aseme-
nea pură închipuire. Chiar dacă am acorda credit unei 
asemenea supoziții, reînnoirea existenței unui obiect nu 
poate genera transformarea esenței sale. Prin reîntoarcere, 
substanța imperfecțiunii nu va deveni însă perfecțiune, 
întunericul deplin nu va deveni izvor de lumină, slăbi-
ciunea josnică nu va deveni putere și tărie, iar o esență 
pământească nu va deveni existență cerească. Oricât de 
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des s-ar reîntoarce, pomul infernal157 nu va aduce un fruct 
dulce, nici pomul bun, unul amar. Prin urmare, este lim-
pede că repetarea și reîntoarcerea la lumea materială nu 
sunt mijloacele destinate atingerii perfecțiunii și că această 
supoziție nu se bazează pe nicio probă sau dovadă, fiind 
doar o conjectură. Nu, atingerea perfecțiunii depinde în 
fapt de harul lui Dumnezeu.

Teozofii consideră că omul se va reîntoarce mereu pe 
arcul ascendent până va atinge Centrul Suprem, unde 
materia devine o oglindă fără pată, lumina spiritului stră-
lucește în plenitudinea puterii sale și se atinge perfecțiunea 
esențială. Totuși, aceia care au cercetat temeinic chestiunile 
divinității cunosc cu siguranță că lumile materiale se ter-
mină la capătul arcului descendent, că rangul omului stă la 
capătul arcului descendent și începutul arcului ascendent, 
care este opus Centrului Suprem și că de la începutul până 
la sfârșitul arcului ascendent, treptele de progres sunt de 
natură spirituală. Arcul descendent este numit acela de 

„naștere” și arcul ascendent, acela de „renaștere”. Arcul 
descendent se sfârșește în realitățile materiale și arcul 
ascendent în realitățile spirituale. Când descrie un cerc, 
vârful compasului nu schimbă sensul mișcării, căci ar fi 
contrar mișcării naturale și ordinii divine și ar distruge 
regularitatea cercului.

Mai mult, această lume materială nu este atât de 
vrednică și de folositoare pentru ca un individ eliberat 
din cușca sa să caute să fie prins din nou în capcană. Nu, 
prin harul veșnic al lui Dumnezeu adevărata capacitate și 
receptivitate a realității umane se arată limpede și manifest 
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prin traversarea treptelor de existență, și nu prin repetare 
și întoarcere. Când scoica se deschide doar o dată, este clar 
și limpede dacă ea ascunde o perlă strălucitoare sau ceva 
fără valoare. O plantă, dacă a crescut o singură dată, își 
arată florile sau spinii; nu este necesar să mai crească o 
dată. În afară de aceasta, înaintarea și mișcarea prin lumi 
în linie directă și în acord cu ordinea naturală reprezintă 
cauza existenței, iar mișcarea împotriva ordinii naturale și 
rânduielii lucrurilor reprezintă cauza extincției. Întoarce-
rea spiritului după moarte este incompatibilă cu mișcarea 
naturală și contrară ordinii divine.

Așadar, nu este nicidecum posibil să dobândești exis-
tența prin întoarcere. Este ca și cum omul, eliberat din 
uter, trebuie să se întoarcă în el. Socotiți cât de nefondate 
sunt concepțiile adepților reincarnării și transmigrației! Ei 
concep corpul ca pe un vas și spiritul drept conținutul său, 
cum sunt apa și ceașca, apa fiind golită dintr-o ceașcă și 
turnată în alta. Este cu adevărat o concepție copilărească. 
Ei nu reflectează mai adânc să-și dea seama că spiritul este 
în întregime imaterial, că nu intră și nu iese și că, cel mult, 
este legat de trup, așa cum este soarele față de oglindă. 
Dacă spiritul ar putea cu adevărat traversa toate treptele 
și ar putea dobândi perfecțiunea esențială prin întoarcerea 
repetată în lumea materială, atunci ar fi fost mai bine ca 
Dumnezeu să fi prelungit viața spiritului în această lume 
materială pentru ca acesta să dobândească virtuți și desă-
vârșiri și astfel nu ar mai fi fost nevoie ca el să guste din 
cupa morții și să intre în această viață pentru a doua oară.

Ideea își are originea în faptul că unii adepți ai rein-
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carnării își imaginează că existența se limitează la această 
lume trecătoare și neagă celelalte lumi ale lui Dumnezeu, 
în timp ce în realitate acestea sunt infinite. Dacă lumile 
lui Dumnezeu ar fi să culmineze în această lume materială, 
atunci toată creația ar fi zadarnică, iar existența însăși ar fi 
un joc copilăresc. Rezultatul final al acestui univers fără 
de sfârșit, cea mai nobilă realitate a omului, s-ar deplasa 
încoace și încolo timp de câteva zile în acest sălaș efemer, 
primindu-și pedeapsa și răsplata. La sfârșit, cu toții ar 
dobândi perfecțiunea, creația lui Dumnezeu cu făpturile 
ei infinite ar fi terminată și consumată și astfel, divinitatea 
Domnului și numele și atributele lui Dumnezeu ar înceta să 
mai aibă vreun efect sau influență asupra ființelor spirituale 
care există acum. „Departe de gloria Domnului tău, Cel 
Atotglorios, fie ceea ce făpturile Sale afirmă despre El!”158

Mințile limitate ale filosofilor din vechime, ca Ptole-
meu și ceilalți, susțineau că tărâmul vieții și existenței se 
rezumă la acest glob terestru, imaginându-și că spațiul 
infinit era conținut în nouă sfere cerești, nelocuite și goale. 
Urmăriți cât de limitate le erau ideile și cât de deficitară 
era judecata lor! Adepții reincarnării își închipuie și ei că 
lumile spirituale se rezumă la acele tărâmuri pe care min-
tea omenească le poate concepe. Unii dintre ei, cum sunt 
druzii și nusayríii, cred că existența se limitează numai 
la această lume materială. Ce supoziție fără de știință! 
În universul lui Dumnezeu, care apare în cea mai mare 
perfecțiune, frumusețe și măreție, corpurile luminoase ale 
universului material sunt infinite. Opriți-vă să deduceți 
atunci infinitul și nețărmurirea tărâmurilor spirituale ale 
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lui Dumnezeu, care sunt fundamentul în sine! „Trageți 
învățăminte, voi cei care aveți ochi!”159

Dar să ne întoarcem la tema noastră de la origine. În 
Cărțile Sfinte și în Sfintele Scripturi este menționată o 

„întoarcere”, însă cei neștiutori n-au reușit să-i pătrundă 
înțelesurile și și-au închipuit că se referă la reincarnare. 
Ceea ce Profeții lui Dumnezeu au vrut să spună prin 

„întoarcere” nu este întoarcerea esenței, ci a atributelor; 
nu este întoarcerea Manifestării Însăși, ci a desăvârșirilor 
Sale. În Evanghelie se spune că Ioan, fiul lui Zaharia este 
Ilie. Prin aceste cuvinte nu se înțelege întoarcerea sufle-
tului rațional și a personalității lui Ilie în trupul lui Ioan, 
ci că desăvârșirile și atributele lui Ilie au devenit clare și 
manifeste în el.160

Aseară a fost aprinsă o lampă în această cameră. 
Când o altă lampă se aprinde în seara aceasta, spunem 
că lumina din seara trecută strălucește din nou. Când 
apa care a încetat să curgă dintr-o fântână curge a doua 
oară, spunem că este aceeași apă care curge iarăși sau 
spunem că această lumină este aceeași cu cea dinainte. 
La fel, pomii și ierburile cu miros plăcut din primăvara 
trecută au înflorit și au apărut fructele delicioase; anul 
următor vom spune că acele fructe delicioase și acei pomi 
în floare, flori și ierburi plăcute au revenit. Nu este vorba 
despre faptul că aceiași compuși ai florilor de anul trecut, 
după descompunere s-au recombinat și s-au întors. Nu, 
semnificația este că aceeași prospețime și gingășie, aceeași 
aromă plăcută și culoare minunată care au caracterizat 
florile cu un an în urmă se vor regăsi în florile din acest 
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an. Pe scurt, ideea este asemănarea, similaritatea dintre 
primele flori și cele următoare. Aceasta este „întoarcerea” 
care este consemnată în Scripturile celeste. Este explicată 
în totalitate de Bahá’u’lláh în Kitáb-i-Íqán. Consultați-o 
și veți fi informați despre adevărul tainelor divine. Fie cu 
voi urările de bine și slava.
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UNITATEA EXISTENȚEI

ÎNTREBARE: CARE ESTE natura „unității existenței” propusă 
de teosofi și sufiști și ce urmărește de fapt?161 Este această 

credință reală sau nu?
Răspuns: Să știți că ideea unității existenței este veche 

și nu se rezumă numai la teosofi și sufiști. Într-adevăr, a 
fost expusă de unii filosofi greci, cum este Aristotel, care 
a spus: „Realitatea necompusă înseamnă toate lucrurile, 
dar nu este niciunul din ele.”162 „Necompus” este aici în 
contrast cu „compus” – semnificând că acea Realitate 
solitară care este consfințită și înălțată mai presus de com-
poziție și divizare, s-a descompus în nenumărate forme. 
Așadar, Existența reală înseamnă toate lucrurile, dar nu 
este niciunul dintre ele.

Susținătorii unității existenței afirmă că Existența reală 
este precum marea și că toate lucrurile create sunt precum 
valurile sale. Valurile, care semnifică lucrurile create, sunt 
formele infinite sub care apare acea Existență reală. Deci, 
Realitatea consfințită este marea preexistentă, iar formele 
nenumărate ale lucrurilor create sunt valurile sale emanate.

În mod similar, ei compară aceasta cu Singurul și 
numerele infinite prin faptul că primul s-a manifestat în 
mulțimea numerelor infinite, căci numerele sunt repeta-
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rea Singurului. Deci doi este repetarea lui unu și așa mai 
departe cu celelalte numere.

Între dovezile aduse este și următoarea. Toate lucrurile 
create sunt obiecte ale cunoașterii divine și nicio cunoaștere 
nu se poate realiza fără obiectele cunoașterii, câtă vreme 
cunoașterea ține de ceva care există, nu de ceva care este 
inexistent. Într-adevăr, cum poate inexistența totală să 
dobândească particularitate și individualitate în oglinda 
cunoașterii? Rezultă că realitățile tuturor lucrurilor create, 
care sunt obiectele cunoașterii Celui Mai Înalt au avut 
o existență abstractă, căci ele erau formele cunoașterii 
divine și că ele sunt preexistente, căci cunoașterea divină 
este preexistentă. Atâta timp cât cunoașterea este preexis-
tentă, la fel trebuie să fie și obiectele sale. Particularitățile 
și individualitățile lucrurilor create, care sunt obiectele 
cunoașterii preexistente ale Esenței divine se identifică 
cu însăși cunoașterea divină. Motivația acestui lucru este 
că realitatea, cunoașterea și obiectele cunoașterii Ființei 
divine trebuie realizate într-o stare de unitate absolută. 
Altminteri, Esența divină ar deveni locul fenomenelor 
multiple, devenind necesară o pluralitate de preexistențe, 
ceea ce este absurd.

Așadar, argumentează ei, este demonstrat faptul că 
obiectele cunoașterii sunt identice cu cunoașterea însăși și 
că, la rândul ei, cunoașterea se identifică cu Esența, însem-
nând că cunoscătorul, cunoașterea și obiectele cunoașterii 
sunt o singură realitate. Orice altă concepție ar duce în 
mod necesar la o pluralitate de preexistențe și la o retragere 
infinită și, într-adevăr, la nenumărate preexistențe. Pentru 
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că individualitățile și particularitățile lucrurilor create în 
cunoașterea lui Dumnezeu erau identice și absolut similare 
Esenței Lui, unitatea adevărată a prevalat și toate obiectele 
cunoașterii au fost cuprinse și încorporate, într-o manieră 
necompusă și nedivizată, în realitatea Esenței divine. Cu 
alte cuvinte, ele au fost, într-o manieră necompusă și ne-
divizată, obiectele cunoașterii Celui Mai Înalt și identice 
cu Esența Lui. Prin apariția prin manifestare a lui Dum-
nezeu, aceste individualități și particularități care aveau o 
existență abstractă – adică erau formele cunoașterii divine 

– au găsit adevărata existență în lumea exterioară, astfel că 
Existența reală s-a divizat în forme infinite. Aceasta este 
baza demonstrației lor.

Teosofii și sufiștii cuprind două grupări. O grupare 
este alcătuită din majoritate, care crede în unitatea exis-
tenței din pură imitație și care nu a înțeles adevăratul sens 
al învățăturilor conducătorilor lor renumiți. Majoritatea 
sufiștilor înțeleg prin „Existență” existența obișnuită care 
este concepută de cugetul și intelectul omului, adică pe 
care omul o poate înțelege.

Existența obișnuită este însă o întâmplare printre altele 
care intră în realitățile lucrurilor create, în vreme ce esen-
țele ființelor sunt substanța. Această existență accidentală, 
dependentă de lucruri în același fel în care proprietățile 
lucrurilor depind de ele, este numai o întâmplare printre 
multe altele.

Substanța este fără îndoială superioară întâmplării, 
căci substanța este primară, iar întâmplarea secundară; 
substanța subzistă prin ea însăși, iar întâmplarea subzistă 
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prin altceva – adică are nevoie de o substanță prin care 
poate să subziste.

În cazul acesta, Dumnezeu ar fi secundar și ar avea 
nevoie de creația Lui, iar creația s-ar putea lipsi complet 
de El.

Pentru a ilustra mai departe, ori de câte ori elementele 
individuale se combină în acord cu ordinea divină uni-
versală, o anumită ființă apare în lumea existenței. Când 
se combină anumite elemente, se produce o existență 
vegetală; când se combină altele, se produce o existență 
animală; când se combină și alte elemente, iau ființă alte 
lucruri. În fiecare caz, existența lucrurilor este o consecință 
a realităților lor. Cum poate atunci o existență, care este 
o întâmplare între altele și care necesită substanța prin 
care să subziste, să fie esențial preexistentă și Părintele 
tuturor lucrurilor?

Adevărații învățați din rândul teosofilor și sufiștilor au 
concluzionat, după îndelungi considerații asupra subiec-
tului, că sunt două feluri de existență. Unul este existența 
obișnuită, care este concepută de mintea omului. Această 
existență este creată și este o întâmplare printre alte în-
tâmplări, în timp ce realitățile lucrurilor sunt substanțele. 
Prin unitatea existenței nu se înțelege această existență 
percepută în mod obișnuit, ci Existența reală care este 
consfințită și înălțată mai presus de întreaga exprimare, o 
Existență prin care sunt realizate toate lucrurile. Existen-
ța aceasta este una singură; ea Îl reprezintă pe Singurul 
prin care toate lucrurile – cum ar fi materia, energia și 
existența aceea obișnuită, care este concepută de mintea 
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omenească – iau ființă. Acesta este adevărul din spatele 
credinței teosofilor și sufiștilor.

Pe scurt, Profeții și filosofii sunt de acord asupra unui 
punct: cauza prin care toate lucrurile sunt realizate este 
una singură. Deosebirea este că Profeții propovăduiesc 
faptul că cunoașterea lui Dumnezeu nu necesită existența 
lucrurilor create, în timp ce cunoașterea făpturilor ne-
cesită existența obiectelor cunoașterii. Dacă cunoașterea 
divină ar avea nevoie de altceva, atunci ar fi asemenea 
cunoașterii făpturilor create, și nu celei a lui Dumnezeu, 
căci Cel Preexistent este incomensurabil față de creat și 
creatul este opus Celui Preexistent. Ceea ce afirmăm în 
cazul creației că trebuie să fie printre cerințele concepției 
negăm referindu-ne la Dumnezeu; căci a fi consfințit și 
înălțat mai presus de toate imperfecțiunile este una dintre 
trăsăturile Ființei Necesare.

De pildă, observăm neștiința la ceea ce este creat, 
iar la Cel Preexistent confirmăm cunoașterea. La ceea 
ce este creat observăm slăbiciunea, iar la Cel Preexistent 
confirmăm puterea. La ceea ce este creat observăm sărăcia, 
iar la Cel Preexistent confirmăm bogăția. Cel creat este 
izvorul tuturor imperfecțiunilor, iar Cel Preexistent este 
suma tuturor desăvârșirilor. Atâta vreme cât cunoașterea 
celui creat are nevoie de obiectele cunoașterii, cunoașterea 
Celui Preexistent trebuie să fie independentă de existența 
lor. Rezultă că particularitățile și individualitățile lucruri-
lor create, care sunt obiectele cunoașterii divine, nu sunt 
preexistente. Mai mult, atributele perfecțiunii divine nu 
recompensează până într-atât străduințele minții omenești 
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încât să ne permită să aflăm dacă cunoașterea divină are 
sau nu nevoie de obiect.

Pe scurt, ceea ce am consemnat mai înainte este cea 
mai importantă dovadă a sufiștilor, dar dacă ar fi să men-
ționăm toate argumentele lor și să le răspundem punctual, 
ar dura prea mult timp. Cu toate acestea, ceea ce s-a spus 
reprezintă dovada cea mai hotărâtoare și argumentul cel 
mai clar pe care acei învățați din rândul sufiștilor și teo-
sofilor l-au înaintat.

Existența reală prin care sunt realizate toate lucrurile, 
adică realitatea Esenței divine prin care toate lucrurile au 
apărut este recunoscută de toți. Diferența constă în fap-
tul că sufiștii susțin că realitățile tuturor lucrurilor sunt 
manifestarea Singurului, în timp ce Profeții spun că ele 
emană de acolo. Este o deosebire majoră între manifestare 
și emanație. Apariția prin manifestare înseamnă că un 
singur lucru devine manifest în forme infinite. De exem-
plu, când sămânța, care este un singur lucru, înzestrat cu 
desăvârșirile regnului vegetal, se manifestă, se împarte în 
formele infinite ale ramurilor, frunzelor, florilor și fructelor. 
Aceasta se numește apariție prin manifestare, în timp ce 
în apariția prin emanație Singurul rămâne transcendent 
în înălțimile sfințeniei sale, dar existența făpturilor create 
se obține din el prin emanație, nu prin manifestare. Poate 
fi comparat cu soarele. Razele emană din el și strălucesc 
peste toate lucrurile, dar soarele rămâne transcendent în 
înălțimile sfințeniei sale. El nu coboară; nu se împarte sub 
forma razelor; el nu apare în identitatea lucrurilor prin 
particularitate și individualitate; Cel Preexistent nu devi-
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ne cel creat; bogăția absolută nu cade prizonieră sărăciei; 
perfecțiunea absolută nu se transformă în imperfecțiune 
extremă.

Rezumând, sufiștii vorbesc numai despre Dumnezeu 
și creație și cred că Dumnezeu S-a împărțit pe Sine Însuși 
și S-a manifestat pe Sine în infinitele forme ale creației Sale, 
precum marea ce apare în formele infinite ale valurilor 
sale. Aceste valuri create și imperfecte sunt identice cu 
Marea preexistentă, care este suma tuturor desăvârșirilor 
divine. Profeții susțin însă că există lumea lui Dumnezeu, 
lumea Împărăției și lumea Creației: trei lucruri. Prima 
emanație este harul revărsat al Împărăției, care a emanat 
de la Dumnezeu și a apărut în realitățile tuturor lucrurilor, 
așa cum razele emanând din soare sunt reflectate în toate 
lucrurile; iar acel har – razele – apare în forme infinite în 
realitățile tuturor lucrurilor și este particularizat și indi-
vidualizat potrivit capacității, receptivității și esenței lor. 
Aserțiunea sufiștilor ar cere ca bogăția absolută să coboare 
în sărăcie, ca Cel Preexistent să se limiteze la formele create 
și ca însăși chintesența puterii să fie reflectată în oglinda 
neputinței și să se supună limitărilor interioare ale lumii 
contingente. Aceasta este o greșeală evidentă, căci noi 
observăm că realitatea omului, care este cea mai nobilă 
dintre toate făpturile, nu se poate coborî la realitatea 
animalului; că esența animalului, care este înzestrat cu 
capacitatea senzației, nu se coboară la nivelul plantei; și 
că realitatea plantei, care este capacitatea de a crește, nu 
se degradează până la realitatea mineralului.

Pe scurt, realitățile superioare nu coboară și nu se 
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înjosesc până la nivelul realităților inferioare. Cum ar 
putea atunci Realitatea universală a lui Dumnezeu care 
transcende toate numele și atributele, să se auto-divizeze, 
fără a ține seama de sanctitatea și sfințenia ei absolută, în 
formele și realitățile lumii contingente, care sunt însuși 
izvorul imperfecțiunilor? Aceasta este pură fantezie și 
speculație imposibilă. Dimpotrivă, Esența sfințeniei este 
suma tuturor desăvârșirilor divine și maiestoase și toate 
făpturile primesc iluminarea din apariția Sa prin emanație 
și se împărtășesc din luminile perfecțiunii și frumuseții 
Sale celeste, în același fel în care toate făpturile pământești 
dobândesc harul luminii din razele soarelui, fără vreo 
coborâre sau înjosire a acestuia în realitățile receptive ale 
acestor ființe pământești.

Luând în considerație orele înaintate, după cină, ne 
vom opri cu explicațiile aici.
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83
CELE PATRU CRITERII ALE 

ÎNȚELEGERII

SUNT DOAR PATRU criterii de înțelegere acceptate, adică 
patru criterii prin care sunt înțelese realitățile lucrurilor.
Primul criteriu este acela al simțurilor; tot ce pot perce-

pe ochiul, urechea, gustul, mirosul și pipăitul se numește 
„perceptibil”. În prezent, toți filosofii europeni susțin că 
acesta este criteriul cel mai desăvârșit. Ei afirmă că cel mai 
important dintre toate criteriile este cel al simțurilor, con-
siderându-l sfânt. Totuși, criteriul simțurilor este deficitar, 
căci te poate înșela. De exemplu, cel mai important simț 
este capacitatea vederii. Vederea însă vede un miraj în loc 
de apă și consideră adevărate și reale imaginile reflectate 
în oglinzi; vede mici trupurile mari, percepe un vârtej 
ca pe un cerc, își imaginează că pământul stă pe loc și 
că soarele este în mișcare și este supusă multor alte erori 
de acest gen. O persoană nu se poate bizui numai pe ea.

Al doilea criteriu este acela al rațiunii, care a fost crite-
riul principal de înțelegere pentru acei stâlpi de înțelepciu-
ne, filosofii antici. Ei au dedus lucruri prin puterea minții, 
bazându-se pe argumente raționale. Toate argumentele lor 
se bazează pe judecată. În pofida acestui lucru, ei au avut 
deosebiri majore de opinii; și-au schimbat chiar și părerile 
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proprii. Timp de douăzeci de ani ei au dedus existența 
unui lucru cu argumente raționale, iar ulterior nu au mai 
fost de acord cu ele, aducând din nou argumente raționale. 
Chiar Platon a dovedit la început prin argumente raționale 
nemișcarea pământului și mișcarea soarelui, după care a 
demonstrat, tot cu argumente raționale, poziția centrală a 
soarelui și mișcarea pământului. Apoi s-a răspândit teoria 
lui Ptolemeu, iar teoria lui Platon a fost uitată complet 
până când un astronom modern a reînviat-o. Astfel s-au 
contrazis matematicienii între ei, deși cu toții s-au bazat 
pe argumente raționale.

La fel, la un moment dat, ei puteau demonstra un 
lucru cu argumente raționale, altă dată îl retractau tot cu 
argumente raționale. Deci, un filosof susținea odată cu 
fermitate un punct de vedere, aducând o serie de dovezi 
și argumente în sprijinul său, după care se răzgândea, 
contrazicându-și poziția anterioară cu argumente raționale.

Reiese astfel în mod evident caracterul imperfect al 
criteriului judecății, după cum au dovedit-o dezacordurile 
existente între filosofii antici, ca și lipsa lor de consistență 
și înclinația către schimbarea propriilor vederi. Dacă acest 
criteriu al rațiunii ar fi fost perfect, ar fi trebuit să-și uneas-
că toți ideile și să-și pună de acord opiniile.

Al treilea criteriu este acela al textelor religioase, adică 
cuvântul Sfintelor Scripturi, când se spune: „Dumnezeu a 
spus așa în Tora” sau „Dumnezeu a spus așa în Evanghe-
lie”. Nici acest criteriu nu este perfect, pentru că textele 
religioase trebuie înțelese cu ajutorul minții. Câtă vreme 
chiar mintea este predispusă erorilor, cum putem spune că 
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va ajunge la adevărul perfect și nu va greși în înțelegerea și 
deducerea înțelesului textelor religioase? Căci este supusă 
erorilor și nu poate duce la certitudine. Acesta este criteriul 
conducătorilor religioși. Ceea ce înțeleg ei din cuvântul 
Cărții este ceea ce mintea lor poate pricepe, și nu neapărat 
adevărul problemei; căci mintea este precum un cântar, iar 
înțelesurile cuprinse în texte sunt asemenea obiectelor ce 
trebuie cântărite. Dacă balanța nu este corectă, cum poate 
fi stabilită greutatea?

În consecință, să știți că ceea ce posedă oamenii și 
consideră a fi adevărat poate fi supus greșelii; căci dacă 
pentru a dovedi sau nu temeinicia unui lucru se prezintă o 
dovadă ce vine din mărturia simțurilor, acest criteriu este 
cu siguranță imperfect; la fel se întâmplă dacă se aduce o 
dovadă rațională; tot așa, dacă se oferă o dovadă a textului 
religios. Așadar, este limpede că omul nu posedă vreun 
criteriu de cunoaștere pe care să te poți baza.

Dar harul Sfântului Duh este adevăratul criteriu pen-
tru care nu există nicio urmă de îndoială sau incertitudine. 
Acel har constă în confirmările Sfântului Duh cu care este 
dăruit omul și prin care se obține certitudinea.
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84
FAPTELE BUNE ȘI PREMISELE LOR 

SPIRITUALE

ÎNTREBARE: ACEIA CARE fac fapte bune, care doresc binele 
întregii omeniri, care au un caracter vrednic de laudă, 

care-și arată dragostea și bunătatea tuturor oamenilor, 
cărora le pasă de sărmani și care lucrează pentru pacea 
universală – ce nevoie au ei de învățăturile divine de care 
cred că se pot lipsi? Care este situația acestor oameni?

Răspuns: Să știți că asemenea modalități, cuvinte și 
fapte vor fi lăudate și aprobate, contribuind la gloria lumii 
omenești. Singure însă, aceste acțiuni nu sunt de ajuns. 
Ele sunt ca un trup de cea mai mare frumusețe, dar fără 
spirit. Ceea ce duce la viață veșnică, onoare eternă, ilumi-
nare universală și la adevărată biruință și mântuire este 
mai întâi și înainte de toate, cunoașterea lui Dumnezeu. 
Este limpede că această cunoaștere are întâietate în fața 
oricărei alte cunoașteri și reprezintă cea mai măreață vir-
tute a lumii omenești. Căci înțelegerea realității lucrurilor 
conferă un avantaj material pe tărâmul ființei și aduce cu 
sine progresul civilizației exterioare, dar cunoașterea lui 
Dumnezeu este cauza progresului și atracției spirituale, 
viziunii și intuiției adevărate, înălțării umanității, apariției 
civilizației divine, reparării moralei și iluminării conștiinței.
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În al doilea rând vine dragostea de Dumnezeu. Lu-
mina acestei dragoste este aprinsă, prin cunoașterea lui 
Dumnezeu, în candela inimii, iar razele care se răspândesc 
iluminează lumea, dăruindu-i omului viața Împărăției. Și 
cu adevărat rodul existenței omenești este dragostea de 
Dumnezeu, care este spiritul vieții și harul etern. Dacă 
nu ar fi dragostea de Dumnezeu, lumea înconjurătoare 
ar fi aruncată în întuneric. Dacă nu ar fi dragostea de 
Dumnezeu, inimile oamenilor ar fi fără viață și lipsite de 
tumultul conștiinței. Dacă nu ar fi dragostea de Dumne-
zeu, desăvârșirile lumii omenești ar dispărea în întregime. 
Dacă nu ar fi dragostea de Dumnezeu, nu ar exista nicio 
legătură adevărată între sufletele omenești. Dacă nu ar fi 
dragostea de Dumnezeu, uniunea spirituală s-ar pierde. 
Dacă nu ar fi dragostea de Dumnezeu, lumina unicității 
omenirii s-ar stinge. Dacă nu ar fi dragostea de Dumnezeu, 
Răsăritul și Apusul nu s-ar îmbrățișa ca niște iubiți. Dacă 
nu ar fi dragostea de Dumnezeu, discordia și separarea 
nu s-ar transforma în tovărășie. Dacă nu ar fi dragostea 
de Dumnezeu, înstrăinarea nu ar ceda unității. Dacă nu 
ar fi dragostea de Dumnezeu, străinul nu ar deveni pri-
etenul. Într-adevăr, dragostea în lumea omenească este o 
rază din dragostea de Dumnezeu și o reflectare a harului 
dărniciei Sale.

Este limpede că realitățile umane diferă una de cealal-
tă, că opiniile și percepțiile lor sunt variabile și că această 
diferență de gânduri, opinii, înțelegeri și sentimente între 
indivizi este o cerință esențială. Diferențele de nivel din 
creație sunt printre cerințele esențiale ale existenței, care 
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este împărțită în forme infinite. Avem de aceea nevoie de 
o putere universală care să prevaleze asupra gândurilor, 
opiniilor și sentimentelor tuturor, care să poată anula se-
parările și să aducă toate sufletele sub domnia principiului 
unicității umanității. Este limpede și evident că puterea cea 
mai mare din lumea omenească este dragostea de Dum-
nezeu. Ea adună diverse popoare la umbra tabernacolului 
unicității și nutrește cea mai mare dragoste și tovărășie 
printre popoarele și națiunile rivale și ostile.

Observați cât de numeroase erau diversele națiuni, 
rase, clanuri și triburi care, după venirea lui Hristos, s-au 
adunat prin puterea dragostei de Dumnezeu la umbra 
Cuvântului Său. Luați în considerație cum au fost abolite 
total deosebirile și divizările de o mie de ani, cum s-a risipit 
iluzia superiorității raselor și națiunilor, cum s-a obținut 
uniunea sufletelor și a sentimentelor și cum au devenit 
toți creștini în adevăr și în spirit.

A treia virtute a umanității este intenția frumoasă, 
care este temelia faptelor bune. Unii căutători ai adevă-
rului susțin ca intenția să fie superioară acțiunii, căci o 
intenție bună este lumina absolută și complet ferită de 
cea mai mică urmă de răutate, uneltire sau înșelăciune. 
O persoană poate realiza o acțiune virtuoasă, dar care în 
realitate este mânată de un interes personal. De exemplu, 
un măcelar crește o oaie și se îngrijește de siguranța ei, 
dar această faptă bună a măcelarului nu este motivată 
decât de speranța profitului, căci la final rezultatul grijii 
sale se va materializa în sacrificarea bietului animal. Câte 
fapte bune și oneste sunt în realitate motivate de interesul 
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personal! Intenția curată este consfințită mai presus de 
asemenea greșeli.

Pe scurt, faptele bune devin desăvârșite și depline nu-
mai după ce a fost dobândită cunoașterea lui Dumnezeu, 
după ce dragostea de Dumnezeu a fost manifestată și au 
fost realizate atracțiile spirituale și motivele bune. Altmin-
teri, deși faptele bune sunt lăudabile, dacă nu răsar din 
cunoașterea lui Dumnezeu, din dragostea de Dumnezeu 
și dintr-o intenție sinceră, ele sunt imperfecte. De exemplu, 
existența omenească trebuie să înglobeze toate desăvâr-
șirile spre a fi deplină. Capacitatea văzului este deosebit 
de prețuită și valoroasă, dar trebuie să fie ajutată de cea a 
auzului; auzul este foarte prețuit, dar trebuie să fie ajutat 
de capacitatea discursului; capacitatea discursului este 
foarte prețuită, dar trebuie ajutată de capacitatea rațiunii 
și așa mai departe, până la celelalte capacități, organe și 
membre ale omului. Când toate puterile, simțurile, părțile 
și organele se adună laolaltă, se atinge perfecțiunea.

În lumea de astăzi întâlnim suflete care doresc sincer 
binele tuturor oamenilor, care fac tot ce stă în puterea lor 
să-i ajute pe sărmani și să-i sprijine pe cei asupriți și care 
sunt dedicate păcii și prosperității universale. Cu toate 
acestea, indiferent de perfecțiunea dovedită din această 
perspectivă, ele rămân văduvite de cunoașterea și dragostea 
de Dumnezeu și sunt imperfecte.

Medicul Galenus a scris în comentariul său privind 
tratatul lui Platon despre arta guvernării că o influență 
adâncă asupra adevăratei civilizații o exercită credințele 
religioase, dovadă fiind următoarele. Majoritatea oamenilor 
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nu pot înțelege o serie de argumente logice și au nevoie 
de aluzii simbolice vestind răsplata și pedeapsa lumii de 
dincolo. Semnul acesteia este că vedem astăzi niște oameni 
numiți creștini care cred în răsplata și pedeapsa lumii ur-
mătoare și care comit fapte bune, asemenea unui adevărat 
filosof. Astfel, vedem cu toții limpede că ei nu au nicio 
teamă de moarte și că, prin virtutea năzuinței arzătoare 
pentru dreptate și echitate, ei trebuie să fie priviți de parcă 
ar fi adevărații filosofi.163

Observați acum cu atenție cât de mărețe trebuie să 
fi fost sinceritatea, abnegația proprie, emoțiile spirituale, 
intențiile curate și faptele bune ale credincioșilor creștini 
pentru Galenus – filosof și medic care nu a fost el însuși 
creștin – încât să le ateste moralitatea și desăvârșirile aces-
tor oameni, numindu-i adevărați filosofi. Astfel de virtuți 
și calități nu pot fi atinse numai prin fapte bune. Dacă 
prin virtute se înțelege numai că un bine se poate obține 
și acorda, atunci de ce nu slăvim această lampă aprinsă ce 
luminează încăperea, deși lumina ei este fără îndoială un 
lucru bun? Soarele hrănește toate ființele pământești și le 
favorizează creșterea și dezvoltarea prin lumina și căldura 
sa – ce bine mai mare decât acesta? Totuși, dacă acest bine 
nu pleacă din motive bune și din dragostea și cunoașterea 
lui Dumnezeu, nu impresionează câtuși de puțin. Când o 
persoană oferă o cană cu apă alteia, aceasta îi arată apreci-
ere și recunoștință. O persoană care nu gândește ar putea 
spune: „Soarele acesta care dă lumină lumii, manifestând 
o așa mare dărnicie trebuie de bună seamă lăudat și slăvit. 
Căci de ce trebuie să lăudăm un om pentru un dar atât de 

10
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modest și să nu-i aducem mulțumiri soarelui?” Dar, dacă 
ar fi să privim cu ochiul adevărului, am vedea că acest 
dar modest oferit de această persoană își are originea în 
tumultul conștiinței și este vrednic de laudă, în timp ce 
lumina și căldura soarelui nu se datorează acestui lucru și 
astfel nu sunt vrednice de prețuirea și recunoștința noas-
tră. În aceeași manieră, în vreme ce aceia care realizează 
fapte bune trebuie lăudați, dacă faptele nu pleacă de la 
cunoașterea și dragostea de Dumnezeu, ele sunt de bună 
seamă imperfecte.

Pe lângă aceasta, dacă luați în considerare problema 
cu corectitudine, veți vedea că faptele bune ale necredin-
cioșilor își au și ele originea în învățăturile divine. Profeții 
din vechime i-au îndemnat pe oameni să le realizeze, le-au 
explicat avantajele și le-au lămurit urmările lor pozitive; 
învățăturile lor s-au răspândit apoi prin lume, ajungând 
succesiv la sufletele necredincioase și înclinându-le spre 
aceste desăvârșiri; descoperind că aceste acțiuni erau lă-
udabile și aduceau bucurie și fericire printre oameni, li 
s-au conformat. De aceea, aceste acțiuni provin tot din 
învățăturile divine. Dar pentru a înțelege este necesară o 
fărâmă de deschidere a minții, și nu dispute și controverse.

Lăudat fie Dumnezeu, ați vizitat Persia și ați fost mar-
tori la bunătatea iubitoare care, prin adierile sacre ale lui 
Bahá’u’lláh, persanii au venit să o arate întregii omeniri. 
Odinioară, dacă dădeau din întâmplare peste un discipol 
al altei religii, îl goneau, îi arătau cea mai mare dușmănie, 
ură și răutate și chiar îl socoteau necurat. Ardeau Evan-
ghelia și Tora și își spălau mâinile în cazul în care s-ar fi 
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murdărit atingând acele Cărți. Acum, majoritatea recită 
și interpretează, în funcție de situație, din conținutul 
acestor două Cărți în adunări și întruniri, lămurind și 
elucidând semnificațiile și misterele lor lăuntrice. Ei le 
arată bunătate dușmanilor și îi tratează pe lupii însetați 
de sânge cu grijă tandră, ca și pe gazelele de pe pajiștile 
dragostei lui Dumnezeu. Le-ați văzut comportamentul 
și caracterul și ați auzit despre morala pe care o aveau 
persanii în vremurile de odinioară. Este posibil ca această 
transformare de morală și această schimbare de discurs și 
comportament să fie aduse altfel decât prin dragostea de 
Dumnezeu? Nu, pentru Dumnezeu! Dacă am încerca să 
răspândim asemenea morală și purtare numai cu ajutorul 
cunoașterii și învățării, ar trece o mie de ani și tot nu s-ar 
realiza în masă.

În această zi, mulțumită dragostei de Dumnezeu, 
aceasta s-a realizat cu cea mai mare ușurință. Luați atunci 
aminte, o, voi cu inimă înțelegătoare!

13
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Cuvânt înainte

1 Vezi, de exemplu, Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, 30.2; 
The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Ba-
há during His Visit to the United States and Canada in 1912, trad. 
Howard MacNutt (Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, 2012), p. 
427; Cuvântări la Paris, 2.1 și 28.6.

2 Cap. 46, par. 7.
3 Shoghi Effendi, Dumnezeu trece pe lângă noi.
4 Dintr-o scrisoare datată 13 martie 1923 scrisă de Shoghi Effendi către 

bahá’íi din Australia.
5 Dintr-o scrisoare datată 14 noiembrie 1940 scrisă din partea lui Shoghi 

Effendi către un credincios.

PARTEA ÎNTÂ I

Despre influența profeților în 
dezvoltarea omenirii

1 Facerea 1:26.
2 Cf. John 6:42.
3 Cf. Jurjí Zaydán, Umayyads and ‘Abbásids: Being the Fourth Part of 

Jurjí Zaydán’s History of Islamic Civilization, trad. D. S. Margoliouth 
(Londra: Darf Publishers, 1987), p. 125-131.

4 ‘Umar.
5 Copernic.
6 Qur’án 36:38.
7 Qur’án 36:40.
8 Galileo.
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9 ‘Abdu’l-Bahá se referă aici la Báb folosind titlul de Ḥaḍrat-i-A‘lá – 
Sfinția Sa Cel Înălțat – dar va fi menționat în text cu numele prin 
care este cunoscut în Occident.

10 ‘Abdu’l-Bahá se referă aici la Bahá’u’lláh folosind titlul de Jamál-
i-Mubárak (Frumusețea Binecuvântată). Mai este numit și Jamál-
i-Qidám (Frumusețea Străveche) și Qalam-i-A‘lá (Pana Celui Mai 
Înalt), însă va fi menționat în carte cu numele Bahá’u’lláh, prin care 
este cunoscut în Occident.

11 Bahá’u’lláh a fost exilat întâi de la Ṭihrán la Baghdád, apoi la 
Constantinopol (Istanbul) și din nou la Adrianopol (Edirne) și a 
fost întemnițat la ‘Akká, “Cea Mai Măreață Închisoare” în 1868, în 
apropierea căreia a murit în anul 1892.

12 Două orașe din Iraq în care se află mormântul primului și al celui de 
al treilea Imám al religiei Shí‘ah și care reprezintă importante centre 
de pelerinaj.

13 Prima Tabletă a lui Bahá’u’lláh către Napoleon III a fost revelată la 
Adrianopol (vezi Epistle to the Son of the Wolf, trad. Shoghi Effendi, 
Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, 1988, 2001, p. 45), pe care 
Bahá’u’lláh l-a numit „închisoarea îndepărtată”.

14 Cf. Súriy-i-Haykal (Súrih of the Temple), ¶138.
15 Fiul consulului francez în Siria care, conform lui Nabíl-i-A‘ẓam, era 

adept al lui Bahá’u’lláh; vezi H. M. Balyuzi, Bahá’u’lláh: The King 
of Glory (Oxford: George Ronald, 1980), p. 320.

16 Cf. Súriy-i-Haykal, ¶221.
17 “Yá Bahá’u’l-Abhá”, o invocare a Celui Mai Mare Nume al lui Dum-

nezeu (Cel Atotglorios sau Cel Mai Glorios).
18 Bahá’u’lláh.
19 Cf. Kitáb-i-Íqán (Cartea certitudinii), ¶213.
20 Vezi Capitolele 8-9 mai sus.
21 Vezi Daniel 9:24.
22 Cf. Numerii 14:34; Iezechiel 4:6.
23 Adică, soția lui Muḥammad și vărul ei Varaqih-ibn-i-Nawfal.
24 Întrucât Muḥammad Și-a început ministeriatul public cu zece ani 

înaintea Hegirei, această dată corespunde anului 1280 al Hegirei, sau 
1863.

25 Apocalipsa 11:3.
26 Qur’án 48:8.
27 Apocalipsa 11:4.
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28 Apocalipsa 11:5.
29 Apocalipsa 11:6.
30 Apocalipsa 11:6.
31 Apocalipsa 11:6.
32 Apocalipsa 11:7.
33 Apocalipsa 11:7.
34 Apocalipsa 11:7.
35 Apocalipsa 11:8.
36 Apocalipsa 11:9.
37 Apocalipsa 11:10.
38 Apocalipsa 11:11.
39 Apocalipsa 11:12.
40 Báb și Quddús.
41 Apocalipsa 11:12.
42 Apocalipsa 11:13.
43 Apocalipsa 11:13.
44 Apocalipsa 11:14.
45 Iezechiel 30:1–3.
46 Apocalipsa 11:15.
47 Apocalipsa 11:16–17.
48 „Referitor la cei douăzeci și patru de bătrâni: într-o Tabletă, Dascălul 

a afirmat că aceștia sunt Báb, cele optsprezece Slove ale Celui Viu și 
alți cinci care vor fi cunoscuți în viitor.” (Dintr-o scrisoare datată 22 
iulie 1943 scrisă din partea lui Shoghi Effendi către un credincios.) ‘Ab-
du’l-Bahá l-a identificat într-o Tabletă pe unul dintre cei cinci rămași 
ca fiind Ḥájí Mírzá Muḥammad-Taqí Afnán, Vakílu’d-Dawlih.

49 Apocalipsa 11:18.
50 Apocalipsa 11:18.
51 Apocalipsa 11:18.
52 Apocalipsa 11:18.
53 Apocalipsa 11:19.
54 Apocalipsa 11:19.
55 Apocalipsa 11:19.
56 Apocalipsa 11:19.
57 În acest moment, traducerea paragrafului urmează revizuirea lui 

Shoghi Effendi așa cum este el citat în The World Order of Bahá’u’lláh: 
Selected Letters (Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, 1991, 2012), 
p. 204-205, și The Promised Day Is Come, ¶297. De menționat că 
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„nahál”, care corespunde cuvântului „rod” din engleză și care a fost 
aici redat în paragrafele 1-2, a fost folosit în acest paragraf ca „Ra-
mură”. În ambele cazuri se face referire la Bahá’u’lláh.

58 Apocalipsa 21:1–3.
59 Apocalipsa 21:2.
60 Apocalipsa 12:2.
61 Apocalipsa 12:3–4.
62 Apocalipsa 12:4.
63 Apocalipsa 12:5.
64 Apocalipsa 12:5.
65 Apocalipsa 12:6.
66 Apocalipsa 12:6.
67 Apocalipsa 12:6.
68 Cuvântul sa‘ádat, redat aici ca „fericire”, are și conotația de prospe-

ritate, bucurie și bunăstare.

PARTEA A DOUA

Câteva subiecte creștine

69 Cf. Matei 3:16-17; Marcu 1:10-11; Luca 3:22.
70 Cf. Ieșirea 13:21-22.
71 Cf. Ioan 10:38.
72 Din Tableta lui Bahá’u’lláh către Náṣiri’d-Dín Sháh, în Súriy-i-Haykal, 

¶192.
73 Qur’án 19:17; cf. Luca 1:26-28.
74 Qur’án 36:36.
75 Cf. Qur’án 13:3.
76 Ioan 1:12-13.
77 Facerea 2:7.
78 Cf. Matei 3:11; Marcu 1:8; Luca 3:16; Ioan 1:33.
79 Cf. Fapte 15:20.
80 ‘Abdu’l-Bahá se referă aici la noțiunile de căldură și răceală care au 

jucat un rol important în medicina tradițională islamică.
81 Ioan 6:51.
82 Matei 26:26.
83 Matei 8:22; Ioan 3:6.



357

Note

84 Cf. Matei 13:14-15; Ioan 12:39-40.
85 Cf. Matei 24:29-30.
86 Vezi Kitáb-i-Íqán, ¶¶27-42 și 66-87.
87 Cf. Ioan 3:13.
88 Masíkh (monstru), a distorsiune a lui Masíḥ (Mesia).
89 Cf. 1 Tesaloniceni 5:2; 2 Petru 3:10.
90 Ioan 17:5.
91 Cf. Ioan 6:50-51.
92 Cf. Facerea 2:16-17.
93 Cf. Facerea 3:5.
94 Cf. Facerea 3:11-15, 22.
95 Bahá’u’lláh.
96 Cf. Ioan 6:51.
97 I.e., evrei și creștini.
98 Matei 8:22.
99 Matei 12:31-32.
100 Matei 22:14.
101 Qur’án 2:105 și 3:74.
102 Matei 22:14.
103 Vezi, de exemplu, Kitáb-i-Íqán, ¶¶156-179.
104 Cf. Ioan 1:19-21.
105 Adică, individualitatea lui Ioan.
106 Cf. Matei 23:34-36.
107 Matei 16:18.
108 Numele lui Petru era Simon, dar Hristos l-a numit Cephas, care 

corespunde cuvintelor grecești „petros„ sau „petra”, însemnând 
„piatră”.

109 Cf. Matei 16:14-18.

PARTEA A TREIA

Despre puterile și rangurile 
Manifestărilor lui Dumnezeu

110 Peste tot clasificarea lui ‘Abdu’l-Bahá include și spiritul mineral; vezi, 
de exemplu, Capitolul 64; Selections from the Writings of ‘Abdu’l- 
Bahá, sec. 30; The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered 
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by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit to the United States and Canada 
in 1912, trad. Howard MacNutt (Wilmette, IL: Bahá’í Publishing 
Trust, 2012), p. 95, 264-265, 336, 360 și 377-378.

111 Dintr-o Tradiție atribuită lui Imám ‘Alí.
112 Qur’án 6:103.
113 Dintr-o Tradiție atribuită lui Imám ‘Alí.
114 Qur’án 59:2.
115 Cf. Ioan 14:11 and 17:21.
116 ‘Abdu’l-Bahá anticipează aici o întrebare despre începutul Reve-

lației lui Bahá’u’lláh, care este reluată mai în detaliu în Capitolele 
16 și 39.

117 Cf. Analecte, XLI; Súriy-i-Haykal, ¶192.
118 Ioan 1:1.
119 Matei 6:9; Luca 11:2.
120 Vezi, de exemplu, Capitolul 14.
121 Ioan 1:1.
122 Cf. Ieșirea 20:4-5; Deuteronomul 5:8-9.
123 Cf. Numerii 13-14.
124 Qur’án 48:1–2.
125 Matei 19:16-17.
126 Kitáb-i-Aqdas (Cartea Cea Mai Sfântă), ¶47.

PARTEA A PATRA

Privind originea, puterile și 
condiția omului

127 Cuvântul „naw‘”, tradus aici și în capitolele următoare ca „specie”, are 
o gamă largă de înțelesuri, printre care fel, sort sau tip. ‘Abdu’l-Bahá 
nu folosește cuvântul în sensul biologiei moderne ci în sens de forme 
arhetipale neschimbătoare.

128 Într-o Tabletă, Bahá’u’lláh atribuie aceste cuvinte lui Hermes.
129 Vezi, de exemplu, Capitolele 2 și 80.
130 Qur’án 23:14 și Cuvinte tainice, persană nr. 9.
131 Facerea 1:26.
132 După cum se va vedea în următorul Capitol, ‘Abdu’l-Bahá folosește 

termenii de „apariție prin emanație” și „proveniență prin emanație” 
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interschimbabil.
133 Vezi Capitolul 80.
134 Cf. Facerea 2:7.
135 Ioan 1:1.
136 Ioan 1:1.
137 Vezi, de exemplu, Ioan 14:10-11 și 17:21.
138 Vezi Capitolul 36.
139 Vezi Facerea 9:22-27.
140 Adică, oamenii nu pot fi făcuți responsibili de propriul lor caracter.
141 Cf. Analecte, XLI și Súriy-i-Haykal, ¶192.
142 Cf. Apocalipsa 22:13.
143 Vezi Capitolul 48.
144 Cf. Ioan 3:5.
145 Cf. Ioan 1:13.
146 Qur’án 23:14.
147 ‘Abdu’l-Bahá i se adresează aici direct lui Laura Clifford Barney, al 

cărei tată murise în 1902.
148 Mírzá Yaḥyá, frate vitreg și dușman declarat al lui Bahá’u’lláh.
149 “Prima îndatorire prescrisă de Dumnezeu slujitorilor Săi este recu-

noașterea Celui Ce este Aurora Revelației Sale și Fântâna legilor Sale, 
Cel Ce reprezintă Divinitatea atât în Împărăția Cauzei Sale cât și în 
lumea creației. Cel care și-a îndeplinit această îndatorire a ajuns la 
binele suprem; iar cel care s-a privat de aceasta a mers pe căi greșite, 
chiar de ar fi săvârșit faptele cele mai bune.” (Kitáb-i-Aqdas, ¶1.)

150 Vezi Capitolul 84 pentru o discuție mai completă despre acest su-
biect.

151 Romani 9:21.
152 Vezi Capitolele 32, 62 și 63.

PARTEA A CINCEA

Subiecte diverse

153 Cf. Matei 5:39.
154 Un bahá’í stând la masă.
155 Matei 8:22.
156 Cf. Aristotel, Fizica 194b16-195a1.
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157 Pomul Zaqqúm, menționat în Qur’án 17:60, 37:62-66, 44:43-46 și 
56:52-53.

158 Cf. Qur’án 37:180.
159 Qur’án 59:2.
160 Vezi Capitolul 33 pentru o discuție mai completă despre acest su-

biect.
161 Deși această idee, explică ‘Abdu’l-Bahá, are o origine străveche, isto-

ria ei în gândirea islamică începe odată cu Ibnu’l-‘Arabí (1165-1240). 
„Ibnu’l-‘Arabí is a thoroughgoing monist, and the name given to his 
doctrine (vaḥdatu’l-vujúd, the unity of existence) justly describes it. 
He holds that all things pre-exist as ideas in the knowledge of God, 
whence they emanate and whither they ultimately return.” R. A. 
Nicholson, „Mysticism”, The Legacy of Islam, ed. Sir Thomas Arnold 
and Alfred Guillaume (Oxford University Press, 1931), p. 224.

162 Cf. Plotin, Eneada 5.2.1: “The One is all things and not a single one 
of them…” (trad. lui Armstrong); Platon, Parmenides 160b2-3: “Thus, 
if there is a One, the One is both all things and nothing whatsoever, 
alike with reference to itself and to the Others” (trad. lui Cornford). 
În scrierile filosofilor musulmani, anumite scrieri ale lui Plotin îi sunt 
atribuite lui Aristotel.

163 Vezi Ibn Abí Uṣaybi‘ih, ‘Uyúnu’l-Anbá’ fí Ṭabaqáti’l-Aṭibbá’ (Cairo, 
1882), 1:76-77.
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existența în, 17.4, 49.3, 57.4, 82.11
lipsa capacității de înțelegere, 

59.6
nevoia de educație, 3.1, 3.3, 57.8
niveluri și trepte, 32.6, 62.1
omul se deosebește de, xiv-xv, 3.3-4, 

3.6, 29.5-6, 47.10-11, 48, 49.4, 
55.5

simțurile lui, 48.2, 48.4, 48.5-7, 55.4, 

INDEX
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58.2
spiritul lui, 36.2, 36.3, 48.11, 55.2, 

55.4
Anotimpuri, 14.1-11. Vezi și Iarnă; Pri-

măvară; Toamnă; Vară
Antiohia, mormântul lui Petru în, 

34.4
Antropomorfi, 37.5
Apa, 1.3, 11.17, 19.5-7, 20.5, 73.7
Apariția

prin emanație, 53.3, 53.5, 54.2, 54.4, 
82.16-18

prin manifestare, 53.3-4, 54.2-3,  54.5-
7, 82.16-17

Apostolii lui Hristos, 10.3, 11.36, 18.3-4, 
23.6, 45.10, 60.3, 63.3. Vezi și Ioan 
(Apostolul), viziunile lui; Petru 
(Apostolul)

pogorârea Sfântului Duh asupra lor, 
24, 25.2-3

Apostolul lui Dumnezeu. Vezi Muham-
mad

Arc ascendent, 81.6, 81.9
Arc descendent, 81.6, 81.9
Argumente. Vezi și Dovezi

din textul sfânt, 3.17, 10, 83.6
raționale, 3.2, 3.17-18, 10, 41.3, 50.1, 

50.6, 60.7, 61.4, 83.3-5, 83.7
Aristotel, 5.5, 82.2
Artaxerxes, edictul lui, 10.11, 10.12, 

10.16
Arte, 3.4, 3.6, 7.16, 48.4, 58.3. Vezi și 

Meșteșuguri
Asia, 4.4, 20.5
Asistență divină, 70.6-8
Astrologi, 69.3
Astronomi și astronomie, 7.14, 14.12-

13, 35.6, 83.3. Vezi și Sistemul 
solar

Asuprirea, 76.6, 77.10, 78.4
Atomi, 1.2, 47.6, 50.2
Atribute, 33.6-9

ale naturii, 19.6
cunoașterea lor, 45.2, 59.3-4
divine, 11.7, 11.35, 21.12
omenești 16.3, 74.2

Auz, 48.5, 50.3, 56.1, 56.4, 61.1, 83.2, 
84.7

Avraam, 4, 30.10, 18.2
ca Educator, 4.4, 4.6
descendenții lui, 4.4, 57.6
dovezi ale rangului Său de Mani-

festare, 4.1
exilul către Țara Sfântă, 4.2-5
religia lui, 11.7, 43.5
semnul lui, 14.13

Báb, 8
Bahá’u’lláh ca adept al lui, 9.3
descedent al lui Avraam, 4.4, 

57.6
Dispensația lui, 11.7, 11.28-34
dovezi ale rangului de Manifesta-

re, 8.3
martiriul lui, 11.32-33
profeții despre, 11.6, 11.28, 11.34, 

13.5-13
titluri ale lui, 8.1n9, 13.5
venirea lui, 10.15-17, 10.20, 11.6, 13.12-

13, 43.5
Bábíii, persecuția lor, 9.3
Baghdád, exilul lui Bahá’u’lláh la, 4.5, 

9.4n11, 9.5-6
Bahá’í, Credința, xi, xix-xx, 9.13, 9.15, 

10.2, 11.7
Bahá’u’lláh, 9

ca adept al lui Báb, 9.3
ca Manifestare universală, 30.7, 

41.5
Cea Mai Măreață Infailibilitate a 

lui, 45
cei aleși de către, 11.36-37
cunoașterea deținută de către, 9.5-

6, 9.11



363

Index

descedent al lui Avraam, 57.6
Dispensația lui, 11.35, 11.42, 12.4-

8, 19.8
dovezi ale rangului de Manifestare, 

9.5-10, 9.17-18, 9.22, 10
exilurile lui, 4.5, 9.4-6, 9.13-16, 

10.2
întemnițarea lui, 4.5, 9.4, 9.13-16, 

10.2
Legământul lui, 11.44-45
legile lui, 12.
măreția lui, 9.13, 9.20, 9.21, 10.1, 

37.13
Mlădița lui Iesei I se aplică lui, 12.1-

2, 12.7
moartea lui, 9.4n11
pacea adusă de, 12.4, 12.7
persecuția lui, 9.4, 9.12-16, 9.23
profeții despre, 9.15, 10, 11.34-45, 

12
renașterea adusă de către, 36.9
Revelația lui, 22, 11.34-45, 16.8, 37.11, 

38.8n116
Scrierile lui,

Cartea Legământului, 11.44-
45

Cuvinte tainice, 47.9
epistole către regi și conducă-

tori, 9.16-18, 9.22, 16.18, 39.6, 
58.5

Kitáb-i-Aqdas (Cartea Cea Mai 
Sfântă), 12.4, 45.1, 65

Kitáb-i-Íqán, (Cartea certitudi-
nii) 26.1, 26.6, 33.2, 33.10, 
81.15

Suriy-i-Haykal, 9.16-18, 9.22, 
16.8, 39.6, 58.5

și săvârșirea miracolelor, 9.6-9, 9.19, 
9.22, 10.3-5

titluri ale lui, 9.1n10, 9.25n17
transformarea persanilor de către, 

84.12

unitatea adusă de către, 12.6
venirea lui, 10.15, 10.18-22, 12.6, 

43.5
vestirea Lui de către Báb, 8.2

Balanță (cântar), 60.7, 83.6
Balaur (Apocalipsa lui Ioan), 13.5-7
Barbara, Sfânta, 34.8
Barney, Laura Clifford, xi-xii, xv-xvi, 

xix-xx, 62.6n147
Bătrâni, douăzeci și patru de (Apocalip-

sa lui Ioan), 11.36-37
Biblie. Vezi și Evanghelie; Tora

conceptul întoarcerii, 81.13-14
zi înseamnă an, 10.12, 10.20, 11.5, 

11.23, 13.12
versete din,

1 Corinteni 15:22, 29.1, 29.4
1 Ezdra 1, 10.11
1 Ezdra 6, 10.11
1 Ezdra 7, 10.11
1 Tesaloniceni 5:2, 26.5
2 Petru 3:10, 26.5
Apocalipsa 11:1-2, 11.1-3
Apocalipsa 11:10, 11.26
Apocalipsa 11:11
Apocalipsa 11:11, 11.28
Apocalipsa 11:12, 11.30, 11.31
Apocalipsa 11:13, 11.32, 11.33
Apocalipsa 11:14, 11.34
Apocalipsa 11:15, 11.35
Apocalipsa 11:16-17, 11.36
Apocalipsa 11:18, 11.38-41
Apocalipsa 11:19, 11.42-45
Apocalipsa 11:3, 11.12
Apocalipsa 11:4, 11.13
Apocalipsa 11:5, 11.15
Apocalipsa 11:6, 11.16, 11.17, 

11.18
Apocalipsa 11:7, 11.19, 11.20, 

11.21
Apocalipsa 11:8, 11.22
Apocalipsa 11:9, 11.23
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Apocalipsa 12, 13
Apocalipsa 12:3-4, 13.6
Apocalipsa 12:4, 13.7
Apocalipsa 12:5, 13.8-9
Apocalipsa 12:6, 13.10-12
Apocalipsa 21, 13.1-4
Apocalipsa 22:13, 58.5
Daniel 12:11-12, 10.21
Daniel 12:6, 10.19
Daniel 8, 10.17
Daniel 8:13, 10.16
Daniel 9:25, 10.13-14
Deuteronomul 3:26, 44.9
Deuteronomul 5:8-9, 43.9
Facerea 1:26, 3.7, 3.11, 49.8
Facerea 2:16-17, 30.2
Facerea 2:7, 18.4, 54.1
Facerea 3:11-15, 22, 30.2
Facerea 3:5, 30.2
Fapte 15:20, 20.2
Ieșirea 13:21-22, 16.6
Ieșirea 20:4-5, 43.9
Iezechiel 30:1-3, 11.34
Iezechiel 4:6, 10.12, 11.5
Ioan 1:1, 39.7, 42.3, 54.5
Ioan 1:12-13, 18.3, 18.4
Ioan 1:13, 60.3
Ioan 1:19-21, 33.3
Ioan 1:33, 19.5
Ioan 10:38, 16.7
Ioan 12:39-40, 22.7
Ioan 14:10-11, 54.7
Ioan 14:11, 38.8
Ioan 16:12, 25.7-8
Ioan 17:21, 38.8, 54.7
Ioan 17:5, 28.1
Ioan 3:13, 23.3, 26.2
Ioan 3:5, 60.2
Ioan 3:6, 22.6
Ioan 6:26, 21.3
Ioan 6:33, 21.3
Ioan 6:35, 21.5

Ioan 6:38, 23.3
Ioan 6:42, 6.1, 21.3, 23.3
Ioan 6:50, 29.12
Ioan 6:51, 21.1, 30.9
Ioan 6:63, 21.4
Isaia 11, 12
Isaia 11:1-9, 12.1
Isaia 43:1, 44.7
Isaia 48:12, 44.7
Luca 1:26-28, 17.3
Luca 11:2, 39.7
Luca 3:16, 19.5
Luca 3:22, 16.6
Marcu 1:10-11, 16.6
Marcu 1:8, 19.5
Marcu 9:11, 33.4
Matei 12:31-32, 31.1
Matei 13:14-15, 22.7
Matei 16:18, 34.1
Matei 17:13, 33.4
Matei 19:16-17, 44.12
Matei 22:14, 32
Matei 23:34-36, 33.7
Matei 24:29-30, 26.1
Matei 24:3, 10.17
Matei 26:26, 21.9
Matei 3:11, 19.5
Matei 3:13-15, 19.1
Matei 3:16-17, 16.6
Matei 5:39, 77.7
Matei 6:9, 39.7
Matei 8:22, 22.6, 30.12, 79.4
Neemia 2, 10.11
Numerii 13-14, 44.4
Numerii 14:34, 10.12
Numerii 20:13, 44.8
Numerii 20:23-24, 44.8
Romani 14:14, 20.2
Romani 9:21, 70.5
Tit 1:15, 20.2

viziuni consemnate în, 71.9
Binele omenirii, 3.6, 78.12
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Binele, 30.5-6, 57.10-11, 74. Vezi și Cu-
noașterea, binelui și a răului

Blasfemie, 31
Bogăție, 2.4, 15.6, 62.4, 62.5, 74.6, 

82.14
diferența dintre sărăcie și, 78.2-8, 

78.12
Boli, 2.5, 61.5. Vezi și Vindecare și sănă-

tate; Medicină
la animale, 73.6
cauzele lor, 73.2-4, 74.4

Botez, 19, 20, 58.5
Brahma, miracolele lui, 10.3, 22.4
Buddha, 43.8, 43.11
Bunătate. Vezi Compasiune

iubitoare, 43.12, 84.12

Caiafa, 64.4
Cain, 64.4
Caldeeni, luarea israeliților în captivi-

tate de către, 6.2
Califi, 7.9, 11.20, 11.22, 13.6-7, 77.9
Calități. Vezi Atribute; Virtuțile
Canaan, 57.7
Canibalism, 3.3, 29.5, 77.13
Capacități omenești, 57.3, 57.9-12, 

81.10
Caracterul omenesc, 57
Carte, oamenii ei. Vezi Creștinismul și 

creștinii; Evreii
Carte. Vezi Biblie; Scriptură
Cartea Cea Mai Sfântă. Vezi Ba-

há’u’lláh, Scrierile lui, Kitáb-i-
Aqdas

Casa Universală a Dreptății, xiv, 
45.4

Catafago, César, 9.16
Catolicism, ritualul botezului, 20.5
Cauza lui Dumnezeu. Vezi Bahá’í, 

Credința
Căință, 29
Căință, botezul prin, 19.3-4, 20.5

Călăuzire, 11.13, 29.12, 34.10, 39.1, 43.4, 
45.4

Căutător, 10.7, 14.12, 22.4, 84.6
Cea Mai Măreață Închisoare, 9.4, 9.15, 

10.2. Vezi și Akká
Cei aleși, 11.36, 71.4
Cei morți, 11.21-29, 11.39, 14.7, 22.6-7, 

30.12, 60.4, 79.4
Cel Mai Mare Nume, Vezi Ba-

há’u’lláh
Cel Mai Măreț Astru, Vezi Ba-

há’u’lláh
Cephas. Vezi Petru (Apostolul)
Cer, 3.11, 11.30, 11.42-43, 13.1-2, 21.3, 23.4-

5, 26.1-3, 67, 81.3
Certitudine. Vezi Bahá’u’lláh, Scrierile 

lui, Kitáb-i-Íqán; Credință 
Chivotul Legământului lui Dumnezeu, 

11.44
Cicluri, 14, 36.7, 41. Vezi și Dispensații, 

întemeierea lor de către Mani-
festări

Cina Cea de Taină, 21.8-10
Cirus, edictul lui, 10.11
Civilizație, a triburilor arabe, 7.3-8, 7.11, 

7.13-16, 11.14, 11.18-19
adevăratul progres al ei, 77.13, 84.2, 

84.9
guvernată de legea naturii, 78.2
Manifestările lui Dumnezeu o înte-

meiază, 34.10, 49.8-9
prin educație, 3.4, 3.6, 57.8

Cler. Vezi Teologi
Compasiune, 57.10, 76.4, 78.9. Vezi și 

Săraci, grija față de
Compoziție, 1.1, 53.7. Vezi și Elemente, 

compoziția și combinarea lor
Conceptualizare, 40.3, 48.6, 71.3
Condiții, modificarea lor, 20.6-7
Confucius, 43.8, 43.11
Constantin, Împăratul, 3.13
Constantinopol, 4.5, 9.5, 9.13
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Conștiința Primordială, 53.5-6, 58.4
Conștiință, 75.1, 84.10
Contemplare, 37.5, 71.3, 80.7
Copernic, 7.14n5
Copii, 7.3-8, 20.5, 57.4-5, 62.6, 66.7-8, 

78.8
Corectitudine, 29.5. Vezi și Fapte 

bune
Creație. Vezi și Elemente, compoziția 

și combinarea lor; Dumnezeu, 
creator; Lumea, contigentă 

a omului, 18.4, 64.4
bunătatea înnăscută a ei, 57.10-11, 

74.6
ca un semn al lui Dumnezeu, 27.5, 

64.4
conceptul sufiștilor despre, 82.17
desăvârșirile ei, 15.2, 62.1
divină, 39.1, 47.5
existența ei, 47.2, 79.3, 80.7
împlinirea ei, 43.3, 47.8
materială, 42.2, 74.1
niveluri ale, 32.2, 32.5-6, 59.6, 62.1, 

84.4
ordinea ei, 47.5-8
renașterea ei, 14.2, 14.6
Sfântul Duh ca mijlocitor între 

Dumnezeu și, 36.7
slăbiciunile ei, 2.3, 27.4
spirituală, 74.1
sufletul rațional din, 58.3
tainele ei revelate, 12.4-5

Credință, 32.5, 67.7. Vezi și Spiritul 
credinței

în Dumnezeu, 67.8
lipsa ei, 32.7, 84.11
și fapte, 65

Creștere, puterea de, 37.13, 64.1, 
82.17

Creștinismul și creștinii, 12.3, 30.10, 
84.9-10

Dispensația, 11.8, 12.8. 34, 3

învățăturile lui Bahá’u’lláh despre, 
9.6

povești ale preoților despre Muham-
mad, 7.1-2, 7.10

preceptele originale uitate, 43.9, 
43.12

purtarea lui Muhammad față de, 
7.9

răspândire, 9.25
ritualul botezului, 20.5

Crima, legi împotriva ei, 76.3
Cunoașterea, 56.2, 56.4, 59.6, 83. Vezi 

și Dumnezeu, cunoașterea de; 
Ignoranța

adevărata, 14.12
apa simbolizând, 19.6, 19.7
aria și limitele ei, 3.10, 58, 59.5, 59.6, 

59.7
atributelor, 59.3-4
binelui și a răului, 30.2, 70.3, 70.5-

7
ca desăvârșire, 37.7
conceptuală, 40.2-3, 48.6, 71.3
divină, 40.6, 82.5-6
dobândirea ei, 25.4, 32.5, 37.2, 

57.10
esențială, 35.2
formală, 40.2
intuitivă, 40.2, 40.4
în căutarea ei, xvi-xvii, 10.7
lui Báb, 8.1-3
lui Bahá’u’lláh, 9.11, 64.4
lui Muhammad, 7.13
Manifestărilor, 40, 59.9
obiectele ei, 82.6, 82.13
pământul se va umple de, 12.4-5
perceptibilă, 16.2, 16.4-8
preexistentului, 82.5-6, 82.14
religia ca întemeietor al ei, 34.10-

11
umană, 16.1-3, 40.2-5, 83.7

Cutremur de pământ în Shiraz, 11.32-
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33
Cuvântul lui Dumnezeu. Vezi și Iisus 

Hristos; Revelația divină
apariția lui prin manifestare, 54.5-

7
este cuvântul Manifestărilor, 

44.5
natura spirituală a omului moștenită 

de la, 29.2, 29.7, 30.9
preexistența lui, 28.3, 28.4, 80.7
rangul lui, 30.7, 38.4, 38.7, 38.9
revelația de la, 37.11

Daniel, profețiile lui, 10.10-17, 13.13. Vezi 
și sub Biblie, versete din

Darius, edictul lui, 10.11
David, 43.5
Dávúdí, Siyyid, 9.19
Descompunere, 1.1, 53.7
Descoperiri, 3.4, 3.6, 3.10, 36.4. Vezi și 

Invenții; Revelații spirituale
puterea omului de a face, 48.4, 48.6-

7, 58.3-4
spirituale, 67.2, 71.4
științifice, 71.3

Destin, 35.1. Vezi și Soartă
Detașare, 67.7
Dispensații, întemeierea lor de către 

Manifestări, 11.10, 43.3, 43.5. Vezi 
și Cicluri

Divinitate,  47.2, 59.7, 62.1. Vezi și Esen-
ță divină; Dumnezeu; Realitate 
divină

desăvârșiri ale, 50.1, 59.8
Domnul Oștirilor, profeții despre, 10.8. 

Vezi și Bahá’u’lláh
Dovezi. Vezi și Argumente; Dumnezeu, 

existența lui, dovezi ale; Manifes-
tările lui Dumnezeu, dovezi ale; 
sub fiecare Manifestare

raționale, 10, 60.5, 60.7, 81.5, 83.7
religioase, 83.7

Dragoste, 16.3, 32.5, 48.4. Vezi și Dum-
nezeu, dragostea de  

de Bahá’u’lláh, 12.4, 12.6
de Manifestări, 11.37, 42.3

Dreptate. Vezi și Nedreptate
a da dovadă de, 57.10, 64.4, 70.3-4, 

70.7, 84.9
a lui Dumnezeu, 76, 77.8
a societății, 77.10-14
Bahá’u’lláh a adus, 12.4
grevele și, 78.2, 78.3, 78.9
harul în contrast cu, 32.5, 62.7
legile ei, 29.5

Druzi, credințe ale lor, 81.13
Dumnezeu. Vezi și Harul, lui Dumne-

zeu; Sfântul Duh; Manifestările 
lui Dumnezeu; Realitatea divină; 
Treime

ajutorul lui, 70.6-8
apropierea de, 62.4
atributele lui, 3.11, 7.13, 37.2, 37.5-8, 

47.2, 50.3, 59.7, 60.3, 81.12
ca un rug aprins, 16.6
caracterul unic al lui, 4.1-3, 5.3, 27.10, 

43.8, 43.11, 81.6
călăuzirea lui, 11.13, 11.28-29, 45.3-

4
creator, 2.1, 2.6-7, 18.4, 36.7, 52.3, 53, 

80.7, 82.17
credința în, 65.2-4, 67.8
cunoașterea

despre, 11.24, 12.3-4, 19.6-8, 37.7, 
45.2, 59, 82.6, 84.2-3, 84.7-
12

deținută de, 35.1-4, 82.5-6, 82.13-
14

darurile lui, 3.11, 34.10, 59.9-10, 60.4, 
65.3, 66.6, 84.3

desăvârșirile lui, 2.3, 2.6, 7.13, 27.4, 
35.2, 37.6-7, 62.1
Sfântul Duh manifestând, 31.2, 

54.5
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omul împărtășindu-se din, 50.1-
4, 82.18

vizibile în Manifestările lui 
Dumnezeu, 37.5

dragostea de, 11.20, 11.24, 19.6-8, 
24.3-4, 44.5, 67.7, 84.3-5, 84.7-
13

dreptatea lui,  76, 77.8
existența lui, 50, 79.2-3, 80.6-7

dovezi ale, 2, 20.8, 46.6, 81.5-
6

iertarea lui, 31.5, 62.3-7, 65.3, 76.4-
6, 77.8

indiferența față de, 75.1
împărăția lui, 30.12, 33.3, 60.2, 65.4, 

67, 82.17
înstrăinat de, 60.3, 65.3, 66.1-4, 67.8, 

67.10, 75.2
înțelepciunea lui, 11.13, 20.8, 47.5, 

47.8
legile lui, 11.7, 11.10, 13.2, 20, 34.3, 

47.9, 51.3-5
lumile lui, 60.2, 81.12, 82.17
milostivirea lui, 76, 77.8
numele lui, 3.11, 37.5-8, 47.2, 50.3, 

81.12
omul după chipul și asemănarea lui, 

3.7, 3.11, 49.8, 64.4
preexistența lui, 53.5-6, 80, 82.13-

14, 82.16
proveniența spiritului omenesc de 

la, 53.1-5, 54, 82.18
puterea lui, 2.3, 3.12-13, 3.18, 4.1, 

6.5, 9.13, 11.15, 15.8, 36.6, 45.2, 
70.5, 70.8

recunoașterea lui, 65.2-4
relația dintre Manifestări și, 37, 

44
relația între Hristos și, 12.2, 16.7, 

27.7, 38.8-9, 54.7
semnele lui, 27.5, 37.3, 38.5, 50.3, 

64.4

spiritul lui, 12.1
suveranitatea lui, 1.5, 1.7, 11.37, 36.9, 

70.8
veșnicia lui, 47.3
voia și scopul lui, 32.5, 70.5

Echilibru, 48.2, 73.3-5
Echitate, 12.4, 70.3, 78.2, 84.9
Edirne. Vezi Adrianopol
Educator, adevărat

Avraam ca un, 4.4, 4.6
Báb ca un, 8.2-3
Bahá’u’lláh ca un, 9.25-26
Hristos ca un, 3.17, 6.5, 29.10
Manifestările ca niște, 3.16-17, 11.37, 

39.1, 45.8, 64.2, 64.4-5
Muhammad ca un, 7.3-8, 7.11, 7.13-16, 

11.18-19, 13.11-12
nevoia omului de un, 3

Educația
caracterul dobândit prin, 57.2, 

57.8
în privința nelegiuirii și pedepsei, 

77.3, 77.7, 77.11-13
materială, 3.5, 3.8-10, 3.15
nelegiuiților, 11.18-19
nevoia de, 3, 64.4
spirituală, 3.7, 3.8-9, 3.11, 3.15, 

29.5
umană, 3.6, 3.8-10, 3.15

Egalitate, 78.3, 78.5-7
Egipt, 11.22, 13.6
Elemente, compoziția și combinarea lor, 

36.1-3, 39.2, 46.7, 47.4-8, 48.2, 53.7, 
55.4, 82.11

Emanație, apariția prin, 53.3, 53.5, 54.2, 
54.4, 82.16-18

Embrionul uman, stadiile de dezvoltare, 
47.7-11, 49.6-8, 51.2-4

Esență, 33.6, 82.8, 82.17
a Manifestării, 16.10, 39.3, 40.6, 

81.14
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a speciei umane, 47.10-11, 49.2, 49.4, 
49.8, 50.1

cunoașterea ei, 45.2, 59.3-7
divină, 27.5, 27.7, 27.8, 37.2-7, 54.4-7, 

82.5-6, 82.16
infaibilitatea în, 45.2-5
modificarea ei, 47.10-11, 81.8

Eter, 16.3, 37.12, 48.12
Etică, 5.5. Vezi și Moralitate
Europa, 4.4, 7.1, 20.7
Eva, 30.2, 30.4-6, 30.8, 30.11
Evanghelie, 83.6, 84.12. Vezi și sub Bi-

blie, versete din
apărarea ei de către Muhammad, 

7.12, 11.12
Báb profețit în, 10.17
minuni consemnate în, 10.3, 10.5, 

71.7
profeții despre Manifestările Ge-

mene, 10.8
Evreii. Vezi și Israel și israeliții

eșecul lor de a-L recunoaște pe Ii-
sus Hristos, 13.14, 14.15, 26.4, 
28.4-5

întoarcerea lor în Țara Sfântă, 12.7-
8

învățăturile lui Bahá’u’lláh despre, 
9.6

legi date către, 30.10, 76.2
luarea lor în captivitate de către per-

sani, 6.2, 10.11-12
purtarea lui Muhammad față de, 

7.9
sfârșitul Dispensației Mozaice, 

11.8
Existență, 1.5, 2.4, 3.10, 15.1, 32.2, 46.6, 

47, 63.1, 77.8, 79, 82, 84.4. Vezi și 
Animal, regnul; Esență; Inexisten-
ță; Lumea contingentă; Mineral, 
regnul; Preexistență; Uman, reg-
nul; Vegetal, regnul

accidentală, 82.8-9, 82.11-12

adevărată, 22.7, 82.3, 82.12, 82.16
cauzele ei, 47.4, 80.3
creației, 47.2, 79.3, 80.7
desăvârșirile ei, 46.2-8, 50.3-4, 62
evoluția ei, 51.4
lumea ei, 38.5, 42.2, 47.6, 79.2, 

80.6
mișcarea în ea, 63.1-2, 69.3
natura relativă a ei, 80.5-7
necesară, 50
nevoia ei de un educator, 3
nu are început, 47.1, 47.3
obișnuită, 82.7-8, 82.12
pozitivă, 74.3, 74.5-7
răul nu este cuprins în ea, 57.11, 

74.6
renașterea ei, 81.8
spirituală, 16.4, 22.7
treptele ei, 37.2, 46.2, 52.2, 53.7, 60.4, 

62.1, 64.3, 81.10
umană, 1.6, 48, 49, 57.4, 67.3, 67.9, 

80.5-6
unitatea ei, 82

Facultate comună, 56.2-4. Vezi și Omul, 
puterile lui

Falsitate, 60.3, 64.4, 71.3, 75.1, 76.3
Familii, 57.5, 57.6, 62.6
Fapte bune, 30.12, 65, 66.6, 70.4, 76.1, 

78.13, 84. Vezi și Etică; Morali-
tate

Fapte și credință, 65. Vezi și Fapte 
bune

Faraon, 11.17, 64.4
Farisei, 13.14
Femeia înveșmântată cu soarele (Apo-

calipsa lui Ioan), 13.4-12
Femeile, cum sunt tratate în triburile 

arabe, 7.3-7
Fericire, 6.3, 15, 16.4, 78.4
Fermitate, 67.7
Fiara (Apocalipsa lui Ioan), 11.20-21
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Figuri de stil, xix, 16.4-9, 24.2, 34.3
Ființă. Vezi Esență, Existență
Filosofi și filosofie, 59.7, 83.4, 84.9-

10
antici, 5.3, 5.5, 53.5, 81.13, 82.2, 83.2-

5
europeni, 46.8, 49.3, 83.2
materialiști, 17.2, 17.4-6, 48.2-3, 48.8, 

48.11, 50.6
o singură cauză pentru toate lucru-

rile, 82.13, 82.16
teologi, 17.2, 17.5-7, 48.4, 76.3

Fiul lui Dumnezeu. Vezi Iisus Hris-
tos

Flori, 54.3, 62.2, 63.1, 67.4. Vezi și 
Plante

Foc, 1.3, 16.6, 19.6
Fondatori de religii. Vezi Manifestările 

lui Dumnezeu
Forme. Vezi Abstracte, realități; Percep-

tibile, realități; Lucruri
Fruct, 3.2, 14.3, 73.2, 73.7. Vezi și Sămân-

ță; Pom(i), fructele lui
Frumusețea Binecuvântată. Vezi Ba-

há’u’lláh
Frumusețea Străveche. Vezi Ba-

há’u’lláh
Furt, legi împotriva lui, 11.10, 76.3

Galenus, 5.5, 84.9-10
Galileo, 7.15
Gândire, 20.7, 56.2, 56.3, 56.4. Vezi și  

Mintea umană
iluminarea ei de către Manifestări, 

42.3, 42.5
Gravitație, 48.12
Grecia, 6.2, 43.11

filosofi din, 5.3, 5.5, 82.2
Greve, 78
Gust, 56.1, 56.4, 83.2

al animalelor, 48.5, 73.6
Guverne, 3.6, 3.13-14, 7.16, 78.10-12. 

Vezi și Societatea, responsabilă 
de pedeapsă

Hagar, 4.4
Harul, 36.3, 82.17, 84.3

celest, 11.16, 40.6
lui Dumnezeu, 19.6-7, 21.2-4, 25.2, 

25.3, 27.8, 29.3, 30.9, 32.5, 36.6, 
37.11, 58.4, 60.3, 62.2, 62.7, 66.6, 
67.3, 80.7, 81.8, 81.10

lui Hristos, 21.3-4, 21.7-8, 21.10, 
29.12

Manifestărilor, 38.4, 39.4, 42.3, 43.3, 
45.3

Sfântului Duh, 19.6-7, 27.8, 29.2, 
31.2, 31.5, 67.4, 83.8

Hasan Amú, Mullá, 9.6, 9.10
Hermes, 46.2n128
Hinduși, și minunile lui Brahma, 

10.3
Hipocrate, 5.5
Hristos. Vezi Iisus Hristos

Iacov (Iacob), 4.4, 44.7
Iad, 29.9, 30.10, 60.2, 81.3
Iarnă, 14.5, 14.10
Ibn-i-Nawfal, Varaqih, 10.22
Ibnu’l-‘Arabí, 82.1n161
Idoli. Vezi Imagini, venerarea de
Ieremia, 34.2, 37.11, 43.5, 71.2
Iertarea

învățăturile lui Hristos despre ea, 
76.1, 77.10

lui Dumnezeu, 31.5, 54, 62.3-7, 65.3, 
76.4-6, 77.8

oamenilor, 77.2, 77.5-6
rugăciuni pentru, 62.3-7

Ierusalim
cucerirea lui, 11.4-6
Patriarhul Ortodox al lui, 7.9
reconstrucția lui, 10.10-11, 10.14, 

10.16, 11.6
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religia ca noul, 11.22, 13.1, 13.3-4
Templul din, 11.3-8, 11.11, 11.42

Iesei, mlădiță din, Bahá’u’lláh ca o, 
12.1-2, 12.7

Iezechiel, 37.13, 43.5
Ignoranța, 2.4, 34.11, 64.4, 74.3, 75.1, 

77.13. Vezi și Cunoașterea
ca imperfecțiune, 37.7
întunericul simbolizând, 16.5, 

18.2
Iisus Hristos, 6, 21.6, 30.9, 36.8, 60.6, 

64.3, 76.4. Vezi și Trinitate; Cu-
vântul lui Dumnezeu

adevărul lui, 22.5
blasfemia împotriva lui, 4.1
botezul lui, 16.6, 19.1-5, 38.9, 58.5
ca Educator, 3.17, 6.5, 29.10
ca o oglindă, 27.6-7, 54.5-7
calitatea de om a lui, 21.3, 21.6-7, 

64.4
Cea Mai Măreață Infaibilitate a lui, 

45.10
cei aleși de, 11.36, 11.37
comportamentul papilor în compa-

rație cu, 34.5-10
desăvârșirile lui, 21.2, 21.4, 21.10, 

29.12, 31.2, 37.13, 54.5
descedentul lui Avraam, 4.4, 

57.6
Dispensația Mozaică abrogată de 

către, 6.2-3, 20.2-3, 20.5
divinitatea lui, 21.6-7
dovezi ale rangului de Manifestare, 

22.3-5, 24.3
evreii nu au reușit să-L recunoască, 

13.14, 14.15, 26.4, 28.4-5
harul lui, 21.3-4, 21.7, 21.10, 29.12
iertarea lui, 76.1, 77.10
înălțarea lui, 10.14, 23.7
întoarcerea lui, 10.8, 26
învățăturile lui, 21.4, 21.7
învierea lui, 23

martiriul lui, 10.5, 10.10, 10.12, 10.14, 
11.22, 21.6, 22.5, 28.4, 35.5

măreția lui, 18
minunile lui, 10.3, 22
misiunea lui, 29.10
nașterea lui, 17
pacea adusă de, 3.13-14, 12.3
pâinea și vinul simbolizând pe, 

21
preexistența lui, 28
profeții despre, 13.14, 26.4
rangul lui, 30.7, 38.8-9
realitatea lui, 25.2, 27.5, 27.8, 29.7, 

30.7, 39.4, 63.2
relația dintre Dumnezeu Tatăl și, 

12.2, 16.7, 27.7, 38.8-9, 54.7
relația dintre Sfântul Duh și, 17, 

25.8, 29.4
religia lui, 11.7, 11.8, 11.12
sacrificiul lui, 29.3, 29.10-13, 30.9, 

30.11
schimbarea la față,  33.4, 71.7, 

71.9
semnul lui, 14.13, 38.7
sfârșitul Dispensației lui, 11.8
spiritualitatea lui, 24.3-4, 29.2
spiritul lui, 21.3-5, 21.7, 27.8, 29.7
unitatea adusă de, 3.13-14, 12.3
venirea lui, 10.10-15, 10.16, 11.8, 20.5, 

26.2-4, 43.5, 84.5
virtuțile lui, 37.13

Ilie
inspirația primită de, 37.11
Ioan Botezătorul ca, 33.3-6, 33.9, 

81.14
întoarcerea lui, 10.8, 34.2
venirea lui în ziua schimbării la față 

a lui Hristos, 71.7, 71.9
Iluzie, 71.3, 71.5, 71.8, 71.9
Imaginație, 25.3, 56.2, 56.3, 56.4, 71.2, 

71.3, 71.8
Imagini, venerarea de, 37.10, 43.8, 43.9, 
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43.11
Imámi, 9.6n12, 11.36, 13.4, 37.2n111, 

37.8n113
Imperfecțiune. Vezi și Slăbiciune

ca suferință, 75.1
în lumea contigentă, 2.3, 27.4, 46.3-

4
natura materială ca izvor de, 29.2-3, 

29.6, 29.8
neștiința ca, 37.7
substanța ei, 81.8
umană, 32.4, 64.2

Imperiul Asirian, 6.2
Industrie, 3.6
Inechitate, 70.3-4, 75.1, 76.3, 77.10. Vezi 

și Răul; Păcat
Inegalitate, 78.2. Vezi și Egalitate
Inexistență, 2.4, 60.5, 63.1, 79.2. Vezi 

și Existență
absolută, 47.3, 53.7
natura relativă a ei, 80.5-7
răul ca, 74.3-4, 74.6-7

Infailibilitate, 45
Inimă, 42.3, 57.8, 67.6
Inspirație. Vezi Revelația divină; Înțe-

legere; Viziuni
Inteligență, 3.10, 48.2, 57.3, 83.3-5. Vezi 

și Mintea umană
Intenție, bună, 84.6, 84.10. Vezi și Fapte 

bune
Interpretare, 11.7, 13.13-14, 16.9, 26.1, 

30.4
Invenții, 7.15, 17.5, 48.4, 58.3, 71.3, 71.6. 

Vezi și Descoperiri
Ioan (Apostolul), viziunile lui, 11, 13, 

71.2, 71.9
Ioan Botezătorul, 19.4, 20.5

ca întoarcere a lui Ilie, 33.3-6, 33.9, 
81.14

Iosif (tatăl lui Hristos), 12.2
Iosif (Vechiul Testament), 4.4, 11.36, 

30.10

Iosua, 11.12, 11.17-18, 44.10
Iran. Vezi Persia și persanii
Isaac, 57.6
Isaia, 22.7, 37.11, 43.5. Vezi și sub Biblie, 

versete din
profeții despre Mesia, 26.4
viziunile lui, 71.2, 71.9

Islamul. Vezi și Muhammad; Musul-
manii

declinul lui, 11.26, 11.28
Dispensația lui, 11.5-6, 11.25, 13.4-

7
medicina tradițională în, 

20.4n80
profeții despre Manifestările Ge-

mene, 10.8
Ismail, 4.4, 57.6
Israel și israeliții. Vezi și Evreii

adunarea lor laolaltă, 12.7-8
cele douăsprezece triburi ale lor, 

11.36
descendenții lui Avraam, 4.4, 

57.6
Moise ca, 5.2-3, 6.2
mustrările lui Dumnezeu către ei, 

44.4, 44.7-10
profeții lor, 37.11, 37.13
reformarea lor de către Hristos, 

6.2-3
respingerea lui Hristos de către ei, 

6.4
Istanbul. Vezi Constantinopol
Iubire. Vezi Dragoste

Împărăție. Vezi Dumnezeu, împărăția 
lui; Cer

Împărtășanie, 21
Încredere, a fi de, 64.4
Îngeri, 11.1, 11.3, 11.35
Întoarcerea. Vezi și Reincarnare

în lumea materială, 14.6, 14.11
lui Hristos, 10.8, 26
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Profeților, 33, 81.14-15
Întuneric, 16.5, 18.2, 74.6
Înțelegerea. Vezi și Cunoașterea

lipsa ei, 1.5, 74.3
puterea animalelor de, 48.2
spirituală, 61.1, 71.6, 71.7

Înțelepciunea
lui Dumnezeu, 11.13, 20.8, 47.5, 

47.8
Manifestărilor, 45.5-6
omenească, 49.5

Învățături divine
adevărata fericire găsită în, 15.8, 

84.11
ale lui Bahá’u’lláh, 9.13
ale lui Hristos, 21.4, 21.7
natura neschimbătoare a lor, 11.42-

43
răspândirea lor, 13.2, 42.5

Justețe. Vezi Echitate

Karbilá, Iraq, 9.6
Khadíjih, 10.22
Kosher, legi, 76.2

Lampă, 66.3, 68.2-3
relația luminii cu ea, 25.6, 25.8, 33.9, 

36.2, 37.12, 39.4, 44.5, 46.7
spiritul comparat cu ea, 55.4, 

55.6
Lăcomie, 29.5-6, 57.10, 78.1, 78.11
Legământul lui Bahá’u’lláh, 11.44-

45
Lege (Legi)

abrogarea lor, 20.2-3, 20.5, 20.6-
8

aduse de Manifestările lui Dumne-
zeu, 11.37

ale mișcării, 1.2, 81.9, 83.2

ale naturii, 1, 22.1, 47.5-6, 51.3, 
78.2

europene, 20.7
lui Bahá’u’lláh, 12.4
lui Dumnezeu, 11.7, 13.2, 20, 34.3, 

47.9, 51.3
materiale, 2.5, 11.11, 11.12
Mozaică, 6.2-3, 11.12, 20.2-3, 20.5, 

20.8, 43.5, 43.9, 76.2
penale, 77
religioase, 76.2, 76.3, 76.4
spirituale, 11.11
Zece Porunci, 43.9

Liberul arbitru, 35, 70
Lot, 4.2
Lucruri

cunoașterea lor, 45.2, 59.3-4, 82.5-
6

descoperirea lor, 58.4
existența lor, 80.3, 80.7
imperfecțiunea lor, 38.6
inexistente, 60.5
progresul tuturor, 63
realitățile lor, 3.10, 20.2, 22.1, 35.4, 

40.8, 71.6, 84.2
superioritatea sau inferioritatea lor, 

76.2-3
Lumea contingentă, 2.3-6, 3.11, 11.10, 

20.2, 20.4, 29.5. Vezi și Creație; 
Existență

atașamentul față de, 30.6, 30.8-9, 
30.12

ciclurile ei, 14.1-6
cunoașterea lui Dumnezeu în, 

35.4
existența ei, 38.5, 42.2, 47.6, 79.2, 

80.6
imperfecțiunea în, 2.3, 27.4, 37.7
nivelurile și treptele ei, 32.6, 46.3

Lumină, 16.5, 31.3-7, 48.12, 74.6. Vezi și 
Lampă, relația luminii cu ea

a soarelui, 28.2, 37.12, 39.3, 39.6, 
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42.2, 53.2-3, 84.10
Luna, 13.4, 35.6, 63.3

lumina ei, 28.2, 39.3
propovăduitori și adepți comparați 

cu, 43.4

Magicieni, 10.3-4
Mahdi, profeții despre, 10.8
Manifestare, apariția prin, 53.3-4, 54.2-3, 

54.5-7, 82.16-17
Manifestările Gemene, profeții des-

pre, 10.8-22. Vezi și Báb; Ba-
há’u’lláh

Manifestările lui Dumnezeu. Vezi 
și Educator, adevărat; Minuni; 
Profeții; Profețire și profeți; Re-
velația divină; ca Manifestări in-
dividuale

apariția Lor, 11.35, 13.5-13, 14.7, 27.4, 
82.6

ca o trestie goală, 11.2
ca Omul Perfect, 11.1-2, 27.5, 44.12, 

50.5, 59.8
călăuzirea Lor, 39.1, 43.4
Cea Mai Măreață Infailibilitate a 

Lor, 45
ciclurile Lor, 41.3-4
civilizația adusă de, 49.8-9
comparate cu soarele, 42.2, 43.3
cunoașterea Lor, 40, 59.9
desăvârșirile Lor, 18.6, 38.1, 42, 

45.5
Dispensațiile întemeiate de, 11.10, 

43.3, 43.5
distanțarea de, 31.3-7
dovezile Lor, 3.17, 20.4, 22.3-5, 24.3, 

41.4
dragostea față de, 11.37, 42.3
esența religiei neschimbată de, 11.7-9, 

11.12, 11.24, 11.42-43
harul Lor, 38.4, 39.4, 42.3, 43.3, 

45.3

întoarcerea Lor, 33, 81.14
înțelepciunea Lor, 45.5-6
învierea Lor, 23.2
moralitatea reformată de către, 6.2-

3, 7.11-12, 8.1-2, 9.1, 11.26, 43.5, 
43.8

puterile Lor, 11.37, 22.2, 22.8, 42, 
58.5

rangurile Lor, 30.7, 31.2, 38, 39
trupesc, 58.5
divin, 38.1, 38.4, 38.8, 39.1, 39.4, 

39.6, 58.5
material, 38.1, 38.2, 38.8, 39.1
suflet rațional, 38.1, 38.3, 38.8, 

39.1, 39.6, 58.5
razele care emană dinspre, 25.2
realitățile Lor, 16.10, 39.3, 39.4-6, 

45.5
relația lui Dumnezeu cu, 37, 44
schimbarea adusă de, 3.14, 11.10, 

20.3-4, 20.6-8, 43.8-9, 43.12
suveranitatea Lor, 11.37
unitatea adusă de, 11.37
universale, 30.7, 41.4, 59.8

Maria (mama lui Hristos), 17.3
Martiriu, 61.3. Vezi și Báb, martiriul lui; 

Iisus Hristos, martiriul lui
Martori, doi (Apocalipsa lui Ioan), 

11
Marván, 13.6
Matematicieni și matematică, 7.14, 7.16, 

35.6, 82.4, 83.3
Materie, 47.4, 47.8, 53.7, 82.12
Maturitate, stadiile ei, 51.2-3. Vezi și 

Embrionul uman, stadiile de 
dezvoltare

Maxwell, May Bolles, xi
Mărinimie, 76.1, 76.4
Mărinimie, 77.2, 77.10
Măslini (Apocalipsa lui Ioan), 11.13
Mâncare, 21.6, 73.2, 73.5, 73.7
Mânie, 11.45, 57.10
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Mântuire, 10.7, 65, 84.2
Medici. Vezi și Vindecare și sănătate; 

Medicină
Galenus, 5.5, 84.9, 84.10
Hipocrate, 5.5
Manifestările ca, 45.6
mințirea pacienților, 57.12
Profeții ca, 20.4, 40.8
spirituali, 10.7, 72.6

Medicină, 73.2, 73.7. Vezi și Vindecare 
și sănătate; Boli; Medici

tradițională islamică, 20.4n80
vindecare fără, 72

Memorie, 56.2, 56.4, 74.3
la animale, 48.5

Mesagerii lui Dumnezeu. Vezi Mani-
festările lui Dumnezeu

Mesia, profeții despre, 10.8, 26.4
Meșteșuguri, 1.4, 3.4, 36.4, 48.4, 71.6. 

Vezi și Arte
Metafore, 16.4-9, 24.2, 34.3
Microbiene, particule, 72.3
Mijlocire, 62.4-7
Milă, 76, 77.8
Minciună, 57.12, 64.4, 75.1, 76.3
Mineral, regnul, 3.1, 40.7, 51.3, 59.6, 

82.17
desăvârșirile lui, 46.6, 64.1
existența lui, 32.2, 57.4, 67.3, 67.9, 

79.2, 80.5-6
fericirea în, 15.2, 15.6
niveluri și trepte, 32.5, 32.6, 62.1-

2, 63.3
Mintea umană, 39.6, 51, 52.3, 61.4, 82.12 

Vezi și Descoperiri, puterea omu-
lui de a face; Inteligență; Rațiune; 
Gândire

ca realitate abstractă, 48.4, 74.2
desăvârșirile ei, 64.1
dobândirea cunoștințelor cu ajuto-

rul ei, 25.4, 32.5, 37.2, 57.10
iluminarea ei de către Manifestări, 

42.3, 42.5
locul și timpul traversate de ea, 

67.1-2
percepția cu ajutorul ei, 40.5, 59.4, 

74.1, 74.2
puterea ei, 16.3, 55.6, 83.3

Minunile, 22
Bahá’u’lláh și, 9.6-9, 9.19, 9.22, 

10.3-5
lui Brahma, 10.3
lui Hristos, 10.3, 22

Miros, 16.2, 16.3, 48.5, 56.1, 56.4, 73.2, 
73.6, 83.2

Mișcarea
ciclurilor spirituale, 14.7, 14.12
existenței, 63.1-2, 69.3
legile ei, 1.2, 81.9, 83.2
omului, 16.8, 70.6
sufletelor, 44.5

Mlădița lui Iesei (Isaia), 12.1-2, 12.7
Moarte, 1.1, 2.5, 29.8-9, 30.12, 53.7, 74.4, 

74.6, 84.9
progresul sufletului după, 62, 64, 

66
Moderație, 78.5-7
Modificare. Vezi Schimbare
Moise, 5, 11.12, 14.13, 30.10, 39.4, 64.4. 

Vezi și Lege (Legi), Mozaică 
apariția Lui în ziua schimbării la 

față a lui Hristos, 71.7, 7.19
ca Educator, 3.17
cei aleși de, 11.36
descendentul lui Avraam, 4.4, 

57.6
Dispensația lui, 11.7, 11.8
minunile lui, 22.4
Muhammad comparat cu, 11.17
mustrarea lui Dumnezeu față de, 

44.4, 44.8-10
Moralitate. Vezi și Etică; Fapte bune

degradarea ei, 77.11-12
în Africa, 3.3, 29.5, 77.13
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rectificarea ei, 84.2, 84.10
reformarea ei de către Manifestări, 

6.2-3, 7.11-12, 8.1-2, 9.1, 11.26, 
43.5, 43.8

Mu aviyih, 13.16
Muhammad-Taqi Afnan, Haji Mirza 

(Vakilu d-Dawlih), 11.36n48
Muhammad, 7. Vezi și Educator, ade-

vărat, Muhammad ca un; Islam; 
Musulmanii

cei aleși de, 11.36
descendentul lui Avraam, 4.4, 

57.6
Dispensația lui, 11.5-6, 11.12-28, 

43.5
dovezi ale rangului de Manifesta-

re, 7.2
emigrarea lui, 10.18, 10.20, 

10.22n24
expedițiile militare ale lui, 7.2, 7.7-

9
legile și învățăturile lui, 10.22, 

11.16
mustrările lui Dumnezeu față de, 

44.11
persecutarea lui, 7.2, 7.7
povești despre, 7.1-2, 7.10
profeții despre, 11.5-7, 11.34, 13.4
purtarea lui față de creștini, 7.9
religia lui, 11.7, 11.8, 11.12-28, 13.4-

7
triburile arabe civilizate de, 7.3-8, 

7.11, 7.13-16, 11.14, 11.18-19, 13.11-
12

venirea lui, 11.34
Muncă și muncitori, 76.1, 78.1, 78.4-

11
Muntele Carmel, sosirea lui Bahá’u’lláh 

pe, 9.15
Musulmanii. Vezi și Triburi arabe, edu-

carea lor de către Muhammad; 
Islam; Muhammad

calendarul lor, 10.20, 13.13
învățăturile lui Bahá’u’lláh despre, 

9.6
mustrările lui Dumnezeu către, 

44.11
persecutarea lor, 7.2, 7.7

Mutavakkil, 77.9

Najaf, Iraq, 9.6
Najrán, 7.9
Napoleon, epistola lui Bahá’u’lláh că-

tre, 9.16
Násiri’d-Din Sháh epistola lui Ba-

há’u’lláh către, 9.17, 9.22, 16.8
Natură, 1.Vezi și Animal, regnul; Mi-

neral, regnul; Uman, regnul; Ve-
getal, regnul

atributele ei, 16.3, 19.6
desăvârșirile ei, 15.8
dominația omului asupra, 1.4, 48.9-

10
înnăscută, 57.4, 57.9-12
legea ei, 78.2

Naw (specii), 46.1n127
Născut din nou, adevăratul înțeles al 

lui, 60.3
Nedreptate, 70.3, 70.7, 78.4. Vezi și 

Dreptate
Nelegiuiți, pedepsirea lor, 76.6, 77
Noe, 11.7, 30.10, 57.7
Nusayriii, credințele lor, 81.13

Ochi, 37.12, 49.5, 61.4, 74.2, 83.2. Vezi 
și Vedere

Oglinzi, 27.6-7, 36.3, 61.5-6, 66.3, 79.3. 
Vezi și Soarele, relația dintre 
oglinzi și

Omenire. Vezi Omul
Omul Perfect, Manifestările lui Dum-

nezeu ca, 11.1-2, 27.5, 44.12, 50.5, 
59.8

Omul. Vezi și Mintea umană; Embrio-
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nul uman, stadiile de dezvoltare; 
Simțuri; Spiritul omenesc; Trupul 
omenesc;  Uman, regnul

atributele lui, 40.7, 47.9, 64.4, 
74.3

capacitățile lui, 57.3, 57.9-12, 
81.10

caracterul lui, 57
caracterul originar al, 17.7, 38.5-6, 

47.10-11, 50, 80.4
crearea lui, 18.4, 64.4
cunoașterea lui, 16.1-3, 40.2-5, 

83.7
deplinătatea lui, 46.3-8, 47.9-11, 

48.2
desăvârșirile lui, 38.6, 49.8, 60.3-4, 

62.2, 64.1-7, 70.5, 74.3
dobândirea lor, 7.16, 81.4

dragostea lui pentru transcendență, 
48.8

după chipul și asemănarea lui Dum-
nezeu, 3.7, 3.11, 49.8, 64.4

evoluția lui,  xiv-xv, 46, 47
existența lui, 1.6, 48, 49, 57.4, 67.3, 

67.9, 80.5-6
înălțarea lui, 64.7
înțelegerea lui Dumnezeu de că-

tre, 59
natura lui, 29.2-8, 46
nevoia de un educator, 3, 64.4
nu poate crea viață, 47.5
organe și membre vestigiale, 47.11, 

49.3-6
puterile lui, xv, 3.18, 30.12, 48.2, 

48.5-7, 48.11, 56
rangul lui, 64
realitatea lui, 54.4, 57.10, 60.3, 71.6, 

81.12, 82.17, 84.4
manifestările ei, 15.8, 50.4, 

81.10
sfințirea ei, 19.6, 30.9
simțurile ei, 61.1, 67.6

sufletul ca, 38.3
se distinge de animal, xiv-xv, 3.3-4, 

3.6, 29.5-6, 47.10-11, 48, 49.4, 
55.5

slăbiciunile lui, 2.3
stăpânirea naturii, 1.4, 48.9-10
treptele lui, 47.9, 51.3, 57.3, 58.2, 

64.2
trupul lumii comparat cu el, 

20.4
voința lui, 1.3

Orbire, 3.8, 31.4, 50.3, 74.4
Ordine

în lumea contigentă, 2.5
naturală, 1, 22.1-2, 47.5-6, 51.3, 51.5, 

52.5, 81.10
socială, 3.6, 3.9
universală, 47.9, 82.11

Originar, caracterul, 17.7, 38.5-6, 47.10-
11, 49.2-8, 50, 53.5, 80, 82.12-14

Ortodocși, creștini, ritualul botezului, 
20.5

Otoman, Imperiul, luna ca emblemă, 
13.4

Pace, 11.37, 78.4, 
adusă de Bahá’u’lláh, 12.4, 12.7
adusă de Hristos, 3.13-14, 12.3

Palestina, 12.8
Pana Celui Mai Înalt. Vezi Ba-

há’u’lláh
Papalitate, 34, 43.12
Papi. Vezi Papalitate
Paradis, 11.35, 42.5, 60.2, 60.3, 61.3. 

Vezi și Cer
Adam și Eva expulzați din, 30.4, 

30.6
Paul (Apostolul), 20.2, 29.8
Păcat, 29, 30. Vezi și Răul; Inechita-

te
Păcatul originar, 29.9, 30. Vezi și Pă-

cat



378

Răspunsuri la câteva întrebări

Pământ
ciclurile lui, 41.2-3
creația lui, 17.6-7, 51.5
curbura lui, 48.6-7
desăvârșirile lui, 15.2
existența lui, 38.5, 47.7
hrănit de soare, 50.2, 53.2
renașterea lui, 16.9
un nou, 13.1, 13.2

Părinți, 57.5, 62.6. Vezi și Familii
Pâinea și vinul, 21
Pedeapsă

fizică, 75.2
înstrăinarea de Dumnezeu ca, 67.8, 

67.10, 75.2
societatea, responsabilă de, 76.6, 

77.2-3, 77.6, 77.10-11, 77.14
spirituală, 60.3, 81.3, 84.9
supremă, 60.2, 60.4

Pelerini occidentali, xi
Peninsula Arabică, 7.11, 7.16, 11.14, 

13.10-12
Perceptibile, realități, 3.10, 16, 25.3, 

74.4, 83.2
descoperirile lor, 48.6-7
percepția lor, 36.2, 74.1, 74.2

Percepția, 56.1, 61.3, 71.7, 74.1-2
Perfecțiunea. Vezi și Dumnezeu, desă-

vârșirile lui; Omul,  desăvârșirile 
lui

creației, 15.2, 62.1
divină, 3.7, 18.2, 18.6, 30.7, 31.3, 36.7, 

39.1, 59.8, 64.5
dobândirea ei, 32.5, 47.9, 52.2-3, 

81.4, 81.11
grade de, 64.2, 64.5, 66.4
întoarcerea ei, 33.9, 81.8, 81.14
lui Bahá’u’lláh, 9.5
lui Hristos, 21.2, 21.4, 21.10, 29.12, 

31.2, 37.13, 54.5
Manifestărilor, 18.6, 31.2-3, 37.11, 

38.1, 42, 45.5

materială, 1, 77.13
omenească, 32.4, 46.2-3, 46.6, 47.9-

11
preexistentă, 82.14
spirituală, 29.2, 77.13
universului, 32.2-5

Persia și persanii
dominația lor, 13.6
fanatismul religios al, 8.1, 9.1
luarea evreilor în captivitate de către, 

6.2, 10.11-12
soarele ca emblemă, 13.4
transformarea lor de către Ba-

há’u’lláh, 9.13, 9.24, 84.12
Petru (Apostolul), 9.25, 20.2, 34, 62.3, 

63.2
Pitagora, 7.14
Planete, 1.2, 42.2
Plante, 17.4, 32.5, 82.17. Vezi și Flori; 

Pom(i); Vegetal, regnul
desăvârșirile lor, 70.5
existența lor, 49.3, 57.4
vindecarea cu ajutorul lor, 73.5, 

73.7
Platon, 5.5, 7.14, 83.3, 84.9
Plotin, 82.2n162
Poarta. Vezi Báb
Poligamie, 7.1, 7.4-5
Pom(i). Vezi și Sămânță; Vegetal, reg-

nul
binelui și răului, 30
fructul lui, 49.4, 50.5, 51.3-4, 52.4, 

55.6
frumusețea și perfecțiunea lui, 

32.3
incapacitatea lui de înțelegere, 

59.6
Profeții comparați cu niște, 44.5
proveniența lui din sămânță, 51.3-4, 

54.3, 82.16
religiile comparate cu niște, 43.1
repatarea și întoarcerea lui, 81.7, 
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81.8
Pomul Zaqqum, 81.8n157
Porumbel, pogorârea Sfântului Duh 

sub formă de, 16.6, 38.9
Porunci. Vezi Lege (Legi)
Post, 11.24-25
Predestinare, 35. Vezi și Soartă
Preexistență, 80. Vezi și Existență

cunoașterii, 35.4-5, 82.5-6, 82.13-
14

esențială, 28.2, 80.2-4
lui Dumnezeu, 53.5-6, 82.13
lui Hristos, 28
temporală, 28.3, 80.2, 80.3

Preoți. Vezi Teologi
Prietenie, 3.13-14, 11.37, 12.3, 12.6, 84.4. 

Vezi și Unitatea
Prietenul lui Dumnezeu. Vezi 

Avraam
Primăvară

materială, 14.2, 14.6, 16.9, 36.7, 42.4, 
67.4

spirituală, 14.7-8, 14.11, 36.8-9, 42.5, 
43.5

Primordial, Punctul. Vezi Báb
Primordială, 53.5
Primordială, Voința, 53.5-6. Vezi și 

Voința
Procese necesare, 40.8-9
Profeții

despre Báb, 11.6, 11.34, 13.5-13
despre Bahá’u’lláh, 9.15, 10, 11.34-

45, 12
despre Cel Făgăduit, 13.5-7, 25.7-8, 

35.3
despre Hristos, 13.14, 26.4
despre Manifestările Gemene, 10.8-

22
despre Mesia, 10.8, 26.4
despre Muhammad, 11.5-7, 11.34, 

13.4
din Apocalipsa lui Ioan, 11

din Daniel, 10.10-17, 10.19, 13.13
în Tablete către regi, 9.18

Profețire și profeți, 43. Vezi și Manifes-
tările lui Dumnezeu; ca profeți 
individuali

ai Israelului, 37.11, 37.13
ca educatori, 64.5
ca medici, 20.4, 40.8
ciclurile lor, 14.7-15
de sine-stătători, 43.2, 43.3, 43.5-

6
desăvârșirile lor, 31.2, 62.1
descendenții lui Avraam, 4.4, 

57.6
despre fapte bune, 84.11
despre lumile lui Dumnezeu, 

82.17
despre o singură cauză pentru toate 

lucrurile, 82.13
întoarcerea lor, 33, 81.14-15
minuni atribuite lor, 10.5, 22
mustrările lui Dumnezeu către ei, 

44
predicțiile lor, 35.3, 35.5
puterea lor, 58.4
rangul lor, 27.8, 38.8
viziunile lor, 71.4

Profit, cotă-parte din, 78.5-8
Progresul, 63

influența Manifestărilor asupra, 
42.5

omenesc, 3.6, 64.6
sufletului după moarte, 62, 64, 

66
Promis, Cel, profeții despre, 13.5-9, 25.7-

8, 3.5-3. Vezi și Manifestările lui 
Dumnezeu

Propovăduitori, adepți și, 43.4-6
Pruncucidere, 7.3
Ptolemeu, 7.14, 7.15, 81.13, 83.3
Purificarea, 19.6, 30.7, 67.7

prin căință, 19.3-4, 20.5
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Puterea, 37.7, 71.3. Vezi și Dumnezeu, 
puterea lui

celor doi martori, 11.17-18, 11.21
de creștere, 37.13, 64.1
extraordinară, 5.5-6
Manifestărilor, 11.37, 22.2, 22.8, 42, 

58.5
materială, 18.3, 56.1
omului, 3.18, 30.12, 48.2, 48.5-7, 

48.11, 56
satanică, 64.2, 64.4
Sfântului Duh, 24.3, 36.9, 72.7
spirituală, 36.4, 56.2, 72.5, 73.1
universală, 84.4

Quddus, 11.28-31
Qur’án, 7.11, 7.13, 7.15

dispensația lui, 11.5-6, 11.23, 11.25
versete din

17:60, 81.8
19:17, 17.3
2:105, 32.1
23:14, 47.9, 60.4
3:74, 32.1
36:36, 17.4
36:38, 7.14
36:40, 7.14
37:180, 81.12
37:62-66, 81.8
44:43-46, 81.8
48:1-2, 44.11
48:8, 11.12
56:52-53, 81.8
59:2, 37.10, 81.13
6:103, 37.4

Ramură, 12.1, 12.7-8
Rațiune, xiv, 36.4, 60.7, 76.2-3, 83.3-6, 

84.7. Vezi și Mintea umană
Răsplată, 60.2-4, 81.3, 84.9
Răul, 57.9-12, 74. Vezi și Cunoașterea, 

binelui și a răului

Războiul
dintre creștini, 43.12
dintre Franța și Germania, 9.16
Fiarei (Apocalipsa lui Ioan), 11.20-

21
legea musulmană a, 7.9
printre triburile arabe, 7.4, 7.6
va fi interzis, 12.4

Răzbunare, 43.12, 76.5-6, 77.2, 77.5-
7

Realitatea. Vezi și Schimbare, realita-
tea spirituală neschimbătoare; 
Abstracte, realități; Perceptibile, 
realități; Omul, realitatea lui

căutarea ei, xx
contigentă, 62.2
descoperirile ei, 48.4, 58.4
divină, 27.2-8, 29.3, 37, 43.3, 54.2-7, 

55.5, 59.4, 59.8-9, 82
individuală, 39.6, 82
lui Hristos, 25.2, 27.5-8, 27.8, 29.4, 

29.7, 30.7, 39.4, 63.2
Manifestărilor, 16.10, 39.3, 39.4-6, 

45.5
necompusă, 82.2, 82.6
nivelurile ei, 82.17-18
progresul ei, 54.3, 62.3
spirituală, 18.3
universală, 59.8

Reincarnare, xiii, 81
Relații necesare, 40.8-9
Religia. Vezi și Manifestările lui Dum-

nezeu, Dispensațiile întemeiate 
de; religii individuale

armonia dintre știință și, xiv
aspectele ei materiale se schimbă, 

11.10, 13.2
ca Cetatea Sfântă, 13.1, 13.3-4
ca Noul Ierusalim, 13.1, 13.3-4
ca o mireasă, 13.1, 13.4
ca proces necesar, 40.8
ca promotor al adevărului, 34.10
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cei aleși din fiecare, 11.36
ciclurile ei, 14.7-12, 43.9-12
declinul ei, 11.22-26
influența ei asupra civilizației, 

84.9
întemeierea ei de către Manifestări, 

40.8-9, 43.3, 43.5, 43.9
lui Dumnezeu, 11.7-10
temelia ei, 11.24, 60.2
temelia spirituală neschimbată, 11.7-

9, 11.12, 11.28, 11.42-43
Represalii. Vezi Răzbunare
Revelația divină, 3.18, 11.2, 35.3, 35.5, 

37.11, 37.13. Vezi și Bahá’u’lláh, 
revelația lui; Cuvântul lui Dum-
nezeu; sub Biblie, versete din

Roma, 5.5, 6.2, 13.6, 34.4, 34.9
Rugăciunea, 11.24-25, 62.3-7, 66.6
Rumelia. Vezi Adrianopol
Rusalii. Vezi Sfântul Duh, pogorârea 

lui

Sa adat (fericire), 15.2n68
Sac, îmbrăcați în (Apocalipsa lui Ioan), 

11.12
Sacrificiu de sine, 67.7
Samuel, 37.13
Sămânță, 14.3, 29.11, 37.13, 53.4, 

82.16
proveniența pomilor și florilor din, 

47.7, 51.3-4, 54.3
Săraci, grija față de, 76.1, 78.12
Sărăcie, 2.4, 74.4, 74.6, 82.14

diferența dintre bogăție și, 78.2-8, 
78.12

Sânge, 11.17, 20.2, 21.2, 30.9
Schimbare. Vezi și Evoluție

a sorții, 68.2-3
în înțelegere, 83.3-5
în lumea fizică, 2.7, 20.2
în om, 57.9
Manifestările aduc, 3.14, 11.10, 20.3-

4, 20.6-8, 43.8-9, 43.12
realitatea spirituală neschimbătoa-

re, 11.7, 11.11, 11.42, 16.10, 38.8, 
54.7, 58.5

Schimbarea la față, 33.4, 71.7, 71.9
Scriptură, 10, 30.5, 43.3, 83.6. Vezi și 

Biblie; Qur’án
Senzație, 62.2, 64.1, 82.17
Sfânta Sfintelor, 11.3-8, 11.11, 11.42
Sfântă, Cetatea

ca lege materială, 11.11
ca religie, 13.1, 13.3-4

Sfântă, Țara
exilul lui Avraam în, 4.2-5
întoarcerea evreilor în, 12.7-8
manifestarea lui Bahá’u’lláh în, 4.5, 

9.15
Sfântul Duh, 2.8, 25, 36.7-8, 55.2. Vezi 

și Dumnezeu; Trinitate
apariția lui prin manifestare, 36.8, 

38.4, 54.5-6
blasfemia împotriva lui, 31
harul lui, 19.6-7, 27.8, 29.2, 31.2, 31.5, 

67.4, 83.8
nașterea lui Hristos din, 6.1, 17, 18.5, 

29.4
pogorârea lui, 16.6, 24, 25.2-3, 38.9. 

58.5
puterea lui, 24.3, 36.9, 72.7
suflarea lui, 3.11, 18.4, 29.3, 36.6, 

67.3
Sfeșnice (Apocalipsa lui Ioan), 11.13, 

11.29
Sfințenie, 19.6, 30.7, 36.7, 37.2, 67.7, 

82.16, 82.18
Shoghi Effendi, xv-xvi, xvi-xvii
Simon. Vezi Petru (Apostolul)
Simțuri, 67.6, 71.7

ale animalelor, 48.2, 48.4-7, 55.4, 
58.2

înțelegerea prin, 16.2, 61.1, 83.2, 
83.7
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percepția prin, 67.5, 74.1-2
puterea lor, 36.2, 48.11, 59.6

Singurul, 82.2n162, 82.4
Sistemul solar, 7.14-15, 42.2, 48.7, 

83.3
Slăbiciune, 2.3, 37.7, 57.5, 74.4, 82.14. 

Vezi și Imperfecțiune
Slovele Celui Viu, 11.36n48
Slujire, 62.1-3
Soarele, 13.4, 35.6, 36.3, 63.3, 84.10

ca emblemă a Persiei, 13.4
ciclurile lui, 14.12-13, 14.15, 42.4
existența lui, 26.5, 46.5
lumina lui, 28.2, 37.12, 39.3, 39.6, 

42.2, 53.2-3, 84.10
Manifestările comparate cu, 42.5, 

43.3
organizarea perfectă a lui, 1.2, 

18.2
pământul hrănit de, 53.2
profeții comparați cu, 38.7
razele lui, 31.2, 36.7, 45.2, 49.5, 

50.2-3, 52.3, 52.5-6, 55.6, 80.4, 
82.16-18

relația dintre oglindă și, 24.2, 25.4-
5, 27.4-6, 36.7, 37.5, 39.4, 54.5-6, 
55.5, 61.6, 67.5, 81.11

sursa vieții, 42.2, 53.2
Soartă, 68. Vezi și Predestinare
Societatea, responsabilă de pedeapsă, 

76.6, 77.2-6, 77.10-11, 77.14
Socrate, 5.3
Sodoma, 11.22
Sofiști, 79.1
Solomon, 11.4, 43.5
Somn, 16.8-10, 38.8, 39.6, 58.5, 61.2-3, 

71.8
Specie. Vezi și Animal, regnul

caracterul originar al ei, 38.5-6, 47.11, 
49.2-8

evoluția și transformarea ei, 46, 
47.6-11, 49

folosirea termenului, xvi, 
46.1n127

întoarcerea și repetarea ei, 81.7
umană, 17.7, 46, 47.9-11, 49.2, 49.4-8, 

50.1-4, 64.1
Spirit, 55. Vezi și Sfântul Duh

animal, 36.2, 36.3, 48.11, 55.2, 
55.4

botezul prin, 19.5-7
celest, 36.6
conversarea cu, 71
educația lui, 57.8
feluri de, 36, 55.2
mineral, 36.1n110
treptele lui, 16.4, 81.10
vegetal

Spirituale, revelații, 71
Spiritul credinței, 36.6, 55.2, 55.5. Vezi 

și Credință
Spiritul lui Dumnezeu. Vezi Iisus Hris-

tos, spiritul lui
Spiritul omenesc, xv, 36.3-5, 40.5, 51. 

Vezi și Suflet
atașamentul lui, 30.6, 30.8-9
ca semn de la Dumnezeu, 37.13, 

38.5-6
caracterul originar al, 38.5-6
desăvârșirile lui, 52.3, 52.5
iluminarea lui de către Manifestări, 

42.3, 42.5
în timpul somnului, 61.2-3
legătura lui cu trupul, 52, 80.4, 

81.11
moduri de înțelegere, 61.1
nemurirea lui, 5.3, 60, 61
preexistența esențială a lui, 80.4
progresul lui, 63.2
proveniența lui de la Dumnezeu, 

53.1-5, 54, 82.18
puterea lui, 30.12, 48.6-7, 48.11, 

55.5-6
realitatea lui, 16.3, 16.4, 48.4
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spațiul și timpul traversate de, 67.2, 
67.5

viața lui, 67.3-5
Splendoare cerească, un rang al Mani-

festărilor, 38.1, 38.4, 38.8
Statui, venerarea de, 43.8, 43.9, 43.11
Steaua Polară, 48.6-7
Stele, 1.2, 23.5, 26.1, 26.5, 37.12, 69
Substanță, 82.8-12
Sudan, oamenii din, 3.3
Suferința, 16.4, 39.6, 48.4, 75
Sufiști, 82.1-7, 82.12, 82.15, 82.16, 

82.17
Suflet, 55, 58.3, 60.4, 71.7. Vezi și Ma-

nifestările lui Dumnezeu, rangu-
rile Lor, suflet rațional; Spiritul 
omenesc

atributele lui, 57.9, 59.7-8
înstrăinat, 65.3, 67.10
orbirea lui, 31.3-6
progresul lui după moarte, 62, 64, 

66
rugăciuni pentru morți, 62.3-4, 

62.6-7, 66.6
vindecă alt suflet, 72.5-6

Surzire, 50.3, 74.4

Șarpele, și păcatul lui Adam și Eva, 30.2, 
30.6, 30.8, 30.11

Știință, xiv, 34.10-11, 48.4, 57.10, 58.3, 
71.6. Vezi și Descoperiri; Evoluție; 
Medicină

Tableta Testamentului. Vezi Ba-
há’u’lláh, Scrierile lui, Cartea 
Legământului

Tactil, simțul, 56.1, 83.2
Taine. Vezi și Descoperiri

divine, 42.3, 55.5, 81.15
găsite în om, 64.4

Telegraful, 1.4, 17.5, 48.4. Vezi și In-
venții

Templul (Ierusalim), 11.3-8, 11.11, 
11.42

Teologi, 7.1-2, 7.10, 7.14, 8.1, 9.2, 9.3, 
9.6-14, 9.17, 9.22, 11.8

Teosofi, 81.9, 82.1-7, 82.12, 82.15
Teste. Vezi Martiriu; Suferința
Textul sfânt, 10.3, 14.9, 20.4n80

al lui Imam Ali, 37.2, 37.8
ca un criteriu de înțelegere, 83.6-

7
dovezi ale, 10.6, 10.8-22

Tihran, exilul lui Bahá’u’lláh din, 
9.5

Timp, 39.7, 47, 67.1-2. Vezi și Preexis-
tență

Toamnă, 14.9
Toiag, 11.2
Tora, 54.1, 83.6, 84.12. Vezi și sub Biblie, 

versete din
apărarea ei de către Muhammad, 

7.12
păcatul lui Adam și Eva, 30
porunci și legi din, 11.12, 20.5, 20.8, 

43.9, 76.2
profeții

despre Hristos, 13.14
despre Cel Făgăduit, 35.3
despre Manifestările Gemene, 

10.8
venirea Manifestărilor Gemene pre-

vestită în, 10.16-22
zi înseamnă an, 10.12, 10.16

Transformare, 53.7, 81.8, 84.12. Vezi și 
Schimbare

Transmigrație, 81.3, 81.5, 81.11
Trădarea, 61.4, 75.1, 76.3
„Trefah” (necurat), 76.2
Trepte. Vezi Animal, regnul; Dum-

nezeu, împărăția lui;  Mineral, 
regnul; Omul, existența lui, trep-
tele lui; Uman, regnul; Vegetal, 
regnul
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ale desăvârșirii, 64.2, 64.5, 66.4
ale existenței, 37.2, 46.2, 52.2, 53.7, 

57.4, 60.4, 62.1, 64.3, 81.10
ale lucrurilor create, 32.2, 32.5-6, 

46.3, 59.6, 62.1-2, 84.4
ale omului, 47.9, 51.3, 57.3, 58.2, 

64.2
ale slujirii, 62.3
ale spiritului, 16.4, 81.10
Dumnezeu transcende, 27.3-4

Trestie (Apocalipsa lui Ioan), Omul 
Perfect ca o, 11.1-2

Trezie, stare de, 16.8, 38.8, 61.2, 61.4, 
71.4

Tribunal universal, 12.4
Triburi arabe, educația lor de către 

Muhammad, 7.3-8, 7.11, 7.13-16, 
11.14, 11.18-19, 13.11-12

Trinitate, 16.7, 27. Vezi și Dumnezeu; 
Sfântul Duh; Iisus Hristos

Trupul omenesc, 29.5, 36.3, 67.3. Vezi 
și Uman, regnul; Omul; Mintea 
umană; Spiritul omenesc

adormit, 2.5, 16.8, 61.2-3, 71.8
frumusețe și desăvârșire în, 32.4, 

46.2-3, 46.6-7, 47.9-11
influențat de timp și loc, 61.1-2
legătura spiritului cu, 39.6, 52, 61.4-

6, 66, 67.5, 80.4, 81.11
vindecarea, 72.4, 73.3-5

Uman, regnul, 34.10, 49.4, 78.4, 84.4. 
Vezi și Trupul omenesc; Omul; 
Spiritul omenesc

adevărata fericire a lui, 15.3, 15.7-
9

desăvârșirile lui, 32.2, 84.7
existența în, 1.6, 49, 79.2
iertarea în, 77.2, 77.5-6
mișcarea în, 16.8, 70.6
treptele lui, 32.7, 70.5, 81.10

Umayyad, 11.20, 11.22, 13.6-7

Unicitate. Vezi Dumnezeu, caracterul 
unic al lui; Unitatea

Unitatea, 27.8, 47.3. Vezi și Dumnezeu, 
caracterul unic al lui

adusă de Bahá’u’lláh, 12.4, 12.6-
7

adusă de Hristos, 3.13-14, 12.3
existenței, 82
Manifestărilor, 11.37
sufletelor, 71.7

Universul
existența lui, 80.6, 81.12, 81.13
infinit, 81.12, 81.13
misterele lui, 3.10, 34.11, 64.4
ordinea lui, 32.2-7
originea lui, 47

Urechi. Vezi Auz
Urgie (Apocalipsa lui Ioan), 11.18

Vai (Apocalipsa lui Ioan), 11.34
Valíd, 13.6
Vară, 14.3, 14.8-9, 42.4
Vedere, 56.1, 61.1. Vezi și Orbire; 

Ochi
a animalelor, 48.5
puterea ei, 3.8, 56.1, 56.3, 56.4, 59.6, 

84.7
Vegetal, regnul, 64.1, 82.11. Vezi și Flori; 

Plante; Pom(i); Sămânță
desăvârșirile lui, 32.2, 32.3, 46.6, 

51.4, 82.16
fericirea în, 15.3, 15.6
nevoia de a fi cultivat, 3.1, 3.2
niveluri și trepte, 32.6, 40.7, 62.1-

2
spiritul lui, 55.2, 55.3
transformarea lui, 49.3-4, 49.7

Vestigiale, organe și membre, 47.11, 
49.3-6

Viață, 1.1, 19.7, 30.12, 42.2, 67.3, 74.6. 
Vezi și Creație; Elemente, com-
poziția și combinarea lor; Na-
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tură
veșnică, 22.6-7, 30.9, 30.12, 60.4, 

67, 84.2-3
obținerea ei, 21.2, 21.5, 21.7, 21.10, 

29.12
a sufletului rațional, 36.6, 

38.8
Vicii, 36.5, 57.12, 60.3, 64.4
Vindecare și sănătate, 2.5, 10.7, 72, 73. 

Vezi și Boli; Medicină; Medici
Violență, învățăturile lui Hristos împo-

triva, 43.12. Vezi și Răzbunare
Virtuțile

adevărata fericire constă în, 15.7
dobândirea lor, 3.4, 15.7, 36.5, 

81.11
lui Hristos, 37.13
Manifestărilor, 38.1
omenești, 11.7-9, 11.19, 11.24-25, 60.3, 

64.4, 74.2
spirituale, 11.7, 29.3, 84.6, 84.10

Vise, 61.2, 71.3, 71.4, 71.8
Viziuni

din Biblie, 71.2, 71.9
fizice, 37.12, 50.3, 61.1, 83.2
spirituale, 2.8, 61.2, 71

Voința Primordială, 53.5
Voința, 1.3, 32.5
Vorbire, 61.1, 84.7

Yahya, Mirza, 64.4
Yazid, 13.6

Zaqqum, Pomul, 81.8n157
Ziua Judecății, 11.39, 26
Ziua lui Dumnezeu, 11.35
Zodiac, semnele lui, 14.12-13. Vezi și 

Sistemul solar
Zoroastrism, profeții despre Manifes-

tările Gemene, 10.8


