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PREFAŢĂ LA EDIŢIA DIN 1937
Apariţia cărţii „Bahá’u’lláh și Era Nouă” cu mai bine de
zece ani în urmă a însemnat pentru Credinţa Bahá’í, pentru
prima dată, o reprezentare corectă și completă izvorâtă dintr-un studiu aprofundat al învăţăturilor. Considerând-o drept
cea mai de seamă introducere a Cauzei, bahá’íi din Răsărit și
Apus au găsit lucrarea lui Dr. Esslemont atât de utilă, încât au
tradus-o repede în treizeci de limbi.
Aşa cum a recunoscut însuşi Dr. Esslemont, după înălţarea lui ‘Abdu’l‑Bahá Credinţa a intrat într‑o nouă fază a istoriei
sale. Ca urmare, părerile autorului, unele dintre ele datând
dinainte de 1921, nu mai corespund sub anumite aspecte
ale subiectului caracterului evolutiv al Credinţei. Pe lângă
aceasta, tratarea evenimentelor și a problemelor sociale în
condițiile existente de atunci apare mai puțin adecvată. În
mod inevitabil, se strecuraseră în text câteva erori faptice,
dar explicarea rangurilor lui Báb și ‘Abdu’l‑Bahá le-a fost oferită bahá’ílor în interpretarea autorizată a primului Păzitor al
Credinţei, Shoghi Effendi.
De aceea, ediţia de faţă este o revizuire efectuată de către Adunarea Spirituală Naţională a Statelor Unite sub îndrumarea și aprobarea lui Shoghi Effendi.
Această revizuire nu a schimbat cu nimic planul original
al lucrării lui Dr. Esslemont și nici nu a afectat textul în ansamblu. Scopul său a fost acela de a îmbogăţi dezbaterea
din unele pasaje ale autorului prin adăugarea unui material
ce aduce un plus de informaţie după regretata sa dispariție,
precum și de a reînnoi traducerile citatelor din Scrierile Sfinte
bahá’í.
Bahá’í Publishing Committee
ianuarie 1937
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PREFAŢĂ LA EDIŢIA DIN 1950
Începând cu această ediţie Comitetul American pentru
Publicaţiile Bahá’í a preluat drepturile de autor și alte drepturi
pentru „Bahá’u’lláh și Era Nouă” de la George Allen & Unwin
Ltd. din Londra, Anglia, prin intermediul cărora regretatul
Dr. Esslemont şi-a publicat celebra sa carte cu mai bine de
douăzeci de ani în urmă. Printr-un acord cu editorii englezi
Comitetul a asigurat începând din 1928 unsprezece retipăriri
care s‑au adăugat la prima ediție americană importată din
New York de către firma Brentano’s.
Prezenta ediţie nu implică modificări în text, care au rămas valabile încă de la marea revizuire efectuată sub îndrumarea Păzitorului Credinţei în 1937, întrucât nu a sosit încă
timpul pentru o refacere completă a lucrării care să ţină cont
de situaţia mondială contemporană. Lucrarea lui Dr. Esslemont rămâne în continuare o introducere competentă în
istoria și învăţăturile Credinţei Bahá’í. Traducerea sa în vreo
treizeci de limbi atestă renumele de care se bucură în rândul
cititorilor care o studiază, atât din Răsărit, cât și din Apus.
Mai adăugăm faptul că orice revizuire ulterioară a textului trebuie să fie supusă aprobării lui Shoghi Effendi. Comitetul nu este autorizat să efectueze revizuiri care ar fi dorite de
către bahá’íi din alte ţări, în funcţie de cerinţele lor particulare.
Bahá’í Publishing Committee
decembrie 1950
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PREFAŢĂ LA EDIŢIA DIN 1970
Din 1937 nu a mai fost adusă nicio revizie textului cărţii lui Dr. Esslemont, cu excepția câtorva rectificări de mică
importanţă făcute în 1950. Pe de altă parte, răspândirea și
dezvoltarea Credinţei Bahá’í au fost de atunci semnificative
şi bibliografia bahá’í şi-a adăugat o bogată moştenire de expuneri neasemuite, traduceri și relatări istorice datorate condeiului lui Shoghi Effendi, Păzitor al Credinţei și interpretul
numit al Scrierilor Sfinte.
A fost deci necesară actualizarea cărţii în vederea menţinerii utilităţii sale pentru cititorii contemporani. Acest lucru
a fost făcut cu un minimum de modificări ale textului, prin
folosirea notelor de subsol și adăugarea unui epilog cuprinzând ultimele statistici și noi aspecte ale dezvoltării organice
ale Credinţei Bahá’í.
Faptul că din 1937 numărul traducerilor a crescut de la
treizeci la cincizeci și opt dovedeşte că lucrarea lui Dr. Esslemont continuă să fie una dintre cele mai des folosite cărţi
introductive ale Credinţei Bahá’í.
Bahá’í Publishing Trust
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INTRODUCERE
În decembrie 1914 am făcut întâia oară cunoştinţă cu
învăţăturile bahá’í într‑o conversație cu nişte prieteni care se
întâlniseră cu ‘Abdu’l‑Bahá şi care îmi împrumutaseră câteva broşuri. Am fost de la început uimit de larga aplicabilitate a acestor învăţături, de puterea şi de frumuseţea lor. Am
înţeles că ele răspundeau celor mai adânci nevoi ale lumii
moderne, mai deplin şi mai mulţumitor decât orice altă formaţiune religioasă pe care o întâlnisem vreodată – părere
pe care toate studiile pe care le-am făcut ulterior n-au putut
decât să o adâncească şi s-o confirme.
Dornic să aflu cât mai multe informații despre această
mișcare, am întâmpinat mari greutăţi în a-mi găsi cărţile necesare, fapt care m-a inspirat să rezum într‑o singură carte
esenţa celor aflate de mine, spre a le putea pune în acest mod
şi la dispoziția altora. După război, când s-a redeschis comunicarea cu Palestina, i-am scris lui ‘Abdu’l‑Bahá incluzând şi
primele nouă capitole ale cărţii mele care era atunci în faza
de proiect. Am primit un răspuns foarte binevoitor şi încurajator, precum şi o prietenoasă invitaţie de a-L vizita la Haifa
şi de a-I aduce întregul manuscris. Invitaţia a fost acceptată
cu bucurie şi am avut marea cinste de a petrece două luni şi
jumătate ca oaspete al lui ‘Abdu’l‑Bahá în perioada iernii anilor 1919-1920. În timpul acestei vizite ‘Abdu’l‑Bahá a discutat
cu mine asupra acestei cărţi în mai multe rânduri. Mi-a dat
nepreţuite îndrumări pentru desăvârşirea lucrării, urmând ca
aceasta să fie tradusă în limba persană de îndată ce aş fi
revizuit-o definitiv, astfel încât să o poată citi în întregime şi
să o amendeze sau să o corecteze acolo unde ar fi fost nevoie. Revizuirea şi traducerea cărţii s‑au înfăptuit conform
sugestiilor Sale şi ‘Abdu’l‑Bahá a găsit timp în viaţa Lui atât

xiv

de plină să revadă şi să corecteze vreo trei capitole şi jumătate (capitolele I, II, V și parțial III) înainte de a înceta din viaţă.
Mă încearcă marele regret că ‘Abdu’l‑Bahá nu a putut finaliza
corectura manuscrisului, care ar fi sporit valoarea cărţii. Manuscrisul a fost însă revizuit în întregime cu multă atenție de
către un comitet al Adunării Naţionale a Bahá’ílor din Anglia,
publicarea acestuia fiind aprobată de Adunare.
Le sunt deosebit de îndatorat domnişoarei E. J. Rosenberg, doamnei Claudia S. Coles, lui Mírzá Luṭfu’lláh S.
Ḥakím, domnilor Roy Wilhelm şi Mountfort Mills, precum şi
multor alţi prieteni binevoitori pentru preţiosul lor ajutor în
pregătirea acestei lucrări.
În ceea ce priveşte transliterația numelor şi a cuvintelor
arabe şi persane, sistemul adoptat în această carte este cel
de curând recomandat de Shoghi Effendi pentru întreaga Comunitate bahá’í.
J. E. ESSLEMONT
Fairford, Cults, Aberdeen
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VEȘTI ADUCĂTOARE DE BUCURIE
Cel făgăduit tuturor popoarelor lumii a apărut.
Toate neamurile şi toate ţările sunt în aşteptarea
unei revelaţii iar El, Bahá’u’lláh, este cel mai de
seamă învăţător şi educator al omenirii.
‘Abdu’l‑Bahá

Cel mai important eveniment din istorie
Dacă studiem povestea „evoluţiei omului” aşa cum e
menţionată în filele istoriei, ne încredinţăm că cel mai însemnat factor în progresul omenirii este apariţia din timp
în timp a unor oameni care depășesc ideile convenţionale
ale epocii lor şi care ajung să descopere şi să reveleze
adevăruri necunoscute până atunci în rândul oamenilor.
Inventatorul, pionierul, geniul, Profetul – aceştia sunt oamenii de care depinde mai întâi transformarea omenirii.
După cum spune Carlyle:
Credem că adevărul simplu, purul adevăr, este
că... un om cu o Înţelepciune superioară care deţine
un Adevăr spiritual până atunci necunoscut este mai
puternic nu numai faţă de zece oameni care nu-l
deţin, nici faţă de zece mii, ci faţă de toţi oamenii
care nu deţin acel adevăr; şi stă printre ei cu o putere
cu totul eterică, îngerească, parcă ar purta o spadă
oţelită în înalturi, ieşită din armurăria Cerului, căreia
niciun scut sau turn de alamă nu-i va rezista. –Signs
of the Times
1
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Găsim nenumărate dovezi ale acestui adevăr în istoria
ştiinţei, a artei, a muzicii; dar în niciun alt domeniu nu este
mai evidentă importanţa supremă a omului măreţ şi a
mesajului său ca în cel al religiei. De-a lungul veacurilor,
ori de câte ori viaţa spirituală a oamenilor degenerează,
iar moralitatea este afectată se iveşte Profetul – cel mai
admirabil şi mai misterios dintre oameni. Singur, împotriva lumii, fără a avea vreo fiinţă omenească în stare să-L
înveţe, să-L îndrume şi să-L înţeleagă pe deplin sau să
împartă cu El răspunderea, El se ridică, precum un prooroc în mijlocul celor orbi, pentru a-Şi proclama evanghelia
dreptăţii și adevărului.
Dintre Profeţi unii se disting cu o anumită pregnanţă.
La un interval de câteva veacuri câte un sol Divin – un
Krishna, un Zoroastru, un Moise, un Iisus, un Mahomed
– se ivește la Răsărit precum un Soare spiritual pentru
a lumina minţile întunecate ale oamenilor şi pentru a le
deştepta spiritele adormite. Oricare ar fi părerea noastră
asupra valorii relative a întemeietorilor de religii, trebuie
să admitem că Ei au fost factorii cei mai puternici în
educarea omenirii. Aceşti Profeţi afirmă că vorbele rostite de Ei nu sunt ale Lor, ci sunt o revelaţie răspândită
prin Ei, un mesaj Divin ai cărui purtători sunt. Spusele lor,
aşa cum sunt păstrate, abundă în numeroase indicii şi
făgăduieli ale unui mare învăţător al lumii Care va apărea
în „deplinătatea vremii” pentru a duce mai departe opera
Lor şi a o împlini; Cel Care va întemeia pe pământ domnia
păcii şi a dreptăţii şi care va aduce laolaltă într‑o singură
familie toate neamurile, toate religiile, toate ţările şi toate
triburile, ca „să fie o singură turmă şi un singur păstor”
şi ca toţi să cunoască şi să iubească pe Dumnezeu, „de
la cel mai mic până la cel mai mare”.
2
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Desigur că apariţia acestui „Educator al omenirii” în zilele din urmă trebuie să fie evenimentul cel mai important
din istoria lumii. Şi mişcarea Bahá’í proclamă azi lumii întregi
veştile aducătoare de bucurie că acest Educator de fapt a
apărut, că revelaţia Lui a fost răspândită şi păstrată în scris,
că poate fi studiată de oricare cercetător onest şi că „Ziua
Domnului” a mijit deja, iar „Soarele Dreptăţii” a răsărit. Până
acum numai câţiva de pe crestele munţilor au putut zări
Strălucitorul Astru; dar razele lui de pe acum luminează
cerul şi pământul, iar peste puţin se va ridica deasupra
munţilor şi va străluci în toată puterea şi deasupra câmpiilor şi a văilor, răspândind viaţă şi călăuzire tuturor.
Schimbarea lumii
Este evident pentru oricine că lumea în timpul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului XX1 a trecut prin chinurile
morţii unei ere vechi şi prin durerile naşterii unei ere noi.
Vechile principii ale materialismului şi propriului interes,
vechile prejudecăţi sectare şi animozităţile patriotice se
năruie în dezastrul la care singure au contribuit şi vedem
în toate ţările un suflu nou de credinţă, de frăţie, de internaţionalism care rupe vechile lanţuri şi se revarsă peste
vechile hotare. Au avut loc schimbări revoluţionare de o
amploare nemaivăzută până azi în toate aspectele vieţii
omeneşti. Vechea eră n-a murit încă. Se luptă pe viaţă
şi pe moarte cu era cea nouă. Răul domneşte încă, uriaş
şi cumplit dar toate laturile lui sunt dezvăluite, cercetate,
atacate şi înfruntate cu o nouă forţă şi energie. Nori sunt
peste tot, numeroşi şi ameninţători, dar lumina răzbate
printre ei luminând calea progresului şi descoperind sta1

Scris la scurt timp după Primul Război Mondial.
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vilele şi prăpăstiile ce ne opresc din drumul drept.
Altfel stăteau lucrurile în secolul al optsprezecelea.
Pe atunci întunericul spiritual şi moral ce învăluia lumea
nu era străbătut de aproape nicio rază de lumină. Era
precum în ceasul cel mai întunecos dinainte de zori, când
puţinele lămpi şi lumânări rămase aprinse fac întunericul
şi mai pregnant. Carlyle în lucrarea sa, Frederic the Great,
scrie despre secolul al optsprezecelea astfel:
Un secol ce nu are istorie şi nu poate avea decât
foarte puţină sau deloc. Un veac atât de bogat în neadevăruri adunate... cum n-a mai fost altul înaintea
lui! Unul care nu mai era conștient de falsitatea lui,
atât de fals ajunsese; atât de afundat în neadevăr
şi pătruns de el până la oase, încât depășise orice
măsură şi a trebuit o Revoluţie Franceză ca să-i
pună capăt... Un sfârşit foarte potrivit, zic eu cu
mulţumire, pentru un asemenea secol... Căci era
nevoie încă o dată de o Revelaţie Divină pentru copiii
apatici și frivoli ai oamenilor, ca să nu decadă de-a
binelea, până la stadiul de maimuţă”. –Frederic the
Great, Cartea I, cap. I
În comparaţie cu secolul al XVIII-lea, secolul nostru
este ca zorile după întuneric sau ca primăvara după iarnă.
Lumea se trezește la o nouă viaţă, înfiorată de idealuri
şi de speranţe. Lucruri care abia acum câţiva ani păreau
visuri cu neputinţă de realizat sunt acum fapte împlinite.
Altele, care păreau îndepărtate de noi în viitor cu câteva
secole, au devenit deja chestiuni de „politică aplicabilă”.
Zburăm în văzduh şi explorăm străfundurile oceanelor.
Trimitem mesaje în jurul pământului cu repeziciunea
fulgerului. În răstimpul câtorva decenii am văzut minuni
4
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prea numeroase spre a putea fi enumerate.
Soarele Dreptăţii
Care este cauza acestei neaşteptate redeşteptări în lumea
întreagă? Bahá’íi cred că se datorează unei mari revărsări
a Sfântului Duh, prin profetul Bahá’u’lláh, Care s-a născut
în Persia în 1817 şi care a încetat din viaţă în Ţara Sfântă
în anul 1892.
Bahá’u’lláh propovăduia că Profetul sau „Manifestarea lui Dumnezeu” este aducătorul de Lumină în lumea
spirituală, așa cum soarele este aducătorul de lumină al
lumii vii. La fel cum soarele material străluceşte deasupra
pământului şi contribuie la creșterea și la dezvoltarea
organismelor naturale, tot astfel, prin Manifestarea Divină,
Soarele Adevărului străluceşte deasupra lumii sufletești
şi cizelează gândurile, conduita şi caracterul oamenilor.
Şi, așa cum razele soarelui material pătrund în colţurile
cele mai întunecoase şi mai tainice ale lumii, dând căldură şi viaţă, chiar și făpturilor care n-au văzut niciodată
soarele, tot astfel revărsarea Sfântului Duh prin Manifestarea lui Dumnezeu se revarsă în vieţile tuturor şi inspiră
spiritele receptive chiar și în locurile şi printre popoarele
unde numele Profetului este total necunoscut. Apariţia
Manifestării Divine este precum sosirea primăverii. Este
o zi de Înviere, în care cei morţi sufleteşte sunt înviaţi
pentru o viaţă nouă, în care Realitatea Religiilor Divine
este reînnoită şi restabilită, în care apar „un cer nou şi
un nou pământ”.
Însă, în lumea vie, primăvara nu aduce numai creşterea şi deşteptarea vieţilor noi, ci şi distrugerea şi dispariţia
celor vechi şi nefolositoare; căci acelaşi soare, care face
5
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să răsară florile şi să înmugurească pomii, pricinuieşte şi
dezintegrarea şi pieirea a tot ce este mort şi nefolositor;
înmoaie gheţurile şi topeşte zăpezile iernii, eliberează
apele şi furtunile care curăţă şi înnoiesc pământul. Astfel
se întâmplă şi în lumea spirituală. Strălucirea soarelui
spiritual aduce şi ea asemenea tulburări şi schimbări.
Astfel Ziua Învierii este şi Ziua Judecăţii, când orice pervertire sau imitaţie a adevărului, precum şi orice idei și
obiceiuri învechite sunt date la o parte şi distruse, când
gheaţa şi zăpada prejudecăţilor şi a superstiţiilor adunate
în timpul iernii sunt topite şi schimbate; iar puterile mult
timp îngheţate şi înţelenite, sunt descătuşate pentru a se
revărsa şi a reînnoi lumea.
Misiunea lui Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláh a declarat limpede şi în repetate rânduri că
El este mult aşteptatul educator şi învăţător al tuturor
popoarelor, aducătorul unui Har minunat care avea să
întreacă toate revărsările de Har de până acum şi în care
se vor îmbina laolaltă toate formele anterioare de religie,
așa cum fluviile se adună în ocean. El a durat o temelie
ce alcătuieşte un reazăm neclintit pentru Înfrăţirea lumii
întregi şi inaugurarea minunatului veac al păcii pe pământ,
al bunei învoiri între oameni despre care ne-au spus Profeţii şi au cântat poeţii.
Căutarea adevărului, unitatea omenirii, consensul
dintre religii, rase, naţiuni, dintre Orient și Occident, reconcilierea religiei cu ştiinţa, eradicarea prejudecăţilor şi a
superstiţiilor, egalitatea dintre femeie și bărbat, înfăptuirea
justiţiei și dreptăţii, înfiinţarea unui tribunal internaţional
suprem, armonizarea limbilor, răspândirea obligatorie a
6
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informaţiei, acestea şi multe alte învăţături similare au
fost revelate omenirii prin pana lui Bahá’u’lláh în cea de a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, în nenumărate cărţi
şi epistole, multe dintre ele adresate regilor şi suveranilor
întregii lumi.
Mesajul Lui, fără seamăn de cuprinzător şi de măreţ,
se află într‑un minunat acord cu semnificaţia şi necesităţile vremurilor. Nicicând problemele cu care se confruntă
omenirea n-au fost atât de majore. Nicicând soluţiile
propuse n-au fost atât de numeroase şi de contradictorii.
Nicicând necesitatea apariţiei unui mare învăţător al lumii
n-a fost atât de arzătoare şi de amplu resimţită. Şi poate
că nicicând, aşteptarea unui astfel de învăţător n-a fost
atât de plină de încredere și de generalizată.
Împlinirea profeţiilor
‘Abdu’l‑Bahá scrie:
Când a apărut Hristos acum douăzeci de veacuri,
cu toate că evreii aşteptau cu înfrigurare Venirea Lui
şi se rugau în fiecare zi în lacrimi zicând: „O, Dumnezeule, grăbeşte Revelaţia lui Mesia”, totuşi când
Soarele Adevărului a răsărit ei L-au tăgăduit şi s‑au
ridicat împotriva Lui cu cea mai mare dușmănie şi
în cele din urmă L-au crucificat pe acest Duh divin,
Cuvântul lui Dumnezeu, şi L-au numit Belzebut, duhul
cel rău, după cum scrie în Evanghelie. Acestea pentru că ei spuneau: „Revelaţia lui Hristos, în conformitate cu textul lămuritor din Tora, va fi arătată de nişte
semne şi, câtă vreme nu s‑au ivit acele semne, oricine se pretinde a fi Mesia este un impostor. Printre
acele semne este unul, anume că Mesia trebuie să
7
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vină dintr-un loc necunoscut, iar noi toţi cunoaştem
casa acestui om în Nazaret şi poate să vină din Nazaret vreun lucru bun? Al doilea semn este că trebuie
să stăpânească cu un băţ de fier, adică trebuie să
mânuiască sabia, pe când acest Mesia nu are nici
măcar un toiag de lemn. O altă stipulaţie sau un alt
semn precizează că trebuie să se aşeze pe tronul lui
David şi să restabilească domnia lui David. El, departe de a sta pe un tron, nu are nici măcar o rogojină
pe care să şadă. O altă condiţie este promulgarea
tuturor legilor Torei; iar acest om a abrogat acele legi,
ba chiar a încălcat ziua Sabatului, cu toate că este
limpede scris în Tora că dacă cineva se pretinde a
fi Profet, înfăptuiește minuni şi încalcă ziua Sabatului, trebuie să fie dat morţii. Un alt semn este că
în timpul domniei Lui justiţia va fi atât de avansată,
încât dreptatea şi bunăvoinţa se vor extinde de la
lumea umană la cea animală – şarpele şi şoarecele
vor împărţi acelaşi lăcaş, iar vulturul şi potârnichea
acelaşi cuib, leul şi gazela vor locui aceeaşi păşune,
iar lupul şi iedul vor bea din acelaşi izvor. Şi iată că
tirania şi nedreptatea s‑au amplificat în timpul Lui,
încât L-au crucificat! O altă prevedere specifica faptul
că în vremea lui Mesia evreii vor prospera şi se vor
ridica deasupra tuturor celorlalte popoare din lume;
iar ei trăiesc acum în cea mai mare înjosire şi robie
în Imperiul Roman. Atunci cum poate să fie acesta
Mesia făgăduit în Tora?
În acest chip s‑au împotrivit ei acelui Soare al
Adevărului, cu toate că acel Duh al lui Dumnezeu era
cu adevărat cel făgăduit în Tora. Dar ei, nepricepând
înţelesul acelor semne, au crucificat Cuvântul lui
8
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Dumnezeu. Acum însă bahá’íi consideră că semnele
făgăduite s‑au ivit în timpul Manifestării lui Iisus
Hristos, însă nu în sensul pe care-l înţelegeau evreii,
căci descrierea din Tora era alegorică. De exemplu,
printre semne era acela al domniei absolute. Bahá’íi
spun că supremaţia lui Hristos era de factură cerească, divină, nepieritoare, nu o domnie ca aceea
a lui Napoleon, care se năruie într‑o perioadă scurtă.
Căci sunt aproape două mii de ani de când a fost
instituită domnia lui Hristos şi ea dăinuieşte şi astăzi
şi până în vecii vecilor această Sfântă Fiinţă va fi
slăvită pe un tron nepieritor.
În acelaşi fel toate celelalte semne s‑au arătat,
însă evreii nu le-au înţeles. Cu toate că au trecut
aproape două mii de ani de când a apărut Hristos,
în toată splendoarea Lui divină, evreii tot aşteaptă
încă venirea lui Mesia şi socotesc că dreptatea este
de partea lor, și nu a lui Hristos.” –Acestea au fost
scrise de ‘Abdu’l‑Bahá pentru acest capitol.
Dacă evreii I-ar fi cerut lui Hristos, El le-ar fi lămurit
adevăratul înţeles al profeţiilor referitoare la El Însuşi.
Să profităm de exemplul lor şi înainte de a conchide că
profeţiile privitoare la Manifestarea Învăţătorului Zilei de
Apoi n-au fost împlinite, să ne întoarcem la cele scrise
de Bahá’u’lláh Însuşi, în privinţa interpretării lor, căci se
știe că multe din profeţii sunt cuvinte „pecetluite”, iar Adevăratul Educator este Singurul Care poate rupe peceţile
şi poate dezvălui adevăratul înţeles cuprins în chivotul
cuvintelor.
Bahá’u’lláh a scris multe explicaţii ale profeţiilor din
vechime, dar nu pe acestea se bazează El în sprijinul rangului Său de Profet. Soarele îşi este sieşi dovadă pentru
9
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toţi cei care au puterea de a vedea. Când răsare nu avem
nevoie de vechi profeţii pentru a ne asigura de strălucirea
lui. La fel este şi Manifestarea lui Dumnezeu atunci când
apare. De s-ar aşterne uitarea peste toate profeţiile de
demult, el ar fi propria bogată şi îndestulătoare dovadă
pentru cei cu înclinaţii spirituale.
Dovezi ale rangului de Profet
Bahá’u’lláh nu a cerut nimănui să primească fără discernământ spusele şi învăţăturile Lui. Dimpotrivă, a pus chiar
în fruntea învăţăturilor Sale puternice îndemnuri împotriva
supunerii orbeşti faţă de oricare autoritate, îndemnând ca
fiecare să deschidă ochii şi urechile şi să-şi ascută judecata, singur și fără teamă, pentru a descoperi adevărul.
A impus cea mai temeinică cercetare şi nu s-a ascuns
pe Sine, oferind drept cele mai înalte dovezi ale rangului
Său de Profet vorbele şi lucrările Sale şi urmările lor în
schimbarea vieţii şi al caracterului oamenilor. Dovezile
propuse de El sunt similare celor aduse de marii Săi
precursori. Moise a spus:
Când proorocul a grăit în numele Domnului, dar
cuvântul acela nu se va-mplini şi nu se va-ntâmpla,
atunci nu Domnul a grăit cuvântul acela, din duh
păgân a grăit acel prooroc; să nu vă ţineţi de el. –
Deuteronomul, xviii, 22
Iisus Hristos s-a supus încercării la fel de direct, pentru
a-Şi confirma rangul. El a spus:
Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în
blană de oi, iar pe dinlăuntru sunt lupi răpitori. După
10
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roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg struguri
din spini sau smochine din mărăcini? Aşa că orice
pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade
rele... De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte. –
Matei, vii, 15-17, 20
În capitolele care urmează vom încerca să arătăm
dacă pretenţia lui Bahá’u’lláh de a fi Profet se consolidează sau se năruie prin cercetarea acelor dovezi: dacă
lucrurile spuse de El s‑au întâmplat sau urmează să
se întâmple şi dacă roadele Sale au fost bune sau rele.
Cu alte cuvinte, dacă profeţiile Lui se îndeplinesc, dacă
rânduielile Sale sunt acceptate şi dacă munca vieţii Lui
a contribuit la educarea şi la înălţarea omenirii şi la îmbunătăţirea conduitei sau dimpotrivă.
Dificultăţile cercetării
Sunt bineînţeles multe dificultăţi în calea cercetătorului
care caută să afle adevărul despre această Cauză. Cum
se întâmplă în cazul unor mari reforme morale şi spirituale, Mişcarea Bahá’í a fost în mare parte denaturată.
Referitor la groaznicele persecuţii şi suferinţe ale lui
Bahá’u’lláh şi ale discipolilor Săi şi duşmanii, şi prietenii
sunt de aceeaşi părere. Cât priveşte însă valoarea acestei
Mişcări şi caracterul Întemeietorilor ei, spusele adepţilor
şi relatările potrivnicilor sunt diametral opuse. Este la fel
ca în vremea lui Hristos. În ceea ce priveşte crucificarea
lui Iisus şi martirizarea adepţilor Săi, istoricii creştini şi
evrei nu au opinii diferite, dar în timp ce credincioșii spun
că Hristos a împlinit şi a dezvoltat învăţăturile lui Moise şi
ale Profeţilor, contestatarii declară că El a încălcat legile
şi rânduielile şi că a meritat să moară.
11
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În religie ca şi în ştiinţă, adevărul nu-şi dezvăluie tainele decât cercetătorului smerit şi cucernic, care e gata să
lase de-o parte orice prejudecată şi superstiţie, să vândă
tot ce are pentru a putea cumpăra „singurul mărgăritar de
mare preţ”. Pentru a înţelege Credinţa Bahá’í în înţelesul ei
deplin, trebuie să începem cercetarea ei în spiritul iubirii
sincere şi neprecupeţite pentru adevăr, pășind statornic
pe calea căutării şi încrezându-ne în călăuzirea divină.
Vom găsi în Scrierile Întemeietorilor mişcării cheia ce deschide tainele acestei mari renaşteri spirituale şi supremul
criteriu al valorii ei. Din nefericire sunt şi aici greutăţi în
calea cercetătorului care nu cunoaşte limba persană şi
arabă în care sunt scrise învăţăturile lui Bahá’u’lláh. Numai
o mică parte din scrierile Lui au fost traduse în engleză
şi o mare parte din traducerile apărute lasă mult de dorit
şi ca exactitate şi ca stil. Dar, cu toate imperfecţiunile
şi lipsurile povestirilor istorice şi ale traducerilor, marile
adevăruri esenţiale care alcătuiesc temelia statornică şi
neclintită a acestei mişcări se înalţă ca nişte munţi din
negura nesiguranţei.1
Scopul cărţii
Scopul nostru în următoarele capitole va fi de a arăta
pe cât posibil, cu fidelitate şi fără prejudecată, punctele
esenţiale ale istoriei şi îndeosebi ale învăţăturilor Credinţei Bahá’í, astfel încât cititorul să judece cu inteligenţă
însemnătatea ei şi să simtă îndemnul de a cerceta mai
1 Avem acum la dispoziţie traducerile remarcabile ale lui
Shoghi Effendi din limba persană şi arabă, ale scrierilor lui Bahá’u’lláh
şi ‘Abdu’l‑Bahá. Acestea, împreună cu propriile scrieri care acoperă istoria Credinţei, principiile şi implicaţiile adevărurilor sale fundamentale
şi descrierea Ordinii sale Administrative fac sarcina căutătorului modern
mult mai uşoară decât în vremea lui Dr. Esslemont.
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departe pentru sine acest subiect.
Căutarea adevărului totuşi, oricât de însemnată, nu
este singurul şi deplinul scop al vieţii. Adevărul nu este
un lucru neînsufleţit, pe care să-l așezi într‑un muzeu
după ce l-ai găsit şi pe care să pui o etichetă, să-l clasifici,
să-l cataloghezi, apoi să-l arăţi şi să-l laşi acolo, uscat şi
neroditor. Adevărul este ceva viu care trebuie să prindă
rădăcini în inimile oamenilor şi să rodească în viaţa lor
pentru ca ei să culeagă deplina răsplată a căutării.
Aşadar, adevăratul scop urmărit în răspândirea unei
revelaţii profetice este ca cei ce se pătrund de adevărul ei
să înceapă a pune în practică principiile ei, „să-și conducă
viaţa” şi să răspândească veștile aducătoare de bucurie,
grăbind în acest chip venirea acelei zile binecuvântate,
când voinţa lui Dumnezeu va fi împlinită pe pământ precum este în ceruri.
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Cu adevărat tiranul l-a ucis pe Îndrăgitul lumilor,
pentru a stinge prin aceasta Lumina lui Dumnezeu printre făpturile Sale şi pentru a îndepărta
omenirea de Izvorul Vieţii Celeste în zilele Domnului său, Cel Plin de Har, Cel Darnic.
Bahá’u’lláh, Tabletă către Ra’ís

Locul naşterii noii Revelaţii
Persia, ţara unde s-a născut Revelaţia Bahá’í, a ocupat un
loc unic în istoria lumii. În zilele de început ale măreţiei
ei era o adevărată regină printre naţiuni, fără pereche în
civilizaţie, putere şi strălucire. A dat lumii importanţi regi
şi oameni de stat, Profeţi şi poeţi, filosofi şi artişti. Zoroastru, Cyrus şi Darius, Ḥáfiẓ şi Firdawsí, Sa‘dí şi ‘Umar
Khayyám, nu sunt decât unii dintre numeroşii şi vestiţii
ei fii. Meşteşugarii săi erau neîntrecuţi în iscusinţă; covoarele persane erau fără de seamăn, lamele de oţel nu
aveau rival, iar olăria era vestită în lumea întreagă. În toate
părţile Orientului apropiat, cât și ale Orientului Mijlociu au
rămas urmele trecutei ei măreţii.
În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea însă, se prăbușise
într‑o stare de jalnică degradare. Slava ei trecută părea
pierdută pentru totdeauna. Guvernul ei era corupt şi se
zbătea în strivitoare greutăţi financiare; unii din suveranii ei erau slabi, iar alţii adevăraţi monştri de cruzime.
Ecleziaștii erau habotnici şi intoleranţi, iar poporul ignorant şi superstiţios. Cei mai mulţi dintre locuitori aparţi15
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neau sectei Shí‘ih1 a mahomedanilor, dar era şi un mare
număr de zoroastrieni, evrei şi creştini, din diverse secte
antagoniste. Cu toţii declarau că urmează niște învăţători
sublimi care-i îndeamnă să se închine singurului Dumnezeu şi să trăiască în dragoste şi unire, totuşi se fereau
unii de alţii, se urau şi se dispreţuiau, fiecare sectă privindu-le pe celelalte ca necurate, asemenea câinilor sau
păgânilor. Blestemele şi ura domneau pretutindeni într‑o
măsură îngrijorătoare. Era periculos pentru un evreu sau
pentru un zoroastrian să meargă pe stradă într‑o zi cu
ploaie, căci dacă atingea cu haina lui udă un mahomedan, musulmanul se simţea murdărit şi se întâmpla ca
celălalt să aibă de plătit cu viaţa jignirea adusă. Dacă un
mahomedan primea bani de la un evreu, un zoroastrian
sau un creştin, trebuia să spele banii înainte de a-i băga
buzunar. Dacă un evreu îl prindea pe copilul său dând
un pahar de apă unui biet cerşetor mahomedan, azvârlea paharul din mâna copilului, căci blesteme, nu fapte
bune erau împărţite necredincioşilor! Musulmanii înşişi
erau împărţiţi în numeroase secte, între care lupta era
întotdeauna aprigă şi uneori nemiloasă. Zoroastrienii nu
se amestecau în această învinuire reciprocă, ci trăiau în
comunităţi separate, nevrând să aibă contact cu compatrioţii lor de alte confesiuni.
Problemele sociale, ca şi cele religioase, erau într‑o
stare de nespusă decădere. Educaţia era neglijată. Ştiinţa
şi arta occidentului erau socotite necurate şi potrivnice
religiei. Justiţia era coruptă. Furtul şi hoţia erau întâmplări obişnuite. Drumurile erau rele şi primejdioase pentru
1 Una din cele două mari facţiuni (Shí‘ih şi Sunni) în care s-a împărţit Islámul, curând după moartea lui Mahomed. Secta Shí‘ih pretinde
că ‘Alí, ginerele lui Mahomed a fost primul urmaş legitim al Profetului şi
că numai descendenţii lui sunt califii de drept.
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călători. Organizarea sanitară era extrem de deficitară.
Totuşi, în pofida tuturor acestora, lumina vieţii spirituale nu era stinsă în Persia. Ici şi colo, în mult-răspândita
superstiţie şi deşertăciune se găseau şi câteva suflete
sfinte, iar în multe inimi se păstrase dorul de Dumnezeu,
ca în inima Anei şi a lui Simeon înainte de venirea lui Iisus.
Mulţi aşteptau cu înfrigurare venirea făgăduită a unui
Mesager al Domnului şi erau încrezători că se apropiase
ceasul venirii Lui. Aceasta era starea de lucruri în Persia
când Báb, Crainicul unei ere noi, a însufleţit ţara întreagă
cu mesajul Său.
Tinereţea lui Báb
Mírzá ‘Alí Muḥammad, Care mai târziu şi-a luat titlul de
Báb (i.e. Poartă), s-a născut la Shíráz în sudul Persiei, la
20 octombrie 18191. Era un Siyyid, adică descindea din
Profetul Mahomed. Tatăl Său, un negustor binecunoscut,
a murit la puţină vreme de la naşterea Lui şi atunci El a
fost dat în grija unui frate de-al mamei Sale, negustor din
Shíráz care L-a crescut. În copilărie a învăţat să citească
şi a primit educaţia elementară obișnuită, corespunzătoare vârstei Sale.2 La cincisprezece ani s-a apucat de
1 Prima zi a lunii Muharram, 1235 A.H.
2 În această privinţă, un istoric spune următoarele: „Credinţa multor popoare din Orient şi în special a celor care credeau în Báb (astăzi
bahá’íi) era că Báb nu primise educaţie, dar mullá, pentru a-L înjosi în
ochii poporului, au declarat că toate cunoştinţele şi înţelepciunea pe care
le avea se datorau educaţiei primite. După o amănunţită cercetare a adevărului acestui lucru am găsit dovezi că în copilărie, Báb, într‑un răstimp
destul de scurt, a frecventat casa lui Shaykh Muḥammad (cunoscut şi
sub numele de Abid) unde a învăţat să citească şi să scrie în persană.
La aceasta se referea Báb atunci când a scris în cartea Bayánului: «O,
Muḥammad, o învăţătorul meu!...» Ce este totuşi remarcabil este că
acest Shaykh, care era profesorul său, a devenit apoi discipolul propriului
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negustorie, mai întâi pe lângă tutorele Său şi mai târziu
pe lângă un alt unchi ce locuia la Búshihr, pe malul Golfului Persic.
Ca adolescent era renumit pentru frumuseţea sa şi
pentru manierele alese şi totodată pentru o neasemuită
evlavie şi nobleţe a caracterului Său. Era neîntrecut în respectarea orelor de rugăciune, a posturilor şi altor rânduieli
ale religiei mahomedane şi nu se supunea numai literei
legii, ci trăia în spiritul învăţăturii Profetului. S-a căsătorit
pe la vârsta de douăzeci şi doi de ani. Din această căsătorie a rezultat un fiu, care a murit în pruncie în primul an
de ministeriat public al lui Báb.
Declaraţia
Când a ajuns la douăzeci şi cinci de ani, răspunzând unei
chemări divine El a declarat că „Dumnezeu Cel Înălţat Îl
alesese pentru menirea de Báb”. Citim în “A Traveller’s
Narrative”1: „Ceea ce înţelegea el prin termenul de Báb era
faptul că era mijlocitorul harului ce venea de la o Fiinţă
măreaţă, ascunsă încă sub vălul slavei şi înzestrată cu
nenumărate şi nemărginite perfecţiuni, după voinţa căreia
el se mişca şi de a cărei dragoste se simţea legat.” –A
Traveller’s Narrative (Episode of the Báb), p. 3
În acele vremuri, credinţa în iminenta apariţie a unui
său elev, iar unchiul său, care era ca un tată pentru Báb şi al cărui nume
era Hájí Siyyid ‘Alí, a devenit de asemenea un credincios devotat şi a fost
martirizat ca un bábí.
Dezlegarea acestor mistere este oferită cercetătorilor, dar se ştie
că educaţia primită de Báb a fost doar cea elementară şi că orice semne de măreţie şi de înţelepciune descoperite la el erau înnăscute şi de
provenienţă divină.”
1 A Traveller’s Narrative Written to Ilustrate the Episode of the Báb
cu o introducere de E. G. Browne, la care se va face referire ulterior sub
denumirea A Traveller’s Narrative (Episode of the Báb).
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Mesager Divin era îndeosebi răspândită într‑o sectă
numită Shaykhí, iar Báb și-a dezvăluit pentru întâia
oară menirea către un însemnat reprezentant aparţinând acestei secte şi purtând numele de Mullá Ḥusayn
Bushrú’í. Data exactă a acestei destăinuiri este notată
în Bayán, una dintre Scrierile lui Báb, respectiv la două
ore şi unsprezece minute după apusul soarelui, în ajunul
celei de a cincea zile din luna Jamádíyu’l-Avval, anul 1260
A.H.1 ‘Abdu’l‑Bahá s-a născut în cursul aceleiaşi nopţi,
dar ora exactă a naşterii Sale nu a fost determinată cu
exactitate. După câteva zile de înfrigurată cercetare şi de
studiu, Mullá Ḥusayn a fost ferm convins că Mesagerul
mult aşteptat de Shí’ih apăruse cu adevărat. Adâncul
său entuziasm faţă de această revelaţie a fost curând
împărtăşit de mulţi dintre prietenii săi. În scurt timp, cea
mai mare parte dintre Shaykhí l-au acceptat pe Báb, şi-au
luat numele de bábí şi curând faima tânărului Profet s-a
întins ca o flacără peste întreaga ţară.
Răspândirea Mişcării Bábí
Primii optsprezece discipoli ai lui Báb (El fiind al nouăsprezecelea) au devenit cunoscuţi sub numele de „Slovele
Celui Viu”. El i-a trimis pe acești discipoli în diverse părţi
ale Persiei şi ale Turkestanului pentru a răspândi vestea
sosirii Lui. În acelaşi timp a pornit şi El într‑un pelerinaj
la Mecca, unde a ajuns în decembrie 1844 şi unde Şi-a
declarat în mod deschis misiunea. La întoarcerea Sa
în Búshihr, s-a răspândit o mare tulburare pricinuită de
vestea declaraţiei Sale. Retorica Sa înflăcărată, minunea
scrierii Sale rapide și inspirate, extraordinara Lui înţelep1

i.e. 23 mai, 1844 A.D.
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ciune şi ştiinţă, curajul şi avântul Său de reformator au
deşteptat cea mai mare însufleţire printre adepţii Săi, dar
au trezit o tot atât de puternică îngrijorare printre musulmanii drept-credincioşi. Înţelepţii Shí’ih L-au acuzat cu
înverşunare determinându-l pe guvernatorul provinciei
Fárs, Ḥusayn Khán, cârmuitor fanatic şi tiran, să se ocupe
de suprimarea noii erezii. Atunci a început pentru Báb un
lung şir de întemniţări, deportări, audieri prin tribunale,
maltratări şi umilinţe, care au luat sfârşit doar odată cu
martiriul Său în 1850.
Afirmaţiile lui Báb
Ostilitatea deşteptată de proclamarea Sa la rangul de Báb
s-a înteţit şi mai mult atunci când tânărul reformator a
declarat că El Însuşi era Mihdí, a Cărui venire o vestise
Mahomed. Adepţii Shí’ih vedeau în acel Mihdí pe cel de-al
doisprezecelea Imám1 care, potrivit credinţei lor, dispăruse în chip misterios din faţa oamenilor cu vreo mie de
ani înainte. Ei credeau că era încă în viaţă şi că va apărea
din nou în acelaşi trup ca întâia oară şi tălmăceau în sens
material profeţiile referitoare la stăpânirea Lui, la slava Lui,
la cuceririle Lui şi la „semnele” prezicătoare ale venirii Lui,
la fel cum evreii din timpul lui Hristos interpretau profeţiile
similare cu privire la Mesia. Se aşteptau să-L vadă ca
pe un stăpân pământean absolut cu nenumărate oştiri,
care Își va declara revelaţia, care va scula morţii şi îi va
1 Imámul Shí‘ih este succesorul divin al Profetului, căruia toţi credincioşii trebuie să i se închine. Unsprezece persoane au deţinut succesiv statutul de Imám, primul fiind ‘Alí, vărul şi ginerele Profetului. Majoritatea Shí’ih au convingerea că al doisprezecelea Imám, supranumit Imámul
Mihdi, a dispărut copil fiind printr-un tunel subteran în anul 329 A.H. şi că
la împlinirea timpului îi va înfrânge pe necredincioşi inaugurând o epocă
de binecuvântări.
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readuce la viaţă şi altele de acest fel. Şi pentru că nu se
arătau astfel de semne, adepţii Shí’ih L-au respins pe Báb
cu acelaşi dispreţ înverşunat pe care l-au arătat evreii
faţă de Iisus. Bábíii, pe de altă parte, tălmăceau într‑un
sens metaforic multe dintre profeţii. Socoteau împărăţia
Celui Făgăduit similară cu cea a „Omului Suferinţelor”
din Galileea, ca pe o împărăţie mistică; slava Lui, de sorginte spirituală, și nu pământească; cuceririle Lui erau
cuceriri asupra cetăţilor din inimile oamenilor şi găseau
numeroase dovezi ale proclamaţiei lui Báb în minunata
Sa viaţă şi în învăţăturile Sale, în credinţa Lui neclintită, în
statornicia Lui de neînfrânt şi în puterea Lui de a înălţa la
o viaţă spirituală nouă pe cei care zăceau în mormintele
greşelii şi ignoranţei.
Dar Báb nu s-a oprit numai la a Se proclama Mihdí. El
a luat titlul sfânt de „Nuqṭiy-i-Úlá” sau „Punctul primordial”.
Acesta era titlul dat lui Mahomed Însuşi de către discipolii Săi. Chiar şi imámii erau inferiori ca însemnătate în
comparaţie cu acel „Punct” de la Care primeau inspiraţia
şi autoritatea. Luându-şi acel titlu, Báb se ridica pe Sine,
alături de Mahomed la rangul marilor Ctitori de Religie
și din acest motiv era socotit de adepţii Shí’ih drept impostor, la fel cum pe vremuri fuseseră socotiţi și Moise,
şi Iisus. Mai mult, Báb a înfiinţat un nou calendar, reconsiderând anul solar și marcând începutul Erei Noi de la
data Declaraţiei Sale.
Intensificarea persecuţiilor
Ca urmare a declaraţiilor lui Báb şi a repeziciunii îngrijorătoare cu care oamenii din toate păturile sociale, săraci,
bogaţi, învăţaţi sau neştiutori de carte, răspundeau căldu21

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

ros chemării Lui, încercările de a-L doborî au devenit din
ce în ce mai hotărâte şi mai nemiloase. Casele adepţilor
erau jefuite și distruse. Femeile erau capturate și răpite.
În Ṭihrán, Fárs, Mázindarán şi alte oraşe un mare număr
de credincioşi au fost ucişi. Unii decapitaţi, alţii spânzuraţi,
alţii puşi în gura tunului, alţii arşi sau tăiaţi în bucăţi. Cu
toate încercările de reprimare, totuşi mişcarea progresa.
Ba chiar, din cauza acestei asupriri încrederea adepţilor
s-a întărit, căci în acest fel se împlineau întocmai multe
din profeţiile referitoare la venirea lui Mihdí. Astfel, într‑o
tradiţie pomenită de Jábir, pe care Shí’ih o consideră
autentică, găsim următoarele:
În El se va găsi desăvârşirea lui Moise, nepreţuirea lui Iisus şi răbdarea lui Iov; sfinţii Săi vor fi înjosiţi
în zilele Lui, capetele lor se vor da ca daruri, precum
se dăruiesc capetele turcilor şi ale deylamiţilor; vor
fi măcelăriţi şi arşi şi vor fi plini de teamă, spaimă
şi groază, pământul se va înroşi de sângele lor şi
jalea le va umple sufletul femeilor lor, aceştia sunt
cu adevărat sfinţii mei. –New History of the Báb,
tradusă în engleză de Prof. E. G. Browne, p. 132

Martirizarea lui Báb
La 9 iulie 18501, Însuşi Báb, Care era atunci în vârstă de
treizeci şi unu de ani, a căzut victimă furiei fanatice a
prigonitorilor Săi. Împreună cu un tânăr şi devotat ucenic
al Său, Áqá Muḥammad ‘Alí, care ceruse cu înflăcărare
să-i fie îngăduit a fi martirizat alături de El, Báb a fost
1
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dus la eșafod în careul vechii cazărmi din Tabríz. Cu vreo
două ore înainte de amiază amândoi au fost atârnaţi de
funii de subţiori, astfel încât capul lui Muḥammad ‘Alí era
rezemat de pieptul îndrăgitului său Învăţător. Un regiment
de soldaţi armeni a intrat în dispozitiv şi a primit ordin
să tragă. Într‑o clipă s‑au dezlănţuit salvele, dar când
s-a risipit fumul, s-a văzut că Báb şi discipolul Lui erau
încă în viaţă. Gloanţele au rupt numai funiile de care erau
suspendaţi, astfel că au căzut la pământ fără a fi răniţi.
Báb a fost găsit apoi într‑o încăpere alăturată, stând de
vorbă cu unul dintre prieteni. Pe la amiază au fost din nou
atârnaţi de funii. Armenii, care priveau cele întâmplate ca
pe o minune, nu au mai vrut să tragă a doua oară, astfel
încât s-a adus un alt regiment care a tras la ordin. De
data aceasta, gloanţele au avut efectul scontat. Trupurile
celor două victime erau străpunse de gloanţe şi mutilate
îngrozitor, cu toate că feţele lor erau aproape neatinse.
Prin această faptă sângeroasă, curtea cazărmii din
Tabríz a ajuns un al doilea loc al Patimilor. Duşmanii lui
Báb au triumfat crezând că pomul credinţei Bábí, pe care-l
urau, fusese acum retezat din rădăcină şi că distrugerea
lui completă va fi uşoară! Dar triumful lor a fost de scurtă
durată! Ei nu-şi dădeau seama că Pomul Adevărului nu
poate fi doborât de o secure materială. Nici nu ghiceau
că tocmai această crimă a lor avea să-i confere Cauzei
o putere și mai mare. Martirizarea lui Báb a împlinit cea
mai scumpă dorinţă a Lui şi le-a insuflat adepţilor Săi o
râvnă şi mai mare. Atât era de aprins focul entuziasmului
lor sufletesc, încât vântul amar al prigonirii îi aprindea şi
mai tare vâltoarea; cu cât încercau duşmanii să-l stingă,
cu atât se ridica văpaia mai sus.
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Mormântul de pe Muntele Carmel
După martirizarea lui Báb şi a devotatului Său tovarăş,
rămăşiţele lor pământeşti au fost aruncate în şanţul din
afara zidurilor oraşului. O zi mai târziu, au fost adunate în
miez de noapte de câţiva bábí şi după ce au fost ţinute
ascunse mai mulţi ani în Persia, în locuri secrete, au fost
în cele din urmă aduse cu mari greutăţi şi primejdii în Ţara
Sfântă. Acolo se află şi acum aşezate într‑un mormânt
minunat de frumos pe coasta muntelui Carmel, nu departe de peştera în care a trăit Sf. Ilie şi numai la câţiva
kilometri depărtare de locul unde Şi-a petrecut Bahá’u’lláh
ultimii ani şi unde odihnesc acum rămăşiţele Lui. Din
miile de pelerini care vin din toate colţurile pământului
să-şi aducă omagiile la sfântul mormânt al lui Bahá’u’lláh,
niciunul nu pleacă fără a se închina şi la mormântul devotatului Său vestitor, Báb.
Scrierile lui Báb
Scrierile lui Báb sunt ample, iar ușurinţa cu care fără
studiu sau pregătire compunea comentarii elaborate,
expuneri profunde sau rugăciuni însufleţite era socotită
drept una dintre dovezile inspiraţiei Sale divine.
Semnificaţia diverselor Sale Scrieri a fost rezumată
în felul următor:
Unele dintre acestea (Scrierile lui Báb) erau comentarii şi interpretări ale unor versete din Coran;
altele erau rugăciuni, omilii şi lămuriri asupra (adevăratei semnificaţii a) anumitor pasaje; altele erau
îndemnuri, avertizări şi disertaţii asupra deosebitelor
ramuri ale doctrinei Unităţii Divine... încurajări pentru
îmbunătăţirea caracterului, lepădarea de tot ce este
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lumesc şi bizuirea pe inspiraţia divină. Dar miezul şi
scopul scrierilor Lui era mai ales descrierea şi lauda
acelei Realităţi ce avea în curând să apară, care
era singura lui ţintă, dragostea şi dorinţa lui. Căci
el socotea venirea lui în lume ca a unui vestitor de
veşti bune şi privea propria lui făptură ca un simplu
mijloc pentru manifestarea desăvârşitei perfecţiuni
a Celui ce avea să vină. Şi într-adevăr nu înceta zi
şi noapte, nicio clipă, de a-L slăvi şi le repeta mereu
adepţilor săi că trebuie să Îi aştepte venirea în felul
arătat de el în scrierile sale: „Eu sunt o literă din
cea mai puternică dintre cărţi şi o picătură de rouă
din acel nemărginit ocean, iar când se va înfăţişa
El, adevărata mea fire, tainele, aluziile şi ghicitorile
mele vor fi vădite tuturor, iar sămânţa acestei religii
va creşte prin toate stadiile fiinţei şi ascensiunii ei,
ajungând până la «cea mai plăcută întrupare» şi va
fi împodobită de veșmântul lui «binecuvântat fie
Dumnezeu, cel mai Deplin dintre Creatori». ... şi atât
de înflăcărat era el de văpaia Lui, încât pomenirea
acelei Făpturi era lumina nopţilor lui întunecoase
din fortăreaţa Máh-Kú, iar gândul la El era cea mai
scumpă tovărăşie în suferinţele închisorii Chihríq.
Prin ea dobândea mângâierea spirituală şi cu acest
vin se îmbăta sufletul lui şi numai în acea viziune cunoştea el bucuria. –A Traveller’s Narrative (Episode
of the Báb), p. 54-56
Cel pe Care Dumnezeu Îl va manifesta
Báb a fost comparat cu Ioan Botezătorul, dar rangul Său
nu era numai acela de vestitor sau de precursor. El Însuşi
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era o Manifestare a lui Dumnezeu, Fondatorul unei religii
independente, cu toate că acea religie a fost limitată în
timp la o scurtă perioadă de câţiva ani. Bahá’íi consideră
că Báb şi Bahá’u’lláh au fondat împreună Credinţa lor,
iar următoarele cuvinte ale lui Bahá’u’lláh stau mărturie:
„Faptul că o perioadă atât de scurtă a trebuit să despartă
această splendidă şi măreaţă Revelaţie de propria Mea
Manifestare anterioară este un secret pe care niciun om
nu-l va desluşi şi un mister pe care niciun intelect nu-l
va pătrunde. Durata sa a fost prestabilită, niciun om nu
va descoperi vreodată raţiunea acesteia decât atunci
când şi dacă va cunoaşte conţinutul Cărţii Mele Tainice.”
Totuşi, referindu-se la Bahá’u’lláh, Báb arăta un puternic
altruism declarând că în ziua „Celui pe Care Dumnezeu Îl
va manifesta”: „Dacă cineva ar auzi un singur verset de la
El şi l-ar recita ar fi mai bine decât să recite Bayánul (i.e.
Revelaţia lui Báb) de o mie de ori.” –A Traveller’s Narrative
(Episode of the Báb), p. 349
Báb se considera fericit îndurând orice suferinţă dacă
prin aceasta putea netezi cât de puţin cărarea pentru
„Cel pe Care Dumnezeu Îl va manifesta” şi Care era, după
spusele Lui, singura Lui sursă de inspiraţie, dar şi singurul
obiect al dragostei Sale.
Învierea, raiul şi iadul
O porţiune importantă a învăţăturii lui Báb o reprezintă
explicarea cuvintelor Înviere, Ziua Judecăţii, Rai şi Iad.
Învierea înseamnă, spune El, apariţia unei noi Manifestări
a Soarelui Adevărului. Învierea morţilor înseamnă redeşteptarea sufletească a celor ce sunt adormiţi în adâncul
neştiinţei, al nepăsării şi al patimilor. Ziua Judecăţii (de
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Apoi) este ziua Noii Manifestări, prin primirea sau respingerea Revelaţiei Căreia oile se vor deosebi de capre,
căci oile cunosc glasul Bunului Păstor şi Îl urmează. Raiul
este bucuria de a cunoaşte şi de a iubi pe Dumnezeu, aşa
cum este revelat prin Manifestarea Lui şi se atinge astfel
cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii umane, dobândind
după moarte intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu şi viaţa
veşnică. Iadul nu este altceva decât lipsa acestei cunoaşteri a lui Dumnezeu, care are drept urmare neputinţa de
a atinge desăvârşirea divină şi pierderea Harului Veşnic.
Báb afirma cu fermitate că aceste cuvinte nu au alt înţeles
real în afară de acesta şi că ideile cele mai răspândite
privitoare la reînvierea trupului fizic sau existenţa unui
rai sau iad materiale şi altele de acelaşi fel nu sunt decât
nişte năluciri ale imaginaţiei. Báb propovăduia existenţa
unei vieţi după moarte şi că în viaţa de apoi evoluţia
omului spre desăvârşire este nemărginită.
Învăţături sociale şi morale
În Scrierile Lui, Báb le spune adepţilor Săi că trebuie să se
deosebească de ceilalţi prin dragoste frăţească şi politeţe.
Meseriile şi meşteşugurile folositoare trebuie cultivate.
Învăţământul elementar trebuie să fie obligatoriu. În noua
şi minunata Dispensaţie ce începe acum, femeile trebuie
să aibă libertate deplină. Săracii trebuie îndestulaţi din
vistieria comună, dar cerşetoria trebuie interzisă, ca şi
consumul băuturilor ce afectează judecata.
Călăuza adevăratului bábí trebuie să fie iubirea curată
fără dorinţă de răsplată sau teamă de pedeapsă. Iată ce
spune El în Bayán:
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Astfel să-L venerezi pe Dumnezeu încât dacă Focul ar fi răsplata adoraţiei tale, să nu se schimbe cu
nimic adoraţia ta. Dacă-L venerezi pe Dumnezeu de
frică, este o adoraţie nevrednică de pragul sfinţeniei
lui Dumnezeu... Tot astfel este dacă-ţi ridici privirile
spre Rai şi dacă venerezi în speranţa că vei ajunge
acolo, căci astfel ai făcut din ce e creat de Dumnezeu un Tovarăş al Lui. –Bábís of Persia, II, Prof. E. G.
Browne, J.R.A.S., vol. xxi, p. 931
Suferinţă şi triumf
Acest din urmă citat arată spiritul ce a însufleţit întreaga viaţă a lui Báb. A cunoaşte şi a iubi pe Dumnezeu, a
oglindi însuşirile Sale şi a pregăti drumul pentru viitoarea
Lui Manifestare – acestea erau singurul scop şi singura
ţintă a fiinţei Lui. Pentru El viaţa nu era înspăimântătoare,
nici gândul morţii nu Îi dădea fiori, pentru că dragostea
gonise frica, iar martiriul nu era decât fericirea de a jertfi
totul la picioarele Celui Îndrăgit.
Ciudat că acest suflet curat şi frumos, acest inspirat
învăţător al Adevărului Divin, acest pătimaş iubitor al lui
Dumnezeu şi al oamenilor să fi întâmpinat atâta ură, să
fi fost omorât de către clerul din zilele Sale! Desigur, numai prejudecăţi voite sau necugetate au putut ascunde
oamenilor faptul că aveau în faţa lor un adevărat Profet
şi un Mesager Sfânt al lui Dumnezeu. Mărire şi glorie
pământească nu a avut Báb, dar cum se poate dovedi
Puterea şi Stăpânirea spirituală decât prin darul de a se
lipsi de orice ajutor pământesc şi de a triumfa asupra oricărei împotriviri pământeşti, chiar cea mai neînduplecată
şi aspră. Cum i se poate dovedi unei lumi fără credinţă
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Iubirea Divină, decât prin puterea de a îndura la maximum
loviturile nenorocirii şi săgeţile suferinţei, ura duşmanilor
şi trădările prietenilor prefăcuţi, puterea de a se ridica
senin deasupra tuturor acestora şi de a ierta şi de a
binecuvânta, fără a cunoaşte teama sau amărăciunea?
Báb a îndurat şi Báb a triumfat. Mii de oameni şi-au
mărturisit dragostea pentru El, jertfindu-şi în slujba Lui
viaţa şi tot ce era al lor. Regii ar putea să pizmuiască
puterea Lui asupra vieţilor şi inimilor omeneşti. Mai mult,
„Cel pe Care Domnul Îl va manifesta” a apărut, a întărit
spusele şi a primit mărinimoasa jertfă a precursorului
Său şi L-a făcut părtaş la Gloria Lui.
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O, tu care aştepţi, nu mai întârzia, căci El a venit.
Priveşte Tabernacolul Lui şi Slava Lui cuprinsă în
el. Este Slava Străveche, într‑o nouă Manifestare.
Bahá’u’lláh

Naşterea şi tinereţea
Mírzá Ḥusayn ‘Alí, Care mai târziu a luat titlul de
Bahá’u’lláh1 (i.e. Slava lui Dumnezeu) a fost fiul cel mai
mare al lui Mírzá ‘Abbás din provincia Núr care avea funcţia de Vazír sau ministru. Familia Lui era bogată şi vestită,
mulţi din membrii ei având slujbe însemnate în serviciile
civile şi militare ale Persiei. El s-a născut la Ṭihrán (Teheran), capitala Persiei, înainte de răsăritul soarelui, la 12
noiembrie 1817. Nu a urmat cursurile vreunei şcoli sau
vreunui colegiu, iar puţina educaţie a fost cea primită în
casă. Cu toate acestea, El a dovedit încă din copilărie o
minunată înţelepciune şi cunoaştere. Tatăl Lui a murit pe
când era încă tânăr, în grija Lui rămânând fraţii şi surorile
mai mici, precum şi administrarea marii averi a familiei.
Într‑o zi ‘Abdu’l‑Bahá, fiul cel mai mare al lui Bahá’u’lláh,
i-a povestit scriitorului acestei cărţi următoarele amănunte despre tinereţea tatălui Său:
Încă din copilărie El era extrem de bun şi de
generos. Îi plăcea foarte mult viaţa în aer liber şi
1 Pronunţat cu accent pe a doua și pe a patra silabă, prima silabă
fiind aproape surdă, iar cei doi „l” se aud clar.
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îşi petrecea aproape tot timpul în grădină sau pe
câmp. Avea o charismă ieșită din comun, care îi
atrăgea pe toţi. Lumea se aduna în jurul Lui mereu;
era înconjurat de miniştri şi de curteni, chiar şi copiii
Îi erau devotaţi. Pe la vârsta de treisprezece sau paisprezece ani, ajunsese vestit pentru învăţătura Lui.
Putea sta de vorbă pe orice subiect şi rezolva orice
problemă I se propunea. În adunări mari, discuta cu
cei mai de seamă ‘Ulamá (mullá de frunte) şi putea
explica chestiuni religioase complexe. Toată lumea
Îl asculta cu cea mai vie însufleţire.
Când Bahá’u’lláh a împlinit douăzeci şi doi de ani,
iar tatăl Său a murit, guvernul I-a propus să ocupe
locul tatălui Său în minister, după cum era obiceiul
în Persia, dar Bahá’u’lláh nu a acceptat oferta. Atunci
prim-ministrul a spus: „Lăsaţi-l în voia lui. O poziţie
ca aceasta nu e vrednică de el. El are în vedere un
scop mai înalt. Eu nu-l înţeleg, dar sunt încredinţat
că este sortit unei meniri mai înalte. Gândirea lui este
altfel decât a noastră. Lăsaţi-l în pace.”
În închisoare, acuzat de a fi bábí
Când Báb își expunea menirea Sa în 1844, Bahá’u’lláh,
Care avea douăzeci şi şapte de ani pe atunci, cu mare curaj a luat apărarea Cauzei noii Credinţe, ajungând curând
cel mai puternic şi cel mai îndrăzneţ dintre exponenţii ei.
Fusese până atunci închis de două ori din cauza credinţei Lui; ba o dată suferise chiar tortura loviturilor peste
picioare cu băţul, după o întâmplare cu urmări din cele
mai teribile pentru bábí, care a avut loc în august 1852.
Unul dintre adepţii lui Báb, un tânăr numit Ṣádiq, a fost
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atât de îndurerat de martirizarea îndrăgitului său învăţător,
la care fusese martor, încât şi-a pierdut minţile şi în semn
de răzbunare l-a pândit pe Sháh şi a tras asupra lui cu
pistolul. Tânărul însă nu-şi încărcase pistolul cu gloanţe,
ci cu alice şi cu toate că Sháhul a fost uşor atins, nu a fost
o rană gravă. Tânărul l-a dat jos pe Sháh de pe cal, dar a
fost repede înconjurat de suita majestăţii sale şi ucis pe
loc. Toţi bábíii au fost socotiţi vinovaţi de această faptă
şi masacraţi fără milă. Optzeci dintre ei au fost ucişi în
Ṭihrán, în cele mai revoltătoare chinuri. Mulţi alţii au fost
arestaţi şi închişi, printre ei numărându-se şi Bahá’u’lláh.
Mai târziu, El a scris următoarele:
Pe dreptatea lui Dumnezeu! Noi nu aveam niciun
amestec în acel odios atentat şi nevinovăţia Noastră
a fost arătată fără niciun dubiu în faţa tribunalului.
Totuşi Ne-au arestat şi Ne-au dus de la Níyávarán
care era atunci reşedinţa imperială, pe jos, în lanţuri,
cu picioarele goale şi cu capul descoperit, la temniţa
din Ṭihrán. Un paznic brutal care Ne însoţea călare
Ne-a smuls căciula de pe cap, iar călăii şi numeroşii
funcţionari din jurul Nostru ne împungeau înainte cu
mare grabă. Ne-au închis timp de patru luni într‑un
loc peste măsură de respingător. Într-adevăr, o gaură
întunecată şi îngustă ar fi fost mai bună decât temniţa în care a fost închis Acest Nedreptăţit, alături
de alţii de asemenea nedreptăţiţi. La sosirea Noastră, Ne-au dus de-a lungul unui coridor întunecat
ca noaptea, din care am coborât trei scări abrupte
până la locul destinat pentru Noi. Închisoarea era
cuprinsă de o întunecime adâncă şi număra aproape
o sută cincizeci de suflete: hoţi, ucigaşi şi tâlhari la
drumul mare. Închisoarea ticsită de o aşa de mare
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mulţime nu avea vreo altă ieşire decât coridorul prin
care venisem. Nicio pană nu se încumetă să descrie
grozăvia acestui loc şi înfiorătorul lui miros. Cei mai
mulţi dintre prizonieri nu aveau nici haine pe ei, nici
o rogojină pe care să se culce. Numai Dumnezeu
ştie ce am suferit în acel loc întunecos şi miasmele
de acolo!
Zi şi noapte în acel locaş Ne gândeam la faptele,
la starea şi la conduita tovarăşilor bábí şi ne miram
cum având minţi atât de înalte şi de alese, au putut fi
în stare să comită acel îndrăzneţ şi revoltător atentat
împotriva Majestăţii Sale. Atunci, Acest Nedreptăţit
s-a hotărât ca după ce va ieşi din închisoare, cu
cea mai mare energie să preia sarcina regenerării
acestui popor.
Într‑o noapte s-au auzit peste tot aceste cuvinte
înălţate: „Cu adevărat, Vă voi ajuta să reuşiţi prin Voi
Înșivă şi prin Pana Voastră. Nu Vă plângeţi pentru
cele ce Vi s‑au întâmplat şi nici nu Vă temeţi, căci
Voi sunteţi printre cei ce sunt la adăpost. În curând
Domnul va aduna comorile pământului – oameni
care Vă vor ajuta prin Voi Înșivă şi prin numele Vostru cu care Domnul a învigorat inimile celor care L-au
recunoscut.” –Epistle to the Son of the Wolf, p. 20, 21
Exilul la Baghdád
Această groaznică întemniţare a durat patru luni, dar
Bahá’u’lláh şi tovarăşii Săi au rămas plini de avânt şi
de însufleţire, atingând starea de euforie. Aproape în
fiecare zi unul dintre ei era supus la chinuri sau ucis, iar
celorlalţi li se amintea că rândul lor va veni curând. Când
veneau călăii să ia pe unul dintre prieteni, cel care era
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strigat pe nume sărea în sus de bucurie, săruta mâinile
lui Bahá’u’lláh, îi îmbrăţişa pe ceilalţi credincioşi şi apoi
alerga cu o grabă plină de bucurie spre locul supliciului.
În cele din urmă s-a dovedit că Bahá’u’lláh nu a avut
niciun amestec în complotul împotriva vieţii Sháhului şi
ambasadorul Rusiei a depus mărturie în sprijinul purităţii
Sale de caracter. În plus, Bahá’u’lláh era atât de bolnav, încât toţi Îl credeau pe moarte. Din această cauză Sháhul în
loc să-L condamne la moarte, L-a surghiunit la ‘Iráq-i-‘Arab,
în Mesopotamia şi după două săptămâni Bahá’u’lláh a
plecat într-acolo, însoţit de familia Sa şi de un număr de
credincioşi. Au avut mult de suferit din cauza frigului şi
a altor greutăţi în lunga călătorie, pe timp de iarnă şi au
ajuns la Baghdád într‑o stare de deplină istovire.
Imediat ce I-a permis sănătatea, Bahá’u’lláh a început
să dea învăţături căutătorilor, să-i îndemne şi să-i îmbărbăteze pe credincioşi şi în curând printre bábí au început
să domnească pacea şi fericirea1. Această linişte însă nu
a durat mult. Fratele vitreg al lui Bahá’u’lláh, Mírzá Yaḥyá,
cunoscut şi sub numele de Ṣubḥ-i-Azal, a sosit şi el la
Baghdád şi curând după aceea tulburări puse la cale de
el au început să apară, întocmai după cum se întâmplase
printre ucenicii lui Hristos. Aceste neînţelegeri (care mai
târziu la Adrianopol au mers până la lupte făţișe) au fost
foarte dureroase pentru Bahá’u’lláh, al Cărui scop principal în viaţă era promovarea unităţii între popoarele lumii.
Doi ani de sihăstrie
La un an după sosirea Lui la Baghdád, Bahá’u’lláh a plecat
singur în pustiul de la Sulaymáníyyih, luând cu El doar
un rând de haine. Cu privire la acea perioadă El scrie în
1

A doua zi a lunii Muharram, 1233 A.H.
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Cartea Íqán1 următoarele:
La sosirea Noastră în acest ţinut, întrezărind
semnele unor evenimente ameninţătoare, am decis
plecarea spre pustietate, şi acolo, izolat şi de unul
singur, am petrecut doi ani în completă solitudine.
Din ochii Noștri au curs lacrimi de suferinţă, iar în
inima Noastră sângerândă s-a adunat un ocean de
durere agonizantă. Multe nopţi am fost lipsiţi de hrană şi multe zile trupul Nostru n-a cunoscut odihna.
Pe Cel Care are fiinţa Mea în mâinile Sale! În pofida
acestor nenumărate greutăţi şi a unui nesfârşit şir
de nenorociri, sufletul Nostru a fost cuprins de o
fericire binecuvântată şi întreaga Noastră fiinţă de o
bucurie inefabilă. Pentru că în singurătatea Noastră
nu eram conştienţi de răul sau binele, bunăstarea
sau boala niciunui suflet. În singurătatea Noastră
eram în comuniune cu sufletul, uitând de lume şi
de tot ce cuprinde ea. Nu ştiam totuşi, că plasa ţesută de divinul destin depăşește și cele mai vaste
concepţii ale muritorilor şi că săgeata poruncii Sale
întrece și cele mai îndrăzneţe idei omeneşti. Nimeni
nu poate scăpa de laţul întins de El şi niciun suflet
nu-și poate găsi liniştea decât supunându-se voinţei Sale. Pe dreptatea lui Dumnezeu! Nu aveam de
gând să Ne mai întoarcem din acest exil, iar izolarea
Noastră nu mai aștepta vreo reîntâlnire. Singurul
Nostru scop era să ne ferim de a ajunge cumva un
prilej de dezbinare printre credincioși sau un izvor
de tulburări printre tovarăşii Noştri ori cauza vreunei
1 Acestea se petreceau la începutul anului 1853, mai exact la 9
ani de la Declaraţia lui Báb, concretizând astfel anumite profeţii ale lui
Báb legate de „al nouălea an”.
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suferinţe pentru orice inimă. Nu aveam nicio altă
ţintă şi niciun alt scop. Totuşi, fiecare om îşi făurea
propria dorinţă și își urma propria fantezie latentă
până în ceasul în care, de la Izvorul Mistic, a venit
chemarea de a Ne reîntoarce. Supunându-Ne voinţei
Sale, am ascultat porunca Sa.
Ce pană poate reda lucrurile pe care le-am văzut
la întoarcerea Noastră? Timp de doi ani, duşmanii
şi-au pus toate străduinţele pentru a Ne zdrobi, după
cum ştie toată lumea. — Kitáb-i-Íqán, p. 250–252
Mullá se împotrivesc
După revenirea lui Bahá’u’lláh din sihăstrie, renumele I s-a
răspândit şi mai mult, iar lumea se aduna la Baghdád de
pretutindeni pentru a-L vedea şi a-I asculta expunerile. Învăţaţii evrei, creştini şi zoroastrieni, precum şi musulmani
se înflăcărau pentru noul mesaj. Cu toate acestea, mullá
(învăţaţii musulmani) au adoptat o atitudine duşmănoasă
şi nu au încetat să plănuiască pe ascuns înfrângerea lui
Bahá’u’lláh. Într‑o zi au trimis pe cineva dintre ai lor să-I
pună întrebări asupra unor chestiuni. Trimisul a găsit
răspunsurile lui Bahá’u’lláh atât de convingătoare şi înţelepciunea Lui atât de uimitoare, cu toate că, firește, nu se
datorau studiilor Sale, încât a mărturisit că în cunoștinţe
şi înţelegere Bahá’u’lláh era fără pereche. Însă, pentru a
le putea răspunde acelor mullá în privinţa rangului de
profet al lui Bahá’u’lláh, trimisul L-a rugat să facă vreo
minune drept dovadă. Bahá’u’lláh s-a arătat gata să-i
îndeplinească dorinţa, însă cu unele condiţii şi a declarat
că dacă mullá sunt pregătiţi să iscălească şi să pecetluiască un document ca urmare a înfăptuirii acelui miracol,
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vor recunoaşte adevărul misiunii Sale şi vor înceta să I
se mai împotrivească, El le va da dovada cerută ori va fi
condamnat pentru impostură. Dacă scopul acestor mullá
ar fi fost aflarea adevărului, desigur că acum aveau cel
mai bun prilej, dar ţinta lor era cu totul alta. Ei voiau ca
pe drept sau pe nedrept să capete o hotărâre pe placul
lor. Ei se temeau de adevăr şi au fugit de îndrăzneaţa
provocare. Această înfrângere i-a îndemnat mai abitir
să născocească noi urzeli pentru distrugerea sectei prigonite. Consulul general persan din Baghdád le-a venit
în ajutor şi a trimis mai multe mesaje Sháhului, mesaje
care arătau că Bahá’u’lláh era mai mult decât oricând o
primejdie pentru religia mahomedană, că avea asupra
Persiei o influenţă dăunătoare şi că prin urmare ar trebui
exilat în vreun loc mai îndepărtat.
Însă, după cum era firea lui, Bahá’u’lláh, în această
clipă de grea cumpănă în care la îndemnul acelor mullá
guvernele persane şi turceşti se străduiau împreună
să pună capăt Mişcării, a rămas liniştit şi senin, îmbărbătându-i şi însufleţindu-i pe adepţi şi scriind cuvinte
nepieritoare de mângâiere şi de povăţuire. ‘Abdu’l‑Bahá
povesteşte cum au fost scrise atunci Cuvinte tainice
(Hidden Words). Bahá’u’lláh mergea adesea să se plimbe pe marginea râului Tigru, se întorcea cu o înfăţişare
plină de fericire şi se aşeza să scrie acele bijuterii literare
de înţelepte poveţe care au venit în ajutorul şi alinarea a
mii de inimi tulburate şi îndurerate. Timp de mai mulţi
ani nu se găseau decât câteva copii de manuscris ale
Cuvintelor tainice şi acestea trebuiau cu grijă ascunse,
de teamă să nu cadă în mâinile nenumăraţilor duşmani.
Astăzi, acel mic volum este cea mai bine cunoscută
dintre toate lucrările lui Bahá’u’lláh şi este citită în toate
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colţurile lumii. Cartea Íqán este de asemenea una dintre
cele mai cunoscute dintre lucrările lui Bahá’u’lláh şi a fost
scrisă cam în aceeaşi perioadă, la sfârşitul şederii Lui în
Baghdád (1862-1863 A.D.)
Declaraţia din Riḍván de lângă Baghdád
După multe tratative şi la cererea guvernului persan, guvernul turc a dat un ordin prin care Bahá’u’lláh era chemat
la Constantinopol. La primirea acestei veşti, adepţii lui
Bahá’u’lláh au rămas încremeniţi. Ei au înconjurat casa
îndrăgitului lor Îndrumător, încât familia Lui a poposit în
grădina lui Najíb Páshá din afara oraşului timp de douăsprezece zile, în timp ce se pregătea caravana pentru
lunga călătorie. În timpul acestor douăsprezece zile (22
aprilie – 3 mai 1863, i.e. nouăsprezece ani de la declaraţia lui Báb) Bahá’u’lláh a adus câtorva dintre adepţii
Săi fericita veste că El era Acela a Cărui venire fusese
anunţată de Báb – Alesul lui Dumnezeu, Cel Făgăduit
de toţi Profeţii. Grădina în care a fost rostită această memorabilă Declaraţie este cunoscută de către bahá’í sub
numele de „Grădina Riḍván”, iar zilele petrecute acolo de
către Bahá’u’lláh se serbează în fiecare an sub numele
de „Sărbătoarea de Riḍván”, care comemorează acele
douăsprezece zile. În timpul acelor zile Bahá’u’lláh, în loc
de a fi mâhnit sau necăjit, arăta cea mai mare bucurie,
demnitate şi putere. Adepţii Lui se simţeau din ce în ce
mai fericiţi şi mai însufleţiţi, iar lumea venea în grupuri
mari să se închine în faţa Lui. Toate notabilităţile din
Baghdád, chiar şi guvernatorul, au venit să-L cinstească
pe prizonierul ce urma să plece.
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Constantinopol şi Adrianopol
Călătoria până la Constantinopol a durat vreo trei sau patru luni pentru grupul de călători compus din Bahá’u’lláh,
familia Sa şi douăzeci şi şase de discipoli. La sosirea în
Constantinopol ei s‑au trezit prizonieri într‑o casă mică,
cu totul neîncăpătoare. Mai târziu li s-a dat o locuinţă
ceva mai bună, însă după patru luni au fost iarăşi mutaţi,
de data aceasta la Adrianopol. Călătoria până la Adrianopol, cu toate că a ţinut numai câteva zile a fost cea mai
teribilă dintre toate. Mai tot timpul a căzut o ninsoare
densă şi pentru că nu aveau nici haine de ajuns, nici hrană, suferinţele lor au fost cumplite. În timpul primei ierni
petrecute la Adrianopol, Bahá’u’lláh şi familia Sa în număr
de douăsprezece persoane au fost găzduiţi într‑o casă
mică cu trei încăperi, lipsită de orice confort şi plină de
insecte. În primăvară, li s-a dat o locuinţă mai încăpătoare.
Bahá’u’lláh şi ai Săi au rămas în Adrianopol mai bine de
patru ani şi jumătate. Aici Bahá’u’lláh şi-a reluat munca
şi a adunat în jurul Lui o mare mulţime. Şi-a proclamat
public misiunea şi a fost primit cu mare însufleţire de cea
mai mare parte dintre bábí, care după aceasta au fost
cunoscuţi sub numele de bahá’í. O mică parte dintre bábí
însă, sub conducerea lui Mírzá Yaḥyá, fratele vitreg al lui
Bahá’u’lláh, I-au arătat o înverşunată împotrivire şi s‑au
unit cu foştii duşmani Shí’ih, punând la cale împreună
răsturnarea lui Bahá’u’lláh. S‑au iscat mari tulburări, în
urma cărora guvernul turc i-a gonit pe bábí şi pe bahá’í
din Adrianopol, surghiunindu-i pe Bahá’u’lláh şi pe adepţii
Săi la ‘Akká, în Palestina, unde au ajuns (potrivit lui Nabíl)1
1 Autor al lucrării The Dawn-Breakers (Crainicii Aurorei) despre
istoria timpurie a Credinţei, Nabíl a participat la unele din evenimentele
descrise şi chiar i-a cunoscut personal pe mulţi dintre acei credincioşi.
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la 31 august 1868, în timp ce Mírzá Yaḥyá şi gruparea lui
au fost trimişi în Cipru.
Scrisori către regi
Cam pe atunci a scris Bahá’u’lláh vestita Lui epistolă
către Sultánul Turciei, precum și scrisorile adresate celor
mai de seamă capete încoronate din Europa, Papei şi
Sháhului Persiei. Mai târziu, în Kitáb-i-Aqdas1 s-a adresat
şi altor suverani, conducătorilor şi preşedinţilor Statelor
Unite, liderilor religioşi în general şi majorităţii omenirii.
Tuturor, le-a anunţat misiunea Lui şi i-a îndemnat să-şi
concentreze eforturile pentru punerea bazelor unei religii
adevărate, a unei guvernări drepte şi a păcii mondiale. În
scrisoarea către Sháh a susţinut energic cauza bábíilor
asupriţi şi a cerut să fie pus faţă în faţă cu cei care au
plănuit prigonirea lor. Este de prisos să mai spunem că
această rugăminte nu I-a fost îndeplinită, Badí, tânărul şi
devotatul bahá’í care dusese acea scrisoare fiind prins şi
martirizat în chinuri îngrozitoare prin aplicarea de cărămizi
fierbinţi încinse pe carnea lui!
În aceeaşi scrisoare, Bahá’u’lláh relatează în modul
cel mai mişcător suferinţele şi dorinţele Lui:
O, rege, Eu am văzut în calea Domnului ceea ce
niciun ochi nu a mai văzut şi nicio ureche nu a mai
auzit. Prietenii m-au renegat; cărările mele s‑au
strâmtat; iazul siguranţei mele a secat; pajiştea
confortului meu (s-a uscat şi) a îngălbenit. Câte nenorociri s‑au abătut asupra mea şi câte se vor mai
abate! Eu păşesc înainte spre Cel Puternic și Darnic,
1 Aqdas, Kitáb-i-Aqdas, Cartea Aqdas şi Cartea Cea Mai Sfântă se
referă la aceeaşi lucrare.
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pe când în urma mea se furişează şarpele. Din ochii
mei plouă lacrimi care îmi udă aşternutul, însă durerea ce o resimt nu este pentru mine. Pe Dumnezeu,
capul meu tânjește după lănci pentru dragostea
Domnului său și niciodată nu trec pe lângă un pom
fără ca inima mea să nu i se adreseze (spunându-i):
„Ah, de ai fi tăiat din rădăcină în numele meu! De-aş
putea fi crucificat pe tine, precum a fost Domnul
meu!” Da, pentru că-i văd pe oameni rătăcind în
beţia lor fără a-şi da seama; şi-au făcut din poftele
lor stăpâni şi L-au dat la o parte pe Dumnezeu, de
parcă ar fi luat poruncile Domnului în derâdere, drept
glumă, drept joacă şi ei cred că fac bine şi că sunt la
adăpost în cetatea siguranţei. Dar lucrurile nu sunt
aşa cum cred ei, mâine vor vedea ceea ce (astăzi)
tăgăduiesc.
În curând vom fi mutaţi din acest îndepărtat loc
de surghiun (Adrianopol) în închisoarea din Acre. Şi
după cât mi se spune, este desigur cea mai îndepărtată dintre toate cetăţile lumii, cea mai dărăpănată
la înfăţişare, cu cea mai nesuferită climă şi cu apa
cea mai murdară, este parcă regatul cucuvelei, căci
acolo nu se aude niciun alt sunet în afară de tânguirea ei şi acolo au de gând să întemniţeze robul
şi să închidă în faţa noastră porţile milostivirii şi să
ne răpească lucrurile cele bune ale vieţii din zilele
ce ne mai rămân de trăit. Pe Dumnezeu, chiar dacă
m-ar istovi oboseala, dacă m-ar doborî foamea,
dacă mi s-ar da drept aşternut stânca dură şi drept
tovarăşi fiarele pustiului, eu nu voi păli, ci voi avea
răbdare, aşa cum au răbdare cei nestrămutaţi în
hotărâre prin puterea lui Dumnezeu, Regele de Di42
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naintea Existenţei, Făuritorul neamurilor şi oricare
ar fi împrejurările, eu îi mulţumesc lui Dumnezeu.
Nădăjduim în bunăvoinţa Lui (înălţat este El)… că va
face ca toate chipurile (omeneşti) să se arate sincere
înaintea Lui, Cel Puternic, Cel Darnic. Cu adevărat,
El îi răspunde celui ce I se roagă şi este aproape de
cel care Îl cheamă. Şi Îl rugăm să facă din această
neagră nenorocire pavăza trupului sfinţilor Lui şi
să-i apere prin aceasta de săbii ascuţite şi de lame
adânci. Prin durere strălucește lumina Lui şi lauda
Sa strălucește fără încetare: în acest chip a lucrat
El în veacurile de demult şi în vremurile trecute. –A
Traveller’s Narrative (Episode of Báb), p. 145-147
Întemniţarea în ‘Akká
Pe atunci, ‘Akká (Acre) era un oraş-închisoare unde erau
trimiși cei mai mari nelegiuiţi din toate colţurile Imperiului Turc. Bahá’u’lláh împreună cu adepţii Săi în număr de
vreo optzeci şi patru, cuprinzând bărbaţi, femei şi copii
au ajuns la ‘Akká după o călătorie plină de nenorociri pe
mare şi au fost închişi în cazarma oraşului. Era o clădire
foarte murdară şi dezolantă. Nu erau nici paturi, nimic din
cele de trebuinţă. Hrana era neîndestulătoare şi dezgustătoare, astfel încât prizonierii după câtva timp au cerut
voie să-şi cumpere singuri mâncare. În primele zile copiii
nu au încetat să plângă şi nimeni nu s-a putut odihni. A
izbucnit curând malaria, dizenteria, precum şi alte boli
şi toţi prizonierii s‑au îmbolnăvit, în afară de doi. Trei au
murit din cauza bolii, iar suferinţele supravieţuitorilor erau
de nedescris.1
1 Pentru ca doi din cei decedaţi să fie îngropaţi, Bahá’u’lláh a dat
spre vânzare propriul Său covor pentru a asigura acestora o înmormân-
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Această aspră întemniţare a durat mai mult de doi ani,
timp în care niciunul dintre prizonieri nu a avut voie să
iasă din temniţă, în afară de patru dintre ei care în fiecare
dimineaţă însoţiţi de soldaţi mergeau să cumpere hrană.
În timpul întemniţării în cazarmă nu era permis să
fie vizitaţi de nimeni. Mai mulţi bahá’í din Persia au făcut
lungul drum pe jos până acolo numai pentru a-L vedea
pe îndrăgitul lor îndrumător, dar nu au fost primiţi nici
măcar în interiorul zidurilor oraşului. Obișnuiau să ajungă
într‑un loc pe câmpie, dincolo de cel de-al treilea şanţ de
apărare a cetăţii, de unde puteau zări ferestrele încăperii
lui Bahá’u’lláh. El se arăta la una dintre ferestre, iar ei după
ce-L priveau de departe, se întorceau acasă plângând, înflăcăraţi de o nouă râvnă de a se jertfi şi de a servi Cauza.
Restricţiile slăbesc
În cele din urmă, severitatea condiţiilor s-a mai diminuat.
Având loc o mobilizare a trupelor turcești, cazarma a fost
înapoiată soldaţilor. Bahá’u’lláh împreună cu membrii
familiei Sale au fost mutaţi singuri într‑o casă, iar ceilalţi
au fost găzduiţi într‑un caravanserai din oraş. Bahá’u’lláh
a rămas încă şapte ani prizonier în această casă. Lângă
cămăruţa în care era El închis, treisprezece persoane din
familia Sa, bărbaţi şi femei laolaltă au trebuit să se înghesuie cum au putut! În primele momente ale întemniţării
în această casă au avut mult de suferit din cauza lipsei
hranei şi a celor trebuincioase vieţii. După câtva timp însă
li s‑au mai dat câteva camere şi au putut duce o viaţă
mai puţin chinuită. După ce Bahá’u’lláh a părăsit cazarma
împreună cu tovarăşii Săi, I-a fost îngăduit să primească
tare adecvată; dar în loc să folosească banii în acest scop, soldaţii şi i-au
însuşit, aruncând corpurile neînsufleţite într‑o groapă.
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vizitatori şi încetul cu încetul rigoarea firmanelor imperiale
a scăzut tot mai mult, cu toate că din când în când ele
redeveneau stricte.
Se deschid porţile închisorii
Chiar şi atunci când viaţa lor de prizonieri era mai cumplită, bahá’íi nu şi-au pierdut curajul şi niciodată nu s-a
clătinat încrederea lor plină de seninătate. Aflându-se în
cazarma de la ‘Akká, Bahá’u’lláh le-a scris unor prieteni:
„Nu vă temeţi, aceste porţi se vor deschide. Cortul Meu
va fi ridicat pe muntele Carmel şi cea mai mare dintre
bucurii va fi împlinită”. Aceste cuvinte au fost un mare
izvor de mângâiere pentru adepţii lui Bahá’u’lláh şi au
fost scurt timp aidoma realizate. ‘Abdu’l‑Bahá a povestit
cel mai bine despre deschiderea porţilor închisorii, după
cum a tradus nepotul Său, Shoghi Effendi:
Bahá’u’lláh iubea prospeţimea şi frumuseţea
de la ţară. Într‑o zi a făcut următoarea observaţie:
„N-am văzut câmpul înverzit de nouă ani. La ţară
este lumea sufletească, iar la oraş este lumea trupească”. Când am auzit de la alţii aceste cuvinte ale
Lui, am înţeles cât îi era dor de zona rurală şi am
fost sigur că voi reuşi să-I îndeplinesc dorinţa. În
acel timp trăia în ‘Akká un om numit Muḥammad
Páshá Safwat, care era foarte diferit de noi. Avea
o vilă numită Mazra‘ih la vreo patru mile nord de
oraş, într-un loc minunat, înconjurată de grădini prin
care trecea o apă curgătoare. M-am dus să-i fac o
vizită acestui Páshá în casa lui şi i-am spus: „Páshá,
ţi-ai abandonat reședinţa şi locuieşti la ‘Akká”. El a
răspuns: „Eu sunt invalid şi nu pot pleca din oraş.
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Dacă mă duc să stau acolo, locul este prea izolat
şi departe de prieteni”. Am spus: „Câtă vreme nu
stai acolo şi casa e goală, închiriază-ne-o nouă”. El
s-a mirat de această propunere, dar s-a învoit uşor.
Am închiriat casa pentru o mică sumă, cam de
cinci lire sterline pe an; i-am plătit pentru cinci ani
şi am făcut un contract cu el. Am trimis lucrători să
repare casa şi să aranjeze grădina şi am făcut şi o
baie. Am pregătit şi o trăsură pentru Frumuseţea
Binecuvântată1. Într‑o zi, m-am hotărât să mă duc
chiar eu să văd locul. În pofida firmanelor imperiale
succesive care ne opreau să ieşim în afara zidurilor
cetăţii, orice s-ar fi întâmplat, am ieşit într‑o zi pe
poarta oraşului. Erau la poartă străji înarmate, dar
nu s‑au împotrivit şi am plecat direct spre reședinţă.
A doua zi am ieşit iarăşi însoţit de câţiva prieteni şi
angajaţi ai guvernului, nefiind deranjat de nimeni
şi neoprit din drum, cu toate că de ambele părţi
ale porţii erau santinele. În altă zi am pregătit un
banchet, am întins masa sub pinii de la Bahjí şi am
adunat în jurul ei notabilităţile şi funcţionarii din oraş.
Seara ne-am întors cu toţii în oraş.
Într‑o zi, stând în Prezenţa Sfântă a Frumuseţii
Binecuvântate, I-am spus: „Casa de la Mazra‘ih este
gata pentru Tine, precum şi trăsura care să Te ducă
până acolo.” (Pe acea vreme nu găseai trăsuri la
‘Akká sau Haifa). Bahá’u’lláh a refuzat să meargă
spunând: „Eu sunt prizonier.” Mai târziu L-am rugat
iar, dar am primit acelaşi răspuns. L-am rugat chiar
1 Jamál-i-Mubárak (ad litteram, Frumuseţea Binecuvântată) era
un titlu adesea folosit de prietenii şi de adepţii lui Bahá’u’lláh când I se
adresau.
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şi a treia oară, dar El a răspuns tot negativ şi nu am
îndrăznit să mai insist. Se afla însă în ‘Akká un oarecare Shaykh musulman, un om binecunoscut pentru
marea sa influenţă, care Îl iubea pe Bahá’u’lláh şi era
foarte preţuit de El. L-am chemat pe acest Shaykh
şi i-am explicat situaţia. I-am spus: „Eşti curajos. Să
mergi în această seară în Prezenţa Sa Sfântă, să
cazi în genunchi înaintea Lui, să-L apuci de mâini şi
să nu-I dai drumul până nu va făgădui să iasă din
oraş!” El era arab... S-a dus direct la Bahá’u’lláh şi
s-a aşezat jos, lângă genunchii Lui. A apucat mâinile
Frumuseţii Binecuvântate, le-a sărutat şi a întrebat:
„De ce nu vrei să ieşi din oraş?” El a spus: „Eu sunt
prizonier”. Shaykhul a răspuns: „Ferească Dumnezeu! Cine are puterea să te facă pe Tine prizonier?
Ai vrut Tu să rămâi în închisoare. A fost voinţa Ta
să rămâi întemniţat şi acum eu Te implor să ieşi din
oraş şi să mergi la acea casă. E frumoasă şi înconjurată de verdeaţă. Pomii sunt de o mare frumuseţe,
iar portocalele nişte mingi de foc!” De câte ori spunea Frumuseţea Binecuvântată: „Sunt prizonier!”,
Shaykhul îi lua mâinile şi I le săruta. Un ceas întreg
n-a încetat stăruinţa; În sfârşit Bahá’u’lláh a spus:
„Khaylí khub” (foarte bine) şi astfel au fost răsplătite
stăruinţa şi răbdarea Shaykhului. A venit la mine cu
mare bucurie să‑mi aducă fericita veste că Sfinţia
Sa a fost de acord. În pofida severului firman al lui
‘Abdu’l-‘Azíz, care mă oprea să mă întâlnesc sau să
comunic cu Binecuvântata Perfecţiune, L-am luat pe
Bahá’u’lláh în trăsură şi L-am dus la acea reședinţă.
Nimeni nu s-a împotrivit. L-am lăsat acolo şi m-am
întors în oraş.
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Doi ani a rămas Bahá’u’lláh în acel loc frumos
şi încântător. Apoi s-a luat hotărârea de a-L muta
în alt loc, numit Bahjí. Apăruse o epidemie la Bahjí
şi stăpânul casei a fugit de spaimă cu întreaga lui
familie, gata să dea casa pe degeaba oricui ar fi vrut
să o ia. Am închiriat casa pe un preţ de nimic şi acolo s‑au deschis larg uşile măreţiei şi ale adevăratei
suveranităţi. Bahá’u’lláh era prizonier în mod oficial
(căci straşnicele firmane ale Sultanului 'Abdu'l-Aziz
nu au fost niciodată revocate), însă dovedea atâta
demnitate şi nobleţe în viaţa şi purtările Lui, încât era
respectat de toată lumea, iar cei care domneau în
Palestina Îi invidiau influenţa şi puterea. Guvernatorii
și Mutasarrifii, generalii şi funcţionarii locale cereau
cu smerenie să li se facă cinstea de a fi primiţi în
prezenţa Lui – rugăminte pe care El foarte rar o
împlinea.
Cu o anume ocazie, un guvernator al cetăţii a
cerut această favoare, invocând motivul că primise
ordin de la autorităţile supreme să viziteze împreună
cu un general Binecuvântata Perfecţiune. Cererea fiind admisă, generalul, care era european, o persoană
corpolentă, a fost atât de izbit de falnica înfăţişare a
lui Bahá’u’lláh, încât a rămas îngenunchiat în pragul
uşii. Cei doi vizitatori au dat dovadă de o mare sfială
și abia după repetate îndemnuri ale lui Bahá’u’lláh
s‑au încumetat să fumeze narghileaua ce li se oferea. Chiar şi atunci abia au atins-o cu buzele, apoi
au dat-o la o parte, şi-au încrucişat braţele şi au
rămas cu o înfăţişare extrem de smerită şi cuvioasă,
uimindu-i pe toţi cei aflaţi de faţă.
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Reverenţa plină de dragoste a prietenilor, respectul şi consideraţia ce I se arătau de către toate
persoanele de seamă sau de către toţi funcţionarii
şi oamenii proeminenţi, afluenţa de pelerini şi de
căutători ai adevărului, devotamentul şi jertfirea care
se revărsau în jurul Său, înfăţişarea regală şi maiestuoasă a Perfecţiunii Binecuvântate, neîmpotrivirea
la poruncile Lui, numărul înflăcăraţilor Lui adepţi
– toate dovedeau că Bahá’u’lláh nu era cu adevărat
prizonier, ci Regele Regilor. Doi suverani despotici
erau potrivnicii Lui, doi puternici autocraţi, însă chiar
şi când era închis în temniţele lor, Bahá’u’lláh le adresa cuvinte severe ca un rege către supuşii săi. Mai
târziu, în pofida straşnicelor firmane, a trăit la Bahjí
ca un prinţ. Adesea spunea: „Cu adevărat, cu adevărat, închisoarea cea mai dezolantă s-a preschimbat
într‑o Grădină a Raiului.”
Aşa ceva nu s-a mai văzut de la începutul lumii.
Viaţa la Bahjí
Bahá’u’lláh, care în zilele tinereţii Lui pline de încercări
arătase cum trebuie preamărit Dumnezeu în sărăcie şi
înjosire, arăta în ultimii ani ai Lui cum trebuie preamărit
Dumnezeu într‑o viaţă de cinste şi bogăţie. Donaţiile a
sute de mii de adepţi devotaţi îi puneau la picioare bogate
fonduri pe care El era rugat să le administreze. Cu toate
că viaţa Lui la Bahjí a fost descrisă ca o viaţă de adevărat
rege în sensul cel mai bun al cuvântului, totuşi nu trebuie
să ne închipuim că era caracterizată de strălucire materială sau de risipă. Binecuvântata Perfecţiune şi familia
Lui trăiau foarte modest şi simplu şi orice cheltuială
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pentru poftele personale era ceva necunoscut în acea
gospodărie. Credincioşii au făcut lângă locuinţa Lui o prea
frumoasă grădină numită Riḍván, în care Bahá’u’lláh a petrecut mai multe zile la rând sau chiar câteva săptămâni,
dormind noaptea într‑o colibă în grădină. Uneori se ducea
mai departe, pe câmp. S-a dus de mai multe ori la ‘Akká şi
Haifa şi în mai multe rânduri Şi-a întins cortul pe Muntele
Carmel, după cum a prevăzut când era închis în cazarma
de la ‘Akká. Cea mai mare parte din timp Bahá’u’lláh o
petrecea în rugăciune şi meditaţie, scriind Cărţile Sfinte,
revelând Tablete sau ocupându-se de educaţia spirituală a
prietenilor Lui. Cu scopul de a-I da un deplin răgaz pentru
această muncă măreaţă, ‘Abdu’l‑Bahá a luat asupra Lui
grija tuturor problemelor, până şi întrevederile cu Mullá, cu
poeţii şi membrii guvernului. Toţi aceştia erau mulţumiţi
şi satisfăcuţi de întâlnirile cu ‘Abdu’l‑Bahá, de convorbirile
cu El şi de lămuririle date de El, cu toate că nu-L vedeau
pe Bahá’u’lláh Însuşi, erau cuprinşi de un sentiment de
prietenie pentru El numai pentru că Îi cunoşteau fiul,
căci purtarea lui ‘Abdu’l‑Bahá îi făcea să înţeleagă rangul
tatălui Său.
Distinsul orientalist, regretatul profesor Edward G.
Browne de la Universitatea Cambridge L-a vizitat pe
Bahá’u’lláh la Bahjí în anul 1890 şi îşi povesteşte în modul
următor impresiile:
...călăuza mea s-a oprit o clipă cât mi-am scos
încălţămintea. Apoi, după o rapidă mişcare a mâinii,
s-a dat la o parte şi, după ce am trecut, a lăsat perdeaua să cadă la loc; m-am pomenit într‑o încăpere
mare, cu un divan jos de-a lungul peretelui celui mai
îndepărtat, în timp ce pe latura opusă uşii se aflau
două, trei scaune. Cu toate că bănuiam unde mă du50
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ceam şi pe cine aveam să văd (căci nu mi se spusese lămurit nimic), o clipă sau două s‑au scurs până
să‑mi dau seama cu o tresărire de teamă și uimire
că nu eram singur cameră. În colţul unde divanul
atingea peretele era aşezată o siluetă minunată şi
impunătoare, purtând pe cap un acoperământ de
pâslă albă, pe care dervişii îl numesc táj (însă de o
mărime şi de o croială neobişnuite) şi la baza căruia
era înfăşurat un mic turban alb. Nu voi putea uita
niciodată chipul celui pe care îl priveam atunci, cu
toate că nu îl pot descrie. Acei ochi pătrunzători parcă îţi citeau şi adâncul sufletului. Expresia măreaţă
emana putere şi autoritate, iar cutele de pe frunte
şi de pe faţă arătau o vârstă pe care o tăgăduiau
părul negru ca pana corbului şi barba neasemuit
de bogată, ce curgea până aproape de brâu. Era de
prisos să mă întreb în prezenţa cui mă aflam, înclinându-mă înaintea celui înconjurat de devotament
şi iubire, atât de râvnite de regi şi după care împăraţii
oftează în zadar!
O voce blândă şi plină de demnitate m-a poftit
să mă aşez şi apoi a urmat: „Lăudat fie Domnul că
ai ajuns până aici!... Ai venit să vezi un prizonier şi
un exilat... Noi nu dorim decât binele omenirii şi fericirea neamurilor; totuşi suntem priviţi drept agitator
al ordinii şi răzvrătit, vrednic de lanţuri şi surghiun...
Ca toate naţiunile să fie unite în aceeaşi credinţă şi
toţi oamenii să fie ca fraţii, ca legăturile de dragoste dintre fiii oamenilor să fie întărite, să înceteze
deosebirile de religie şi să fie şterse deosebirile de
rasă – ce rău este în toate acestea?... Şi totuşi, aşa
va fi; aceste lupte nefolositoare, toate nimicitoarele
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războaie vor trece şi „Pacea cea Mare” va veni... Nu
aveţi și voi, cei din Europa, nevoie de acelaşi lucru?
Nu la fel a prezis Hristos?... Totuşi, îi vedem pe regii
şi pe domnitorii voştri risipindu-şi comorile mai curând pentru găsirea mijloacelor de a nimici neamul
omenesc decât pentru ceea ce ar aduce fericire
omenirii... Luptele, vărsarea de sânge şi neînţelegerea trebuie să înceteze şi omenirea întreagă trebuie
să fie ca un singur neam şi o singură familie... Să
nu se mândrească niciun om pentru faptul că îşi
iubeşte ţara; mai bine să se mândrească pentru că
iubeşte neamul omenesc...”
Acestea, pe câte îmi aduc aminte, au fost cuvintele pe care, pe lângă multe altele, le-am auzit de
la Bahá’u’lláh. Cei care le citesc, să reflecteze dacă
sunt vrednice de lanţuri şi de moarte şi dacă lumea
ar pierde sau ar câştiga prin răspândirea lor. –Introducere la A Traveller’s Narrative, (Episode of the
Báb), p. xxxix-xl
Înălţarea
În asemenea simplitate şi seninătate şi-a petrecut
Bahá’u’lláh amurgul vieţii Lui pe pământ, până când, în
urma unor friguri, El s-a stins la vârsta de şaptezeci şi
cinci de ani, la 29 mai 1892. Printre ultimele Tablete pe
care Le-a revelat se afla şi Testamentul Său, scris de
mâna Lui, iscălit şi sigilat. La nouă zile de la moartea
Lui, sigiliul a fost rupt de către fiul Său cel mare, fiind
de faţă membrii familiei şi câţiva prieteni şi s-a citit acel
document scurt, dar însemnat. Prin acest Testament,
‘Abdu’l‑Bahá se constituia ca reprezentant al tatălui Său
şi propovăduitor al învăţăturilor Lui, iar familia şi toţi prie52
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tenii lui Bahá’u’lláh erau îndemnaţi să urmeze îndrumările
Lui şi să-I dea ascultare. În felul acesta s-a evitat apariţia
sectelor şi a deosebirilor de păreri, iar unitatea Cauzei
era asigurată.
Rangul de Profet al lui Bahá’u’lláh
Se cuvine să clarificăm rangul lui Bahá’u’lláh. Cuvintele
rostite de El, asemenea celor spuse de alte „Manifestări”
divine pot fi împărţite în două categorii: într-una dintre
ele, vorbeşte şi scrie doar ca un om căruia Dumnezeu
I-a încredinţat un mesaj către semenii Săi, pe când în
cealaltă categorie, cuvintele transmit expresia directă a
lui Dumnezeu.
În Cartea Íqán, Bahá’u’lláh scrie următoarele:
Sunt două stări desemnate pentru Aştrii ce se
înalţă din Zorile de sfinţenie eternă. Una este starea
de armonie esenţială, pe care Noi am explicat-o
deja. „Nu facem nicio deosebire între ele”. (Qur’án,
2:136) Cealaltă este starea de deosebire şi ţine de
lumea creaţiei şi de limitările acesteia. În acest sens,
fiecare Manifestare a lui Dumnezeu are o personalitate aparte, o misiune precis definită, o Revelaţie
predestinată și limitări anume desemnate. Fiecare
dintre ele este cunoscută sub un nume distinct, este
caracterizată de un atribut special, îndeplinește o
anumită Misiune şi i se conferă o Revelaţie specifică.
Și întocmai spune El: „Pe unii Apostoli I-am făcut
să-I întreacă pe alţii. Unora Le-a vorbit Dumnezeu,
iar pe alţii I-a ridicat și I-a înălţat. Şi noi I-am dat lui
Iisus, Fiul Mariei semne manifeste şi L-am întărit cu
Duhul Sfânt.” (Qur’án, 2:253)
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Astfel, văzute din perspectiva unicităţii şi a detaşării sublime, atribute precum Divinitate, Dumnezeire,
Singularitate Supremă şi Esenţă Lăuntrică au fost
şi sunt hărăzite acelor Esenţe ale fiinţei, în măsura
în care toate sălășluiesc pe tronul Revelaţiei divine
şi sunt instalate în jilţul Tăinuirii divine. Prin apariţia
lor este manifestată Revelaţia lui Dumnezeu, iar
prin înfăţişarea lor este dezvăluită Frumuseţea lui
Dumnezeu. Astfel se face că felul de a vorbi al lui
Dumnezeu Însuşi a fost auzit rostit de Manifestările
Fiinţei divine.
Privite în lumina celei de-a doua stări – starea
deosebirii, a diferenţierii, a restricţiilor temporale,
a caracteristicilor şi a etaloanelor, – ele dovedesc
aservire absolută, sărăcie excesivă şi modestie
desăvârşită. Precum spune El: „Eu sunt robul lui
Dumnezeu. Nu sunt decât un om la fel ca voi...”
Dacă oricare dintre Manifestările atotcuprinzătoare ale lui Dumnezeu ar fi să declare: „Eu sunt
Dumnezeu!”, cu adevărat şi neîndoielnic ar spune
adevărul. Deoarece s-a demonstrat în mod repetat
că graţie Revelaţiei lor, atributelor şi numelor lor,
Revelaţia lui Dumnezeu, numele Lui și atributele
Lui sunt manifestate pe lume. Astfel, El a revelat:
„Acele sclipiri erau ale Domnului, nu ale Tale!” (Qur’án,
8:17) Tot El spune: „Cu adevărat cei care Ţi-au jurat
credinţă, I-au jurat loialitate Domnului.” (Qur’án
48:10) Iar dacă vreuna din Ele va rosti declaraţia:
„Eu sunt Mesagerul lui Dumnezeu”, tot adevărul
L-ar grăi, adevărul incontestabil. Întocmai spune El:
„Mahomed nu este tatăl vreunuia dintre voi, dar El
este Mesagerul lui Dumnezeu.” Văzut prin această
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prismă, ele sunt toate Mesageri ai lui Dumnezeu, ai
acelui Rege ideal, ai Esenţei imuabile. Şi dacă toate
Manifestările ar declara: „Eu sunt Pecetea Profeţilor”,
nu ar declara decât adevărul, fără nicio urmă de
dubiu. Pentru că ele sunt doar o singură persoană,
un singur suflet, un duh, o fiinţă, o revelaţie. Toate
sunt manifestarea „Începutului” şi a „Sfârşitului”, a
„Primului” şi a „Ultimului”, a „Văzutului” şi „Nevăzutului” – toate cele care duc la El, Cel Care este cel mai
tainic Duh al Duhurilor şi eterna Esenţă a Esenţelor.
Şi dacă ar fi să spună: „Noi suntem robii lui Dumnezeu” (Qur’án, 33:40) şi aceasta este limpede şi e un
fapt de necontestat. Căci ele au fost manifestate
într‑o stare de aservire absolută, un nivel pe care
niciun om nu-l poate atinge. Astfel, în clipele în care
aceste Esenţe ale fiinţei sunt adânc cufundate în
oceanul străvechii și veşnicei sfinţenii sau când se
înalţă până la piscurile cele mai înalte ale înţelegerii
misterelor divine, ele au pretins că rostirea lor este
Glasul divinităţii, Chemarea lui Dumnezeu Însuşi.
Dacă ochiul judecăţii s-ar deschide, ar recunoaşte că
numai în această stare s‑au putut considera complet
șterse şi inexistente înaintea Celui Atotpătrunzător,
cel incoruptibil. Ei s‑au socotit nimicnicie absolută
şi au considerat menţionarea lor în acea Curte drept
blasfemie. Pentru că până și cea mai ușoară şoaptă
despre sine, într‑o astfel de Curte, este o dovadă a
afirmării personale şi a existenţei independente. În
ochii acelora care au ajuns la acea Curte, o astfel
de sugestie este în sine un greu păcat. Ce amarnic
păcat ar fi dacă orice altceva ar fi pomenit în acea
Prezenţă, dacă inima omului, limba lui, mintea sau
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sufletul lui ar fi ocupate de pomenirea oricărui lucru
în afară de Cel Mult-îndrăgit, dacă ochii săi ar clipi la
alt chip decât la frumuseţea Lui, dacă urechea sa ar
căuta altă melodie în afară de vocea Lui melodioasă,
dacă picioarele sale ar păşi pe altă cale în afară de
calea Lui.
În această zi, adierea lui Dumnezeu suflă, iar Duhul Său a pătruns toate lucrurile. Aşa de mare este
revărsarea harului Său, încât pana stă nemişcată,
iar gura a amuţit.
În virtutea acestui rang, ei au cerut pentru sine
Glasul Divinităţii, în timp ce în virtutea rangului de
Mesager, s‑au declarat Mesagerii lui Dumnezeu. În
fiecare dintre cazuri ei au dat glas unei declaraţii ce
se conforma cerinţelor momentului şi şi-au atribuit
aceste declaraţii pornind de la Revelaţia divină la
tărâmul creaţiei şi de la regatul Divinităţii până la
tărâmul existenţei pământene. Astfel se face că
rostirea lor, indiferent cui aparţine, fie tărâmului Divinităţii, Domnului, Profetului, Mesagerului, Păzitorului,
Apostolului sau Robului, este autentică fără nicio
umbră de îndoială. În consecinţă, aceste rostiri, pe
care Noi le-am citat în sprijinul argumentului Nostru,
trebuie atent analizate, pentru ca rostirile diferite ale
Manifestărilor Celui Nevăzut şi Zorilor Sfinţeniei să
înceteze să provoace agitaţie spiritului şi derută
minţii. –Kitáb-i-Íqán, p. 176-181
Când Bahá’u’lláh vorbește în calitate de om, starea
pe care o pretinde pentru El este cea de smerenie absolută, de „dispariţie în Dumnezeu”. Ceea ce deosebeşte
Manifestarea în forma Sa omenească de alţi oameni
este desăvârșirea propriei Sale renunţări, precum şi a
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capacităţilor Sale. În orice împrejurări El poate spune
asemenea lui Iisus în Grădina Ghetsimani: „Facă-se voia
Ta, iar nu a Mea, Doamne”. Astfel, în scrisoarea Lui către
Sháh, Bahá’u’lláh spune:
O, rege! Cu adevărat am fost printre oameni ca
oricare altul, adormit în patul Meu când adierea Celui
Atotglorios a suflat peste Mine şi Mi-a dăruit ştiinţa a
tot ce se întâmplă. Aceasta nu este din partea Mea,
ci de la Cel Care este Atotputernic şi Atotcunoscător. Şi El Mi-a poruncit să‑Mi ridic glasul între cer şi
pământ, de aceea a căzut asupra Mea ceea ce face
să curgă lacrimi din ochii fiecărui om care pricepe.
Eu nu am deprins învăţăturile pe care le au oamenii,
nici nu am umblat pe la şcolile lor... Aceasta este
doar o frunză mişcată de vântul Voinţei Domnului
tău, cel Atotputernic, cel Atotlăudat. Poate frunza să
stea liniştită când suflă vântul vijelios? Nu, o jur pe
Domnul tuturor Numelor şi Atributelor! Dimpotrivă,
vânturile o mişcă după voie, căci ceea ce este efemer nu este nimic în prezenţa Celui în Veci Dăinuitor. Chemarea Lui hotărâtă a ajuns la Mine şi M-a
făcut să-I aduc laudă în mijlocul tuturor oamenilor.
Cu adevărat eram precum un mort când Și-a rostit
porunca. Mâna destinului Domnului tău Cel Plin de
Compasiune, Cel Milostiv M-a transformat. Poate cineva rosti din partea sa lucruri din cauza cărora toţi
oamenii, fie ei de rang sau umili, îl vor prigoni? Nu,
o jur pe Cel care a insuflat Condeiului Meu tainele
eterne, nimeni nu ar putea decât prin mijlocirea Celui
Atotputernic şi Prea Plin de Forţă. –Lawḥ-i-Sulṭán
(Tableta către regele Persiei), citat în The Promised
Day Is Come, p. 40, 41
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Precum Iisus le spăla picioarele ucenicilor Săi, tot astfel Bahá’u’lláh obişnuia uneori să gătească mâncarea şi
să facă alte servicii modeste pentru credincioşii Săi. El era
servitorul servitorilor şi Se mândrea numai cu modestia,
mulţumindu-Se să doarmă pe pământul gol la nevoie, să
trăiască numai cu pâine şi apă sau uneori chiar cu nimic
altceva în afară de ceea ce El numea „hrana divină, adică
cu foame!” Deplina Lui smerenie se adeverea în adânca
Lui iubire pentru natură, pentru natura umană şi îndeosebi pentru sfinţi, martiri şi Profeţi. Pentru El orice lucru
vorbea de Dumnezeu, de la cel mai neînsemnat pană la
cel mai măreţ.
Personalitatea Sa omenească a fost aleasă de Dumnezeu pentru a-I fi purtător de cuvânt şi Pană a Divinităţii. Nu din voinţa Lui şi-a ales această cale de greutăţi
şi neajunsuri fără de seamăn. Așa cum a spus Iisus:
„Tată, dacă se poate, treacă de la Mine această cană”, tot
astfel şi Bahá’u’lláh a spus: „Dacă s-ar fi găsit un altul
care să vorbească şi să propovăduiască, nu Ne-am fi
făcut pe Noi Înşine ţintă a dezaprobării, a batjocurii şi a
defăimărilor din partea oamenilor” (Tableta Ishráqát). Dar
chemarea divină era clară şi imperativă şi Bahá’u’lláh i
s-a supus. Voinţa lui Dumnezeu a devenit voinţa Lui şi
placul lui Dumnezeu placul Lui şi, cu o „supunere aureolată”, Bahá’u’lláh declara: „Cu adevărat vă spun, orice se
petrece pe cărarea Domnului este dragostea sufletului
şi dorinţa inimii. Otravă ucigătoare pe cărarea Domnului
este miere veritabilă, iar fiecare chin în Numele Său nu
este decât o sorbitură de apă cristalină.” –Epistle to the
Son of the Wolf, p. 17
Alteori, după cum am menţionat, Bahá’u’lláh vorbeşte
„din condiţia de Divinitate”. În acele declaraţii personali58
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tatea Sa omenească e aşa de deplin subordonată, încât
este lăsată la o parte în întregime. Prin El Dumnezeu vorbeşte cu făpturile Sale, declarându-Și dragostea pentru
ele, învăţându-le despre atributele Sale, făcându-Şi cunoscută voinţa Lui, vestindu-le legile Lui pentru călăuzirea lor
şi cerându-le dragoste, supunere şi aservire.
În Scrierile lui Bahá’u’lláh, modul Lui de exprimare se
schimbă adesea de la o formă la alta. Uneori este limpede că vorbeşte omul, apoi scrierea schimbă brusc tonul,
ca şi când Dumnezeu Însuşi ar vorbi la persoana întâi.
Chiar și atunci când vorbeşte ca om, Bahá’u’lláh dă glas
Mesagerului Domnului, ca o pildă vie de deplin devotament faţă de voinţa lui Dumnezeu. Viaţa Lui întreagă este
însufleţită de Duhul Sfânt. De aceea nu se poate trasa un
hotar statornic şi de neclintit între elementul divin şi cel
uman în viaţa şi în învăţăturile Lui. Dumnezeu Îi dictează:
Spune: „Nimic altceva nu se poate vedea în
templul meu în afară de Templul lui Dumnezeu şi
în frumuseţea mea doar Frumuseţea Lui, în fiinţa
mea doar Fiinţa Lui şi în mine numai El Însuşi, în
mişcarea mea doar Mişcarea Lui, în supunerea mea
doar Supunerea Lui, nimic în pana mea doar Pana
Lui, Cel Nepreţuit, Cel Preamărit”.
Spune: „Nimic n-a fost în sufletul meu în afară de
Adevăr şi în mine nimic nu se poate vedea în afară
de Dumnezeu”. –Súratu’l-Haykal
Misiunea Lui
Misiunea lui Bahá’u’lláh în lume este să aducă Unitatea –
Unitatea întregii omeniri în Dumnezeu şi prin Dumnezeu.
El spune: „Din Copacul Cunoaşterii, rodul Atotglorios este
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acest cuvânt înălţător: Voi sunteţi toţi roadele aceluiaşi
Pom şi frunzele aceleiaşi Ramuri. Să nu se mândrească
un om pentru că îşi iubeşte ţara, ci mai bine să se mândrească pentru că iubeşte neamul omenesc.”
Profeţii de dinainte au prevestit un veac al păcii pe
pământ, al bunei învoiri între oameni şi Şi-au dat viaţa
pentru a-i grăbi venirea, dar fiecare dintre Ei a spus limpede că această binecuvântată împlinire nu se va înfăptui
decât după „Venirea Domnului” în zilele de apoi, când se
vor judeca cei răi, iar cei buni vor fi răsplătiţi.
Zoroastru a prevestit trei mii de ani de vrajbă până
la venirea lui Sháh Bahrám, mântuitorul lumii, Care avea
să-l înfrângă pe Ahrmán, duhul răului şi care va înfăptui
domnia dreptăţii şi a păcii.
Moise a proorocit o lungă perioadă de surghiun, prigonire şi asuprire pentru fiii lui Israel, până se va arăta
Domnul Oştirilor să-i adune de printre toate neamurile
spre a-i nimici pe asupritori şi a-Şi întemeia Împărăţia
Sa pe pământ.
Hristos a spus: „Să nu socotiţi că am venit să aduc
pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie” (Matei, x, 34) şi a prezis o perioadă plină de războaie şi de
conflicte, de necazuri şi de prigoniri, care se vor ţine lanţ
până la venirea Fiului Omului „în slava Tatălui”.
Mahomed a declarat că din pricina nelegiuirilor lor
Alláh a semănat vrajba între evrei şi creştini şi că aceasta
va dăinui până în Ziua Învierii, când Se va arăta pentru
a-i judeca pe toţi.
Bahá’u’lláh, pe de altă parte, anunţă că El este Cel
Făgăduit de toţi aceşti Profeţi – Divina Manifestare în a
Cărei epocă domnia păcii va fi cu adevărat întemeiată.
Această afirmaţie este unică în felul ei şi fără precedent,
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cu toate acestea se potriveşte minunat cu semnele timpului şi cu profeţiile tuturor marilor Profeţi. Bahá’u’lláh a
arătat cu o înţelepciune fără seamăn mijloacele necesare
pentru a aduce pacea şi unitatea între oameni.
E adevărat că de la venirea lui Bahá’u’lláh până în clipa
de faţă au fost pe pământ războaie şi distrugeri mai mari
decât oricând, dar asta este tocmai ce au prevestit toţi
proorocii că se va întâmpla înainte de zorii „măreţei şi
cumplitei Zile a Domnului” şi nu este, în consecinţă, decât
confirmarea credinţei că „Venirea Domnului” nu e numai
aproape, dar chiar un fapt împlinit. Potrivit parabolei lui
Hristos, „Stăpânul Viei” a trebuit cu străşnicie să-i nimicească pe lucrătorii cei răi înainte de a dărui Via altora,
care Îi vor da roade la timpul cuvenit. Nu înseamnă oare
aceasta că la venirea Domnului o grozavă nimicire îi aşteaptă pe despoţi, pe preoţii lacomi şi intoleranţi, pe mullá
şi pe oricare domnitori tiranici care de-a lungul veacurilor,
asemenea lucrătorilor nepricepuţi au domnit în mod
nelegiuit şi şi-au însuşit pe nedrept roadele pământului?
Pot să mai fie pentru câtva timp pe pământ întâmplări grozave şi nenorociri fără seamăn, dar Bahá’u’lláh
ne asigură că „peste puţin timp, aceste vrajbe zadarnice,
aceste războaie pustiitoare vor trece şi va veni Pacea cea
Mare”. Războiul şi vrăjmăşia au ajuns aşa de îngrozitoare
prin puterea lor nimicitoare încât omenirea trebuie ori să
se mântuiască de ele, ori trebuie să piară.
„Ceasul proorocit” a sosit şi, împreună cu el, Mântuitorul Promis!
Scrierile Sale
Scrierile lui Bahá’u’lláh sunt foarte cuprinzătoare în sfera
lor, abordând fiecare etapă a vieţii omeneşti, la nivel de
61

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

individ şi la nivel social, lucruri materiale şi spirituale,
interpretarea Scrierilor vechi şi noi şi oferind previziuni
profetice cu privire la viitorul apropiat şi îndepărtat.
Cunoştinţele Sale erau de o anvergură și precizie uimitoare. Putea să citeze din Cărţile Sfinte ale diferitelor
religii, cu care corespondenţii Săi sau cercetătorii erau
familiarizaţi şi să ofere explicaţii în mod convingător şi
plin de autoritate, cu toate că nu avusese niciodată la
îndemână mijloacele obişnuite de acces la multe dintre
cărţile la care se făcea referire. În Epistle to the Son of
the Wolf, Bahá’u’lláh declară că niciodată nu a avut prilejul
să citească Bayánul, deşi propriile Scrieri reflectă faptul
că înţelege perfect Revelaţia lui Báb. (Báb, după cum am
văzut, declarase despre Cartea Sa Sfântă, Bayánul, că
fusese inspirată şi izvora din „Cel pe Care Dumnezeu Îl
va Manifesta!”) Cu singura excepţie a vizitei profesorului
Edward Granville Browne, căruia i-a acordat în anul 1890
patru interviuri de douăzeci, treizeci de minute fiecare,
Bahá’u’lláh n-a avut niciodată prilejul să comunice cu
învăţaţi occidentali, totuşi scrierile Sale arată o minunată înţelegere a problemelor sociale, politice şi religioase
ale lumii occidentale şi chiar duşmanii Lui au admis că
înţelepciunea şi cunoştinţele Lui erau fără egal. Împrejurarea bine cunoscută a întemniţării Lui dovedește în mod
neîndoielnic că cea mai mare parte din bogatele Sale
cunoştinţe dezvăluite în Scrieri trebuia să fie dobândită
din vreun izvor spiritual, cu totul independent de obişnuitele mijloace de studiu şi de educaţie, și nu cu ajutorul
cărţilor şi al profesorilor.1
1 Fiind întrebat dacă Bahá’u’lláh studiase în mod special scrierile
apusene şi dacă Îşi întemeiase învăţăturile pe preceptele lor, ‘Abdu’l‑Bahá
a răspuns că Scrierile lui Bahá’u’lláh, scrise şi tipărite în anii 1870, cuprindeau idealurile atât de răspândite astăzi în Apus, cu toate că pe atunci
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Bahá’u’lláh scria uneori în limba persană modernă,
limba obişnuită a compatrioţilor Săi, care este în mare
parte amestecată cu limba arabă; alteori, când se adresa
învăţaţilor zoroastrieni, El scria în cea mai curată limbă
persană clasică. Scria cu aceeaşi uşurinţă în arabă, fie
într‑o limbă foarte simplă, fie într‑un stil clasic, asemănător cu cel al Qur’ánului. Perfecta Lui cunoaştere a acestor
diverse limbi şi stiluri era uimitoare, având în vedere lipsa
Lui totală de educaţie literară.
Într-unele din Scrierile Lui drumul sfinţeniei este
subliniat în termeni atât de simpli, încât „drumeţul, de-ar
fi chiar neștiutor, nu va putea greşi calea” (Isaia, xxv, 8). În
alte Scrieri este o bogăţie de imagini poetice, de adâncă
filosofie, precum şi de aluzii la Cărţile Sfinte musulmane,
zoroastriene şi altele sau la literatura şi legendele persane
şi arabe, care nu pot fi preţuite cum se cuvine decât de
filosof, de poet sau de erudit. Alte lucrări tratează cele
mai înalte trepte ale vieţii spirituale şi nu pot fi înţelese
decât de către cei care au parcurs primele etape de cunoaştere. Lucrările Lui sunt ca o masă îmbelșugată, plină
de mâncăruri și delicatese, potrivit nevoilor şi gusturilor
căutătorilor autentici ai adevărului.
Tocmai acestui motiv i se datorează faptul că Revelaţia Lui a avut o mare influenţă asupra celor învăţaţi
şi cultivaţi, asupra poeţilor religioși, precum şi asupra
scriitorilor binecunoscuţi. Chiar unii dintre conducătorii
Ṣúfíilor şi altor secte, ba chiar și unii miniştri, care erau şi
scriitori, au fost atraşi de lucrările Lui, căci ele întreceau
scrierile oricărui alt autor prin farmecul şi prin profunzimea înţelesului lor spiritual.
acele idei nu fuseseră niciodată scrise ori pomenite în Apus.
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Spiritul bahá’í
Din locul întemniţării Sale, îndepărtata ‘Akká, Bahá’u’lláh a
însufleţit profund ţara sa natală, Persia; dar nu numai Persia; El a făcut şi face să freamete întreaga lume. Spiritul
care L-a animat pe El şi pe adepţii Săi era în mod constant
blând, prevenitor şi răbdător, totuşi avea o vitalitate uimitoare şi o forţă neobișnuită. A reuşit să înfăptuiască ceea
ce părea cu neputinţă. A preschimbat firea omenească.
Oamenii care s‑au dedicat influenţei Lui s‑au transformat
în fiinţe noi. Iubirea, credinţa și entuziasmul acestor oameni nu sufereau comparaţie dacă erau puse în balanţă
cu bucuriile şi durerile pământene. Se simţeau pregătiţi să
înfrunte o viaţă de lungi suferinţe sau o moarte cumplită
cu o desăvârşită nepăsare, ba chiar cu o radioasă bucurie,
întăriţi de o neclintită încredere în Dumnezeu.
Şi lucrul cel mai minunat, inimile lor erau atât de pline
până la revărsare de bucuria unei vieţi noi, încât nu mai
rămânea loc pentru amărăciune sau dorinţă de răzbunare împotriva prigonitorilor lor. Ei renunţaseră la orice
violenţă în apărare şi în loc de a se plânge de soarta lor,
se socoteau cei mai fericiţi dintre oameni, pentru că avuseseră norocul să primească această nouă şi minunată
Revelaţie şi pentru că puteau să-şi petreacă viaţa sau
să-şi verse sângele pentru mărturisirea adevărului ei. Şi,
pe drept cuvânt, inimile lor puteau să cânte de bucurie,
căci ei credeau că Dumnezeu Cel Suprem, Cel Etern, Cel
Îndrăgit le-a vorbit prin buze omeneşti, i-a chemat să
fie servitorii şi prietenii Lui şi că a venit să-Şi întemeieze
Împărăţia pe pământ şi să aducă nepreţuitul dar al Păcii
unei lumi istovite de războaie şi dezbinate de vrajbă.
Astfel era credinţa insuflată de Bahá’u’lláh. El şi-a
anunţat misiunea, după cum prevestise Báb şi mulţumită
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muncii devotate a măreţului Său Precursor, mii de oameni
erau gata să aclame Venirea Lui – mii de oameni care se
scuturaseră de superstiţii şi de prejudecăţi şi aşteptau cu
inima curată şi cu mintea deschisă Manifestarea Slavei
Făgăduite a lui Dumnezeu. Sărăcia şi lanţurile, mediul
sordid și ticăloșiile făţișe nu puteau ascunde în ochii lor
Gloria Spirituală a Domnului lor – ba dimpotrivă, întunecatele împrejurimi pământești nu făceau altceva decât să
înteţească revărsarea adevăratei Lui Splendori.
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Când se vor fi retras apele Oceanului Prezenţei
Mele şi când va fi împlinită Cartea Revelaţiei Mele,
întoarceţi-vă feţele către Cel ales de Dumnezeu,
Care a răsărit ca o mlădiţă din această Străveche
Rădăcină.
Bahá’u’lláh, Kitàb-i-Aqdas

Naşterea şi copilăria
‘Abbás Effendi, Care mai târziu a luat titlul de ‘Abdu’l‑Bahá
(i.e. Servitorul lui Bahá) era fiul cel mai mare al lui
Bahá’u’lláh. S-a născut la Ṭihrán, cu puţin înainte de
miezul nopţii, în ziua de 23 mai 18441, în aceeaşi noapte
în care Báb îşi vestise misiunea.
Avea nouă ani când tatăl Său, de Care de pe atunci
era foarte ataşat, a fost aruncat în temniţa din Ṭihrán.
O gloată le-a jefuit casa şi toată familia a rămas în cea
mai deplină sărăcie. ‘Abdu’l‑Bahá povesteşte cum într‑o
zi, I-a fost îngăduit să intre în curtea închisorii pentru
a-L vedea pe iubitul Său tată, când acesta ieşea pentru
scurta plimbare de fiecare zi. Bahá’u’lláh era îngrozitor
de schimbat şi atât de bolnav, încât abia putea umbla,
cu părul şi barba nepieptănate, cu gâtul rănit şi umflat
din cauza unui colan greu de fier, cu trupul încovoiat sub
greutatea lanţurilor şi această privelişte de neuitat s-a
întipărit pe veci în sufletul sensibil al copilului.
În primul an al şederii lor la Baghdád, zece ani înainte
1

Joi, 5 a lunii Jamadi I, 1260 A.H.
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de Declararea deschisă a Misiunii lui Bahá’u’lláh, agera
intuiţie a lui ‘Abdu’l‑Bahá, Care nu avea atunci decât nouă
ani, L-a condus deja către minunata descoperire că tatăl
Său era cu adevărat Cel Făgăduit, a Cărui Manifestare o
aşteptau toţi bábíii. Iată cum a descris El cu vreo şaizeci
de ani mai târziu clipa în care această convingere I-a
copleşit deodată toată fiinţa Lui:
„Eu sunt servitorul Binecuvântatei Perfecţiuni.
La Baghdád eram copil. Chiar atunci și acolo El a
rostit în faţa mea Cuvântul şi eu L-am crezut. Îndată
ce mi-a făcut cunoscut Cuvântul, m-am aruncat la
picioarele Lui Sfinte şi L-am rugat şi implorat să primească sângele meu ca jertfă în Calea Sa. Jertfă!
Cât de dulce îmi pare acest cuvânt! Nu este pentru
mine Binecuvântare mai mare decât aceasta! Cum
mi-aş putea închipui o slavă mai mare decât cea
de a vedea acest grumaz pus în fiare de dragul Lui,
aceste picioare încărcate de lanţuri pentru dragostea
Lui şi acest trup ciopârţit sau aruncat în adâncimea
mării pentru Cauza Lui! Dacă într-adevăr noi suntem
iubiţii Lui sinceri – dacă într-adevăr sunt servitorul
Lui sincer, trebuie să‑mi jertfesc viaţa şi tot ce-mi
aparţine pe Pragul Lui Binecuvântat”. –Jurnalul lui
Mírzá Aḥmad Sohrab, ianuarie 1914
Cam pe atunci El a început să fie numit de prieteni
„Taina lui Dumnezeu”, titlu care Îi fusese dat de Bahá’u’lláh
şi care a fost cunoscut în tot timpul şederii lor la Baghdád.
Când tatăl Său a plecat în pustiu, unde a rămas doi
ani, lui ‘‘Abbás I s-a frânt inima de durere. Cea mai mare
mângâiere a Lui era copierea şi memorarea Tabletelor
lui Báb și își petrecea timpul în singurătate şi meditaţie.
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Când în sfârşit tatăl Său s-a întors, tânărul a fost copleşit
de bucurie.
Tinereţea lui ‘Abdu’l‑Bahá
Din acea zi ‘Abdu’l‑Bahá a fost cel mai apropiat tovarăş
al lui Bahá’u’lláh şi s-ar putea spune, chiar ocrotitorul Lui.
Cu toate că era încă un copilandru, arăta o înţelepciune şi
o înţelegere minunată şi a luat asupra Sa grija de a primi
nenumăraţii vizitatori care veneau să-L vadă pe tatăl Lui.
Dacă Îşi dădea seama că erau sinceri căutători ai adevărului îi conducea la tatăl Său, altfel nu le dădea voie să-L
tulbure pe Bahá’u’lláh. În multe rânduri Îl ajuta pe tatăl Său
răspunzând la întrebări şi dezlegând problemele puse de
vizitatori. Bunăoară când unul dintre liderii Ṣúfí, pe nume
‘Alí Shawkat Páshá, a cerut lămurirea următoarei fraze:
„Eram o Taină Ascunsă” care apare într‑o binecunoscută
tradiţie musulmană1, Bahá’u’lláh s-a întors spre „Taina lui
Dumnezeu”, ‘‘Abbás, şi I-a spus să scrie înţelesul frazei.
Băiatul, care avea pe atunci vreo cincisprezece, şaisprezece ani, a compus imediat o însemnată epistolă în care
dădea o explicaţie atât de lămuritoare ce l-a uimit pe
‘Páshá. Acea epistolă este acum peste tot răspândită
printre bahá’í, fiind cunoscută chiar şi de mulţi alţii din
afara credinţei Bahá’í.
Pe atunci ‘Abbás vizita des moscheile unde discuta
chestiuni de teologie cu învăţaţii şi cărturarii. Nu a urmat
niciodată cursurile vreunei şcoli, singurul Lui învăţător
fiind tatăl Lui. Distracţia Lui favorită era călăria, care Îi
plăcea foarte mult.
În urma Declaraţiei lui Bahá’u’lláh în Grădina de lângă
1 Această tradiţie este citată într‑o Tabletă a lui Bahá’u’lláh; vezi
Capitolul 5 al acestei cărţi.
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Baghdád, dragostea lui ‘Abdu’l‑Bahá pentru tatăl Său a
crescut mai mult ca oricând. În timpul lungii călătorii până
la Constantinopol, El veghea zi şi noapte lângă Bahá’u’lláh,
călărind lângă trăsura Lui şi stând de strajă lângă cortul
Lui. Pe cât putea, Îl cruţa pe tatăl Său de toate grijile gospodăriei, ajungând mângâierea şi sprijinul întregii familii.
În timpul anilor petrecuţi la Adrianopol, ‘Abdu’l‑Bahá
s-a făcut iubit de toată lumea. Propovăduia mult şi era
cunoscut de toată lumea sub numele de „Învăţătorul”. La
‘Akká, atunci când întregul grup s-a îmbolnăvit de tifos, de
malarie şi dizenterie, El veghea lângă bolnavi, îi îngrijea,
îi hrănea şi nu S-a odihnit până când El Însuşi, istovit de
puteri, S-a îmbolnăvit de dizenterie şi timp de aproape o
lună a zăcut într‑o stare primejdioasă. În ‘Akká, la fel ca în
Adrianopol, toate straturile sociale, de la guvernator până
la cel mai nenorocit cerșetor, Îl iubeau şi-L respectau.
Căsătoria
Amănuntele următoare cu privire la căsătoria lui
‘Abdu’l‑Bahá i-au fost comunicate autorului acestei cărţi
de către istoricul persan al Credinţei Bahá’í:
În tinereţea lui ‘Abdu’l‑Bahá problema unei căsătorii adecvate pentru El îi îngrijora în mod firesc
pe toţi credincioşii şi mulţi se întreceau să obţină
pentru familia lor cinstea unei asemenea înrudiri.
Totuşi, multă vreme ‘Abdu’l‑Bahá nu a arătat nicio
înclinare spre căsătorie şi nimeni nu înţelegea câtă
înţelepciune arăta prin aceasta. Mai târziu, s-a aflat
că exista o fată menită să fie soţia lui ‘Abdu’l‑Bahá,
a cărei naştere avea la origine binecuvântarea
dată de Báb părinţilor ei la Iṣfahán. Tatăl ei era
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Mírzá Muḥammad ‘Alí, unchiul „Regelui Martirilor”,
al „Îndrăgitului Martir” şi făcea parte dintr-o nobilă familie din Iṣfahán. Când trăia Báb în Iṣfahán,
Mírzá Muḥammad ‘Alí nu avea copii, spre marea
amărăciune a soţiei lui. Aflând aceasta, Báb i-a dat
o porţie din mâncarea Lui şi i-a spus s-o mănânce
împreună cu soţia sa. La puţin după ce au mâncat,
au văzut că mult aşteptata lor dorinţă avea să se
împlinească şi li s-a născut o fată pe care au numit-o
Munírih Khánum1. Mai târziu li s-a născut un fiu, căruia i-au dat numele de Siyyid Yaḥyá şi au mai avut
apoi şi alţi copii. După câtva timp, tatăl lui Munírih
a murit, verii ei au fost martirizaţi de Zillu’s-Sulṭán
și de mullá, iar familia ei a fost lovită de mari nenorociri şi de amare prigoniri din cauză că erau bahá’í.
Bahá’u’lláh i-a permis atunci lui Munírih şi fratelui
ei, Siyyid Yaḥyá, să vină la ‘Akká pentru a fi mai la
adăpost. Bahá’u’lláh şi soţia Lui, Navváb, mama lui
‘Abdu’l‑Bahá, i-au arătat lui Munírih atâta bunătate
şi duioşie, încât fiecare a înţeles că doreau ca ea
să devină soţia lui ‘Abdu’l‑Bahá. Dorinţa mamei şi
a tatălui lui ‘Abdu’l‑Bahá a fost repede împărtăşită
şi de acesta. Simţea pentru Munírih o caldă şi vie
dragoste pe care şi ea o împărtăşea, curând uninduși vieţile prin căsătorie.”
Căsătoria a fost foarte fericită şi armonioasă. Dintre
copiii lor, patru fete au supravieţuit grozăviei întemniţării
lor şi prin frumuseţea vieţii lor de jertfă au dobândit iubirea tuturor celor care au avut norocul să le cunoască.
1 Este interesant să comparăm această povestire cu cea despre
naşterea lui Ioan Botezătorul; vezi Evanghelia după Luca, Capitolul I.
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Centrul Legământului
Bahá’u’lláh a arătat în mai multe feluri că dorea ca
‘Abdu’l‑Bahá să fie îndrumătorul Cauzei după propria Sa
înălţare. Cu mulţi ani înainte de moartea Sa a declarat
aceasta în mod voalat în Scrierea Sa, Kitáb-i-Aqdas.
De multe ori a pomenit de ‘Abdu’l‑Bahá sub numele de
„Centrul Legământului Meu”, „Cea Mai Măreaţă Ramură”
sau „Ramura Rădăcinii Străvechi”. De obicei Îl numea
„Învăţătorul” şi îi rugase pe toţi membrii familiei Lui să
se poarte faţă de El cu cea mai mare deferenţă, iar în
Testamentul Său a lăsat porunci foarte limpezi ca toţi să
ia de la El poveţe şi să I se supună.
După moartea „Frumuseţii Binecuvântate” (aşa
cum era Bahá’u’lláh numit de familie şi de credincioşi),
‘Abdu’l‑Bahá şi-a luat rangul pe care Tatăl Său I-l stabilise
în mod cert, de conducător al Cauzei şi Interpret de drept
al învăţăturilor Sale, dar acest fapt le-a displăcut unora
dintre rudele Lui şi altora, care s‑au întors împotriva Lui
cu amarnică împotrivire, la fel cum făcuse pe vremuri
Ṣubḥ-i-Azal faţă de Bahá’u’lláh. Au încercat să provoace disensiuni între credincioşi şi nereuşind aceasta, au
început să-I aducă false acuzaţii lui ‘Abdu’l‑Bahá, reclamându-L guvernului turc.
Potrivit poruncilor date de Tatăl Său, ‘Abdu’l‑Bahá
ridica o clădire pe coasta Muntelui Carmel, cu vedere
către oraşul Haifa, în care aveau să odihnească rămăşiţele lui Báb şi în care trebuia să se afle câteva încăperi
pentru întâlniri şi servicii religioase. Duşmanii Săi le-au
comunicat autorităţilor faptul că această clădire urma să
servească drept fort şi că ‘Abdu’l‑Bahá şi credincioşii Lui
plănuiau să se întâlnească acolo, să se opună guvernului
şi să încerce să ia în stăpânire regiunea învecinată a Siriei.
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Revenirea la stricteţea detenţiei
Ca urmare a acestor acuzaţii nefondate, cât şi a altora
asemenea, ‘Abdu’l‑Bahá şi familia Sa, care mai bine de
douăzeci de ani avuseseră libertate de mișcare pe o distanţă de câţiva kilometri în jurul oraşului ‘Akká, au fost
iarăşi închişi pentru mai bine de şapte ani între zidurile
oraşului-închisoare. Aceasta nu L-a împiedicat totuşi să
răspândească mesajul Credinţei Bahá’í în Asia, Europa şi
America. Mr. Horace Holley scrie despre acea perioadă
astfel:
Bărbaţi şi femei de toate naţiile, religiile şi rasele
veneau la ‘Abdu’l‑Bahá ca la un prieten şi învăţător
şi erau primiţi la masa lui ca oaspeţi bineveniţi, întrebându-l fiecare despre problemele sociale, spirituale
sau morale care îi interesau mai mult; şi, după o
vizită ce dura câteva ore sau chiar câteva luni, se
întorceau acasă însufleţiţi, refăcuţi şi luminaţi. Lumea nu mai avusese o casă de oaspeţi ca aceasta.
Între zidurile ei, neclintitele caste ale Indiei se
topeau laolaltă, iar prejudecăţile de rasă pe care le
aveau evreii, creştinii sau musulmanii nu mai erau
nici măcar o amintire; iar toate convenţiile, excluzând legea de bază a inimilor calde şi a minţilor
agere, erau demolate şi nimicite de compasiunea
unificatoare a stăpânului casei. Era precum Regele
Arthur la Masa sa Rotundă... însă un Arthur care
le conferea şi femeilor rangul de cavaleri, precum
bărbaţilor, trimiţându-i în lume să poarte nu spada,
ci Cuvântul. –The Modern Social Religion, Horace
Holley, p. 171
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În timpul acestor ani ‘Abdu’l‑Bahá a purtat o corespondenţă vastă cu credincioşii sau cu cei interesaţi din
toate colţurile lumii. În munca Sa era foarte mult ajutat
de fiicele Sale şi de mai mulţi interpreţi şi secretari.
Petrecea majoritatea timpului vizitându-i pe bolnavi
şi pe săraci la locuinţele lor, iar în mahalalele cele mai
sărace din ‘Akká nimeni nu era mai bine primit decât „Învăţătorul”. Un pelerin care vizita ‘Akká în acea vreme scrie:
E obiceiul lui ‘Abdu’l‑Bahá să împartă pomană
săracilor în fiecare vineri dimineaţa. Din puţinul ce
are dă câte ceva fiecărui nevoiaș care vine să-i ceară
ajutor. Azi dimineaţă era un șir de vreo sută aşezaţi
sau chirciţi pe pământ pe strada unde se află casa
lui ‘Abdu’l‑Bahá. Şi ce adunătură de fiinţe omeneşti!
Tot felul de bărbaţi, femei şi copii – calici, nenorociţi,
zdrenţăroşi, mulţi dintre ei schilozi sau orbi, cerşetori
toţi, neînchipuit de săraci, aşteptând cu nerăbdare
să iasă pe poartă ‘Abdu’l‑Bahá... Trecând repede
de la unul la altul, aplecându-Se să le spună câte
un cuvânt de compasiune sau de îmbărbătare şi
strecurând câţiva bani în fiecare mână, lacom întinsă, mângâind pe obraz câte un copil, luând de
mână câte o bătrână care apuca pulpana hainei Lui
în treacăt, rostind cuvinte luminoase către bătrânii
cu ochi fără vedere, întrebând de cei prea bolnavi şi
slabi pentru a veni să-şi ia pomana şi trimiţându-le
câte ceva cu vorbe pline de dragoste şi înălţare. –
Glimpses of ‘Abdu’l‑Bahá, M. J. M., p. 13
Trebuinţele personale ale lui ‘Abdu’l‑Bahá erau puţine.
Lucra de dimineaţă până târziu. Două mese simple pe zi îi
erau suficiente. Garderoba Lui consta în câteva veșminte
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din ţesături ieftine. Nu putea suporta să trăiască în belşug
când alţii răbdau.
Avea o mare dragoste pentru copii, flori şi pentru
frumuseţile naturii. Dimineaţa pe la orele şase sau şapte,
toată familia se aduna să ia ceaiul împreună şi „Învăţătorul” îşi bea ceaiul, copiii cântau rugăciuni. Mr. Thornton
Chase scrie despre acei copii următoarele: „Asemenea
copii, n-am văzut niciodată – aşa de curtenitori, aşa de
mărinimoşi, aşa de altruişti, liniştiţi, deştepţi şi gata să
jertfească toate micile plăceri copilăreşti...” –In Galilee,
p. 51
„Îngrijirea florilor” era o trăsătură caracteristică a vieţii
la ‘Akká şi lăsa oricărui pelerin o amintire înmiresmată.
Mrs. Lucas scrie: „E o minune să-l priveşti pe Învăţător
când inspiră mireasma florilor. S-ar părea că parfumul
zambilelor îi vorbeşte când îşi afundă obrazul în flori. E ca
străduinţa unei urechi ce caută să prindă vreo melodie
frumoasă, cu atenţie concentrată!” –A Brief Account of
My Visit to ‘Akká, p. 25, 26
Lui ‘Abdu’l‑Bahá îi plăcea să dăruiască flori frumoase
şi parfumate numeroşilor Săi vizitatori.
Mr. Thornton Chase îşi rezumă impresiile asupra vieţii
din închisoarea de la ‘Akká în felul următor:
Am stat cinci zile între zidurile „Celei Mai Măreţe
Închisori”, întemniţaţi alături de El, prizonierul acestei
mari închisori. Este o închisoare a păcii, a iubirii şi
a jertfirii. Acolo nu este altă dorinţă, altă năzuinţă
decât binele omenirii, pacea lumii, recunoaşterea că
Dumnezeu e Tatăl nostru şi că din acestea izvorăsc
drepturile noastre ale tuturor ca făpturi ale Sale şi
copii ai Săi. La drept vorbind, adevărata temniţă,
atmosfera înăbuşitoare, cu lipsa oricăror dorinţe
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spirituale, în lanţurile vieţii sociale – se găseşte afară
de acele ziduri de piatră, pe când înăuntrul lor se află
libertatea şi aureola curată a Duhului lui Dumnezeu.
Toate tulburările, zbuciumul, grijile şi temerile pentru
lucrurile lumeşti sunt şterse acolo. –In Galilee, p. 24
Pentru mai toţi oamenii greutăţile unei vieţi de prizonier s-ar părea o mare nenorocire, dar lui ‘Abdu’l‑Bahá nu-I
insuflau nicio teamă. Din închisoare a scris următoarele:
Nu vă întristaţi de întemniţarea şi de nenorocirile
mele: căci aceasta este grădina mea cea frumoasă,
este palatul raiului meu şi tronul stăpânirii mele în
omenire. Nenorocirea mea în temniţă este pentru
mine o coroană, o coroană cu care mă mândresc
printre cei drepţi. Oricine ştie să fie fericit în bunăstare, în izbândă uşoară, în sănătate, plăcere şi bucurie;
dar dacă un om e fericit şi mulţumit la vreme de
durere, de greutăţi sau boală, aceasta e o dovadă a
unui suflet nobil.
Ancheta turcă
În anii 1904 şi 1907 au fost numite de către guvernul turc
comisii pentru a cerceta învinuirile aduse lui ‘Abdu’l‑Bahá
şi s‑au găsit martori mincinoşi care au înjghebat dovezi
false împotriva Lui. ‘Abdu’l‑Bahá, dezvinovăţindu-se de
acele acuzaţii, S-a arătat totodată gata să Se supună
oricărei pedepse hotărâte de tribunal. A declarat că și
dacă Îl vor închide, Îl vor târî de-a lungul străzilor, Îl vor
blestema, scuipa, sau lovi cu pietre, Îl vor batjocori în tot
felul, Îl vor spânzura sau Îl vor împuşca, El va fi tot fericit.
Între zilele de şedinţă ale comisiei El şi-a urmat viaţa
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obişnuită cu cea mai mare seninătate, sădind pomi în grădină şi luând parte la celebrarea unei căsătorii, cu demnitatea şi strălucirea unei depline linişti sufleteşti. Consulul
spaniol I-a propus să-I facă rost de un bilet de călătorie
până la orice port străin va dori, însă ‘Abdu’l‑Bahá a refuzat cu recunoştinţă dar hotărât, spunând că oricare ar fi
consecinţele, El trebuie să urmeze exemplul lui Báb şi al
Perfecţiunii Binecuvântate, care niciodată n-au încercat
să scape sau să fugă de duşmani. Totuşi i-a îndemnat
pe bahá’í să părăsească împrejurimile oraşului ‘Akká,
împrejurimi ce ajunseseră foarte primejdioase pentru
ei; El a rămas singur, doar cu câţiva dintre credincioşi, în
așteptarea destinului Său.
Cei patru funcţionari corupţi care alcătuiau ultima
comisie de cercetare au sosit la ‘Akká la începutul iernii
lui 1907, au rămas o lună de zile şi au plecat la Constantinopol după ce au terminat aşa-zisa lor „anchetă”, gata
să asigure că acuzaţiile împotriva lui ‘Abdu’l‑Bahá au fost
întemeiate şi să pună la cale exilul sau condamnarea Sa
la moarte. Totuşi, abia s‑au întors în Turcia, că a izbucnit
revoluţia, iar toţi cei patru membri ai comisiei, care aparţineau vechiului regim, au fost nevoiţi să fugă ca să scape
cu viaţă. Tinerimea turcă şi-a întemeiat stăpânirea şi toţi
prizonierii politici sau religioşi din întregul Imperiu Otoman
au fost eliberaţi. În septembrie 1908, ‘Abdu’l‑Bahá a fost
eliberat din închisoare, iar în anul următor însuşi Sultánul
‘Abdu’l-Ḥamíd a ajuns prizonier.
Călătorii în Occident
După eliberarea Sa, ‘Abdu’l‑Bahá a urmat aceeaşi viaţă
pioasă, de neîncetată muncă, răspândind învăţătura prin
viu grai şi în scris, îngrijind de săraci şi de bolnavi, fără
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altă schimbare decât mutarea Sa la Haifa şi de acolo la
Alexandria, până în august 1911 când a plecat pentru întâia oară să viziteze Occidentul. În călătoriile Lui apusene,
‘Abdu’l‑Bahá a întâlnit oameni cu păreri diverse şi a împlinit în chip desăvârşit porunca lăsată de Bahá’u’lláh de
„a se însoţi cu toţi oamenii în bucurie şi bună mireasmă”.
La începutul lui septembrie 1911 a ajuns la Londra unde
a stat o lună de zile, timp în care pe lângă numeroasele
convorbiri cu cei interesaţi şi multe alte îndeletniciri, a
ţinut conferinţe în faţa congregaţiei lui R. J. Campbell,
la Templul Orașului şi a congregaţiei Arhidiaconului Wilberforce, la St. John’s, Westminster şi a luat parte la un
mic dejun cu primarul Londrei. După aceea a plecat la
Paris unde în fiecare zi a avut conferinţe şi convorbiri cu o
mulţime de ascultători de toate naţionalităţile şi de toate
tipurile. În decembrie S-a întors în Egipt, iar în primăvara
următoare, fiind insistent rugat de prietenii americani, a
plecat la New-York unde a ajuns în aprilie 1912. Timp
de nouă luni a călătorit în toată America de la un ţărm
la altul, ţinând conferinţe oamenilor de toate felurile și
condiţiile – studenţi, socialiști, mormoni, evrei, creştini,
agnostici, vorbitori de Esperanto, societăţi pacifiste, cluburi de meditaţie, societăţi pentru drepturile femeilor – şi
vorbind în biserici ale tuturor confesiunilor s-a adresat de
fiecare dată potrivit publicului şi împrejurărilor. La data de
5 decembrie a plecat spre Marea Britanie, unde a petrecut şase săptămâni vizitând Liverpool, Londra, Bristol şi
Edinburgh. La Edinburgh a ţinut o conferinţă importantă
pentru Societatea Esperantistă, în care a declarat că
i-a îndemnat pe bahá’íi din Răsărit să înveţe Esperanto
pentru a întemeia o mai bună înţelegere între Răsărit şi
Apus. După două luni petrecute la Paris, ca şi întâia dată
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în conferinţe şi convorbiri zilnice, a mers la Stuttgart unde
a ţinut pentru bahá’íi germani o serie de întruniri foarte
importante; de aici a mers la Budapesta şi Viena unde
a înfiinţat noi comunităţi, apoi S-a întors în Egipt în mai
1913, iar pe data de 5 decembrie în acelaşi an, la Haifa.
Întoarcerea în Ţara Sfântă
Împlinise şaptezeci de ani şi activitatea Sa lungă şi fără
răgaz, mai ales în acele istovitoare călătorii apusene, Îi
sleise cu totul puterile fizice. După întoarcerea Sa a scris
următoarea Tabletă emoţionantă către credincioşii din
Răsărit şi din Apus:
Prieteni, se apropie vremea când nu voi mai fi
printre voi. Am făcut tot ce se putea face. Am servit
Cauza lui Bahá’u’lláh cât de bine am putut. Am trudit
zi şi noapte în toţi anii vieţii mele.
Ah, cât de mult îmi doresc să-i văd pe credincioşi
luând pe umerii lor susţinerea Cauzei! Acum a venit
ceasul să proclamăm Împărăţia Abhá! (i.e. a Celui
Mai Glorios) Acum este ceasul unirii şi înţelegerii!
Acum a venit ziua armoniei spirituale printre prietenii
lui Dumnezeu!...
Eu îmi îndrept urechea spre Miazăzi şi spre Miazănoapte, spre Răsărit şi spre Apus ca să aud dacă
s-ar putea cântările de iubire şi înfrăţire înălţate în
adunările credincioşilor. Zilele mele sunt numărate şi
altă bucurie în afară de aceasta nu mi-a mai rămas.
Ah, cât îmi doresc să-i văd pe prieteni uniţi ca
într‑un şirag strălucitor de perle, ca sclipitoarele
Pleiade, ca razele soarelui, ca gazelele pe o singură
pajişte!
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Mistica privighetoare cântă pentru ei; nu vor ei
oare să asculte? Pasărea Paradisului ciripeşte, nu vor
ei oare să audă? Îngerul Împărăţiei Abhá îi cheamă,
nu vor ei oare să răspundă chemării? Solul Legământului îi roagă, nu vor ei oare să-L ia în seamă?
Ah! Aştept, aştept să aud fericita veste că apărătorii credinţei sunt întruchiparea sincerităţii și loialităţii, materializarea iubirii şi a prieteniei şi manifestarea
unirii şi înţelegerii!
Nu vor ei oare să‑mi bucure inima? Nu vor ei oare
să‑mi împlinească dorinţele? Nu vor ei oare să‑mi ia
în seamă rugăminţile? Nu vor ei oare să‑mi adeverească speranţele? Nu vor ei oare să‑mi răspundă
chemării?
Îi aştept, aştept cu nerăbdare!
Duşmanii Cauzei bahá’í, ale căror speranţe crescuseră
atunci când Báb a căzut victimă furiei lor, atunci când
Bahá’u’lláh a fost izgonit din ţara Lui, făcut prizonier pe
viaţă şi când S-a stins din viaţă, acești dușmani s‑au
bucurat când au văzut oboseala şi slăbiciunea fizică a
lui ‘Abdu’l‑Bahá la întoarcerea din călătoriile Sale apusene.
Dar şi acum speranţele lor au fost sortite dezamăgirii. În
scurt timp ‘Abdu’l‑Bahá a putut scrie următoarele:
Este neîndoielnic că acest trup material şi energia omenească n-ar fi fost în stare să rabde această
neîncetată muncă şi stăruinţă... însă ajutorul şi
ocrotirea Celui Dorit au fost Păzitorul şi Ocrotitorul
slăbitului şi smeritului ‘Abdu’l‑Bahá... Unii au dat
asigurări că ‘Abdu’l‑Bahá a ajuns în clipa despărţirii
de lume, că puterea lui fizică este sleită şi istovită
şi că peste puţină vreme, aceste împrejurări îi vor
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pune capăt vieţii lui. Dar acestea sunt departe de
adevăr. Cu toate că, după părerea celor ce au încălcat Legământul şi au minţile întunecate, trupul este
slăbit din pricina greutăţilor întâmpinate pe Calea
Binecuvântată totuşi, Slavă Domnului! Prin harul
Perfecţiunii Binecuvântate, puterile spirituale sunt
în cel mai înalt grad de reîntinerire şi putere. Mulţumesc lui Dumnezeu că acum, prin binecuvântarea
lui Bahá’u’lláh, chiar şi energiile fizice s‑au întremat
cu totul, am atins bucuria divină, strălucesc veştile
supreme aducătoare de bucurie, iar fericirea ideală
se revarsă.
Atât în timpul războiului din Europa cât şi după încheierea sa, printre nenumărate alte îndeletniciri ‘Abdu’l‑Bahá
a putut să dea la lumină o serie de scrisori importante și
pline de însufleţire care imediat ce s-a redeschis comunicarea între ţări au redeşteptat în întreaga lume avântul
şi entuziasmul credincioşilor. Inspirată de aceste scrisori,
Cauza o progresat cu o iuţeală neasemuită, iar Credinţa
a arătat peste tot semne de nouă putere şi temeinicie.
Haifa în timpul războiului
De o remarcabilă capacitate de anticipare a dat dovadă
‘Abdu’l‑Bahá cu câteva luni înainte de izbucnirea războiului.
Pe timp de pace la Haifa veneau o mulţime de pelerini
din Persia şi din alte părţi ale globului. Cu vreo şase luni
înainte de război, unul dintre cei mai vârstnici bahá’í din
Haifa I-a prezentat Învăţătorului cererea mai multor bahá’í
din Persia care doreau să-L viziteze. ‘Abdu’l‑Bahá le-a
respins cererea şi de atunci încolo a început să-i trimită
treptat în ţările lor pe toţi pelerinii din Haifa, astfel încât
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în iulie 1914 nu mai rămăsese niciunul. Când în primele
zile din august izbucnirea războiului a căzut năprasnic
asupra lumii, înţelepciunea prevederii Lui a fost vădită.
Imediat după începerea războiului ‘Abdu’l‑Bahá, care
timp de cincizeci şi cinci de ani fusese prizonier sau
exilat, a ajuns din nou prizonier al guvernului turc. Orice
comunicare cu prietenii şi credincioşii din afara Siriei a
fost oprită aproape complet, iar El împreună cu micul
Său grup de credincioşi au avut iarăşi de suferit în urma
condiţiilor strâmtorate, a lipsei de hrană, precum și a
inconvenientelor şi pericolelor personale.
Cât a ţinut războiul ‘Abdu’l‑Bahá a avut mari dificultăţi
în satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale celor din
jurul Său. El Însuşi s-a ocupat de munca pământului pe
lângă Tiberias şi a semănat mari suprafeţe de grâu, în
acest fel împiedicând foametea nu numai printre bahá’í,
dar şi printre sutele de săraci de toate religiile din Haifa
şi din ‘Akká. A avut grijă de toţi şi le-a îndulcit suferinţa
cât a putut. Dădea o mică sumă de bani în fiecare zi
sutelor de săraci şi în afară de bani le mai dădea pâine.
Când nu avea pâine, le dădea curmale sau alte lucruri.
Mergea adesea la ‘Akká pentru a-i îmbărbăta şi a-i ajuta
pe credincioşii şi pe săracii de acolo. Pe toată perioada
războiului a organizat întruniri zilnice ale credincioşilor,
astfel că datorită Lui prietenii au rămas fericiţi şi liniştiţi
în acele vremuri tulburi.
Sir ‘Abdu’l‑Bahá ‘Abbás, Cavaler al Ordinului
Imperiului Britanic
Mare a fost bucuria în Haifa când în ziua de 23 septembrie 1918, la ora 3 după-amiază, cavaleria britanică şi
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indiană au cucerit oraşul după o luptă de douăzeci şi
patru de ore şi astfel au pus capăt grozăviilor vieţii de
război sub stăpânire turcă.
De la începutul ocupaţiei engleze un mare număr de
ofiţeri şi funcţionari guvernamentali de toate rangurile,
chiar și dintre cele mai înalte, au căutat să se întâlnească cu ‘Abdu’l‑Bahá şi s‑au arătat încântaţi de discuţiile
lămuritoare avute cu El, de vederile Sale largi şi de profunzimea capacităţii Sale de analiză, de curtoazia plină
de demnitate şi de călduroasa Lui primire. Atât de miraţi
au fost reprezentanţii guvernului de nobleţea caracterului
Lui şi de măreţia operei Lui în interesul păcii, al înfrăţirii
şi adevăratei prosperităţi a popoarelor, încât guvernul
englez I-a conferit un titlu de nobleţe într‑o ceremonie ce
s-a desfăşurat în grădina guvernatorului militar al oraşului
Haifa, în ziua de 27 aprilie 1920.
Ultimii ani
În timpul iernii anilor 1919-1920 autorul acestor rânduri
a avut privilegiul să petreacă două luni şi jumătate în
casa Lui ‘Abdu’l‑Bahá la Haifa şi a observat atent detalii
ale vieţii Sale de zi cu zi. Pe vremea aceea ‘Abdu’l‑Bahá,
cu toate că avea aproape şaptezeci şi şase de ani, era
încă viguros şi îndeplinea zilnic numeroase sarcini. Chiar
dacă era uneori foarte obosit, dovedea o mare putere de
recuperare şi era întotdeauna gata să-i servească pe cei
care aveau nevoie de El. Răbdarea Sa fără de margini,
blândeţea, bunătatea şi tactul făceau din prezenţa Lui
o adevărată binecuvântare. Avea obiceiul să petreacă o
mare parte din fiecare noapte în rugăciune şi meditaţie.
Din zori şi până seara, în afară de o scurtă siestă după
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masă, Îşi petrecea timpul fără odihnă, citind scrisori din
toate colţurile lumii şi răspunzând la ele, îngrijind de toate
treburile gospodăriei şi ale Cauzei. După prânz, făcea o
scurtă plimbare pe jos sau cu trăsura, care era singurul
răgaz de relaxare, dar şi atunci era însoţit de câţiva pelerini sau de un grup cu care discuta despre probleme
spirituale sau găsea prilejul în drumul Său să viziteze şi
să ajute vreun sărac. Când se întorcea acasă îi chema pe
prieteni la obişnuita întâlnire din salonul Său. Şi la dejun şi
la masă ‘Abdu’l‑Bahá avea întotdeauna numeroşi pelerini
şi prieteni şi îşi încânta musafirii cu povestiri vesele şi
pline de haz sau prin nepreţuite convorbiri asupra celor
mai variate probleme. „Casa Mea este casa veseliei şi
a râsului”, spunea El, şi într-adevăr aşa era. Îi plăcea să
adune laolaltă în jurul mesei Lui primitoare oameni de
diferite rase, de diferite culori, neamuri şi religii în unitate
şi în prietenie plină de căldură. Era într-adevăr un tată
iubitor, nu numai pentru mica comunitate din Haifa, ci şi
pentru marea familie a bahá’ílor din lumea întreagă.
Înălţarea lui ‘Abdu’l‑Bahá
Cu toate că oboseala şi slăbiciunea trupului Său se accentuau, numeroasele îndeletniciri ale lui ‘Abdu’l‑Bahá au
continuat fără domolire până cu o zi înainte de înălţarea
Lui. Vineri pe 25 noiembrie 1921 a mers la moscheea din
Haifa pentru rugăciunea de amiază şi apoi a împărţit cu
mâna Lui pomană la săraci, după cum obişnuia. După
dejun a dictat câteva scrisori. După ce S-a odihnit puţin,
S-a plimbat prin grădină şi a stat de vorbă cu grădinarul.
Seara, a oferit binecuvântare şi poveţe unui servitor iubit
şi credincios al casei care se însurase în acea zi şi apoi
S-a întâlnit ca de obicei cu prietenii Săi în salon. La nici
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trei zile mai târziu, în ziua de luni 28 noiembrie, în jurul
orei 1.30 dimineaţa El a trecut în lumea cealaltă atât de
paşnic, încât cele două fiice ale Sale care vegheau lângă
patul Lui au crezut că adormise liniştit.
Vestea dureroasă s-a răspândit repede în tot oraşul
şi a fost transmisă prin telegraf în toate colţurile lumii. A
doua zi, marţi 29 noiembrie a avut loc înmormântarea:
... O înmormântare cum nu mai văzuse niciodată
Haifa şi nici chiar întreaga Palestină... atât de adâncă
era durerea care adunase la un loc miile de credincioşi reprezentând atâtea religii, naţiuni şi limbi.
Înaltul comisar al guvernului Sir Herbert Samuel,
guvernatorul Ierusalimului, guvernatorul Feniciei,
principalii oficiali ai guvernului, consulii diferitelor
ţări care locuiau la Haifa, conducători ai diferitelor
comunităţi religioase, persoane de seamă din Palestina, evrei, creştini, musulmani şi druzi, egipteni, greci,
turci, kurzi şi o mulţime de prieteni din America,
Europa și localnici, bărbaţi, femei şi copii din toate
păturile sociale... cu toţii aproape zece mii la număr
care plângeau pierderea Îndrăgitului lor…
„O, Doamne, Dumnezeul nostru!”, se tânguia poporul într‑un glas, „Tatăl nostru ne-a părăsit, tatăl
nostru ne-a părăsit!”... ei au pornit încet spre Muntele
Carmel, Via lui Dumnezeu… După ce au urcat două
ore, au ajuns la grădina care cuprindea Mausoleul lui
Báb... În timp ce se îngrămădeau în jurul mausoleului,
grupurile reprezentând toate credinţele, evrei, musulmani şi creştini, toate inimile fiind înflăcărate de o
dragoste aprinsă pentru ‘Abdu’l‑Bahá, mulţi dintre ei
au rostit cu glas tare, fie din imboldul acelei clipe, fie
pregătiţi dinainte cuvinte de laudă şi de jale, aducând
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un ultim prinos de dragoste şi de rămas-bun celui
îndrăgit de ei. Atât erau de uniţi în strigătele lor de
slăvire pentru El, ca educator înţelept, ca împăciuitor
al neamului omenesc în veacul acesta de tulburare
şi de durere, încât se părea că bahá’íi nu mai au
nimic de adăugat.” –The Passing of ‘Abdu’l‑Bahá,
Lady Blomfield şi Shoghi Effendi
Nouă vorbitori, toţi reprezentanţi de seamă ai comunităţilor musulmane, creştine şi evreieşti, au adus
călduroase dovezi de iubire şi de admiraţie pentru curata
şi măreaţa viaţă ce se stinsese în ajun. Apoi sicriul a fost
aşezat în sfinţitul lui loc de odihnă.
Desigur, se adeverea acea înfrăţire cuvenită, în amintirea Celui Care o viaţă întreagă muncise pentru unirea
tuturor religiilor, a neamurilor şi a limbilor – şi totodată o
dovadă că străduinţa vieţii Sale întregi nu fusese zadarnică şi că idealurile lui Bahá’u’lláh, care fuseseră îndemnul
muncii Lui, ba chiar miezul vieţii Lui, au început de atunci
să se reverse în lume şi să dărâme hotarele dintre secte
și caste, care timp de veacuri înstrăinase unii de alţii pe
musulmani, creştini şi evrei şi celelalte credinţe diverse
în care fusese ruptă marea familie umană.
Scrieri şi conferinţe
Scrierile lui ‘Abdu’l‑Bahá sunt foarte numeroase şi sunt
alcătuite mai ales sub formă de scrisori către prieteni şi
cei interesaţi. S‑au notat de asemenea o mare parte din
convorbirile şi conferinţele Lui şi multe au fost publicate.
Dintre miile de pelerini care L-au vizitat la ‘Akká şi Haifa,
mulţi şi-au scris impresiile care în mare parte se găsesc
tipărite.
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Astfel s‑au păstrat neştirbite învăţăturile Lui ce ating
un număr mare de probleme. ‘Abdu’l‑Bahá a studiat mai
deplin decât tatăl Său multe din problemele Răsăritului
şi Apusului şi a dat amănunte asupra principiilor generale
stabilite de către Tatăl Său. Multe din Scrierile Sale nu
au fost traduse în limbile apusene, dar se găsesc până
acum destule traduceri care oferă o imagine completă
şi profundă despre principiile cele mai de seamă ale învăţăturilor lui ‘Abdu’l‑Bahá.
Vorbea limba persană, arabă şi turcă. În călătoriile
Sale în Occident, convorbirile şi conferinţele Lui erau
interpretate, pierzând astfel mult din frumuseţea, din
elocvenţa şi din puterea lor, însă era atât de mare înrâurirea spirituală ce-I însoţea cuvintele încât toţi cei care-L
auzeau se simţeau adânc mişcaţi.
Rangul lui ‘Abdu’l‑Bahá
Menirea specială hărăzită lui ‘Abdu’l‑Bahá de către
Bahá’u’lláh este arătată în următorul pasaj scris de către
acesta: „Când se vor fi retras apele Oceanului Prezenţei
Mele şi când va fi împlinită Cartea Revelaţiei Mele, întoarceţi-vă feţele către Cel ales de Dumnezeu, care a
răsărit ca o mlădiţă din această Străveche Rădăcină.”
Apoi spune: „...pentru orice lucru neînţeles din Carte, cere
sfatul Celui care se trage din acest Trunchi puternic.”
‘Abdu’l‑Bahá Însuși a scris următoarele: „În concordanţă
cu textele explicite din Kitáb-i-Aqdas, Bahá’u’lláh a ales
drept Centru al Legământului pe Interpretul Cuvântului
Său, un Legământ atât de ferm și puternic, că de la începutul timpului până în prezent nicio altă Dispensaţie
religioasă nu a făcut ceva asemănător.”
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Slujirea deplină cu care ‘Abdu’l‑Bahá a propovăduit
Credinţa lui Bahá’u’lláh în Orient şi Occident a stârnit
uneori confuzie în convingerea credincioşilor asupra rangului Său. Conștienţi de puritatea spirituală ce Îi anima
cuvintele şi faptele, în mijlocul unor influenţe religioase
ce marcau apusul doctrinelor tradiţionale, un număr de
bahá’í au simţit nevoia să-L cinstească pe ‘Abdu’l‑Bahá
asemănându-L cu o Manifestare sau aclamându-L drept
„întoarcere a lui Hristos”. Nimic nu I-a provocat o tristeţe
mai intensă decât neputinţa lor de a percepe faptul că
puterea Sa de slujire venea din limpezimea oglinzii ce
reflecta Soarele Adevărului, şi nu de la Soarele însuşi.
Mai mult, spre deosebire de Dispensaţiile precedente,
Credinţa lui Bahá’u’lláh cuprindea potenţialul unei societăţi
umane universale. În timpul misiunii lui ‘Abdu’l‑Bahá, care
a acoperit perioada dintre 1892 şi 1921, Credinţa a evoluat
trecând prin mai multe etape către o ordine mondială adevărată, dezvoltare care a necesitat îndrumare continuă
şi instrucţiuni clare din partea lui ‘Abdu’l‑Bahá, Care era
singurul conştient de deplinătatea noii inspiraţii aduse pe
pământ în acea epocă. Până în clipa în care propriul Lui
Testament a fost dezvăluit, după ce ‘Abdu’l‑Bahá s-a despărţit de trup, iar importanţa sa a fost lămurită de Shoghi
Effendi, Păzitorul Credinţei, bahá’íi i-au atribuit aproape
inevitabil călăuzirii îndrăgitului lor Învăţător un grad de
autoritate spirituală egal cu cea a unei Manifestări.
Efectele unui astfel de entuziasm naiv nu se mai simt
astăzi în cadrul Comunităţii bahá’í, dar având o înţelegere
mai raţională a tainei acelui devotament misionar credincioşii pot aprecia în mod conştient caracterul unic al
misiunii îndeplinite de ‘Abdu’l‑Bahá. Credinţa care în 1892
părea slabă şi neajutorată, cu Exemplul şi Interpretul ei
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întemniţat şi exilat, s-a ridicat cu o putere nemaivăzută
în comunităţi din numeroase ţări1, înfruntând slăbiciunea unei civilizaţii decadente, având la îndemână doar
învăţăturile care pot dezvălui viitorul unei umanităţi
deznădăjduite.
Testamentul lui ‘Abdu’l‑Bahá clarifică pe deplin taina
rangului lui Báb şi al lui Bahá’u’lláh, precum şi propria Sa
misiune:
Aceasta este temelia credinţei poporului lui Bahá
(fie-mi viaţa jertfă pentru el): „Sfinţia Sa, Cel Înălţat
(Báb) este Manifestarea Unităţii şi Unicităţii lui Dumnezeu şi Vestitorul Frumuseţii Străvechi. Sfinţia Sa
Frumuseţea Abhá (fie viaţa mea un sacrificiu pentru
credincioşii Săi neclintiţi) este Suprema Manifestare
a lui Dumnezeu şi Aurora Celei Mai Divine Esenţe
ale Sale. Toţi ceilalţi îi servesc Cauza şi îi respectă
porunca.”
Prin această afirmaţie şi numeroase altele, în care
‘Abdu’l‑Bahá subliniază importanţa fundamentării cunoaşterii Credinţei pe Tabletele Sale, a fost stabilită o
bază a unităţii credinţei şi va avea ca rezultat dispariţia
interpretărilor individuale ale Tabletelor în care Învăţătorul răspundea unor întrebări personale. Peste toate,
înfiinţarea unei ordini administrative clare, avându-l drept
conducător pe Păzitorul Credinţei a transferat instituţiilor
toată autoritatea care era înainte exercitată sub formă de
prestigiu şi influenţă de către indivizi bahá’í din diferite
comunităţi locale.
1 În 1969, 139 de ţări independente şi 173 de teritorii importante şi
insule. (Vezi Epilog)
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Model de viaţă bahá’í
Bahá’u’lláh a fost înainte de toate Cel Care a Revelat
Cuvântul. Întemniţarea Lui timp de patruzeci de ani I-a
limitat șansele de a interacţiona cu compatrioţii Săi.
Drept urmare I-a revenit lui ‘Abdu’l‑Bahá sarcina de a fi
exponentul Revelaţiei, Înfăptuitorul Cuvântului, de a fi
Măreţul Model de viaţă bahá’í, în contact real cu lumea
modernă, în cele mai diverse etape ale miriadelor ei de
îndeletniciri. El a dovedit că era cu putinţă încă, în vârtejul
şi zarva vieţii moderne, în mijlocul egoismului şi al luptei
pentru bunurile materiale ca cineva să ducă o existenţă
de devotament absolut faţă de Dumnezeu şi în slujba semenilor, ceea ce Hristos, Bahá’u’lláh şi toţi ceilalţi Profeţi le
ceruseră oamenilor. Prin încercări şi vicisitudini, calomnii
şi trădări pe de o parte şi prin iubire și laudă, devoţiune
și cucernicie pe de alta, El a stat ca un far clădit pe o
stâncă în jurul căruia s‑au învolburat furtunile iernii şi pe
care îl scaldă oceanul vara, neclintirea şi seninătatea Lui
rămânând pururea durabile şi de nezdruncinat. El a trăit
viaţa credinţei la care Își cheamă credincioşii acum şi aici.
El a ridicat în mijlocul unei lumi învrăjbite Flamura Unităţii
şi a Păcii, Stindardul unei Ere Noi şi le insuflă celor ce se
adună în jurul steagului Său, Spiritul unei Zile Noi. Este
acelaşi Duh Sfânt care i-a inspirat pe toţi Profeţii şi Sfinţii
din vechime, dar acum este o revărsare nouă a acelui Duh
în acord cu nevoile vremurilor moderne.
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Omul trebuie să dea roade. Un om fără roade,
după cuvintele Duhului Cel Sfânt (i.e. Hristos) este
ca un pom fără roade şi un pom fără roade este
vrednic de foc.
Bahá’u’lláh, Words of Paradise

Herbert Spencer a spus odată că prin nicio alchimie
politică nu se poate obţine o conduită de aur din instincte
de plumb şi e tot atât de adevărat că prin nicio alchimie
politică nu poţi face o societate de aur din indivizi de
plumb. Bahá’u’lláh, la fel ca toţi Profeţii dinaintea Sa, a
proclamat acest adevăr şi credea că pentru a întemeia
în lume Împărăţia lui Dumnezeu, trebuie mai întâi întemeiată această împărăţie în inimile oamenilor. Aşadar,
pentru a cunoaşte învăţătura bahá’í, vom cerceta mai întâi
preceptele lui Bahá’u’lláh cu privire la comportamentul
individual şi vom căuta să ne formăm o idee clară despre
ce înseamnă a fi bahá’í.
Modul de viaţă
‘Abdu’l‑Bahá, fiind întrebat într‑o zi, „ce este un bahá’í?”, a
răspuns: „A fi bahá’í înseamnă pur și simplu să iubești întreaga lume, să iubești omenirea şi să cauţi să o serveşti,
să lucrezi pentru pacea universală şi înfrăţirea tuturor”.
Într‑o altă împrejurare, El a definit un bahá’í drept „cineva
înzestrat cu toate calităţile unui om implicat activ”. Într‑un
discurs ţinut la Londra, El a spus că un om poate să fie
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bahá’í fără să fi auzit vreodată de numele lui Bahá’u’lláh,
după care a adăugat:
Un om care îşi trăieşte viaţa în conformitate cu învăţăturile lui Bahá’u’lláh este deja bahá’í. Pe de altă parte,
un om se poate intitula bahá’í vreme de cincizeci de ani,
dar dacă nu-şi trăieşte viaţa după acele principii nu este
un bahá’í. Un om urât se poate numi el însuşi frumos,
dar nu înşeală pe nimeni, iar un om negru poate spune
că este alb, dar nu înşeală pe nimeni, nici măcar pe el
însuşi. Cel care nu-I cunoaşte pe Mesagerii lui Dumnezeu
este ca o plantă care creşte la umbră. Cu toate că nu
cunoaşte soarele, totuşi depinde de el în toate privinţele.
Un Profet măreţ este ca un soare spiritual, iar Bahá’u’lláh
este soarele „zilei” în care trăim. Sorii din zilele de demult
au încălzit şi au însufleţit lumea şi de n-ar fi strălucit ei,
pământul ar fi azi rece şi mort; lumina soarelui de acum
poate coace roadele cărora le-a dat viaţă sărutul unei
raze a soarelui de demult.
Dedicarea lui Dumnezeu
Pentru a aspira la viaţa de bahá’í în toată deplinătatea
ei, legăturile conștiente şi directe cu Bahá’u’lláh sunt tot
atât de necesare așa cum este lumina soarelui pentru
floarea de crin sau de trandafir. Un bahá’í nu slăveşte făptura omenească a lui Bahá’u’lláh, ci Gloria lui Dumnezeu
întruchipată în acea făptură. El cinsteşte cu evlavie pe
Mahomed, pe Hristos şi pe ceilalţi Mesageri trimişi omenirii de demult de către Dumnezeu; dar Îl recunoaşte pe
Bahá’u’lláh ca purtător al Mesajului trimis de Dumnezeu
pentru vremurile în care trăim, ca pe Măreţul Învăţător al
lumii, Care a venit să ducă mai departe şi să împlinească
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munca începută de precursorii Lui.
Consimţământul intelectual pentru un crez nu face
dintr-un om un bahá’í, dar nici comportamentul integru
la exterior. Bahá’u’lláh le cere credincioşilor Săi un devotament deplin şi din toată inima. Numai Dumnezeu are
dreptul să ceară acest lucru, însă Bahá’u’lláh vorbeşte din
poziţia de Manifestare a lui Dumnezeu şi Transmiţător al
Voinţei Lui. Toate celelalte Manifestări ale lui Dumnezeu
au lămurit tot atât de limpede acest adevăr. Hristos a
spus: „Dacă un om vrea să vină după Mine, trebuie să se
uite pe sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze, căci oricine
vrea să-şi scape viaţa o va pierde, şi oricine vrea să-şi
piardă viaţa pentru Mine o va găsi”. Cu alte cuvinte, toate
Manifestările lui Dumnezeu au cerut acelaşi lucru de la
credincioşii Lor şi istoria religiilor arată desluşit că de
câte ori a fost primită şi împlinită această cerinţă, religia
a înflorit în pofida tuturor împotrivirilor pământeşti, a suferinţelor, a persecuţiei şi a martirizării credincioşilor. Pe de
altă parte, de câte ori s-a strecurat vreun compromis, de
câte ori o „cale convenabilă” a luat locul renunţării totale,
atunci religia a decăzut. A ajuns ceva „la modă”, însă a
pierdut puterea de a mântui şi de a transforma, puterea
de a face minuni. Adevărata religie n-a fost niciodată
până acum mondenă. Să dea Domnul să vină şi ziua
când va fi la modă; dar e adevărat şi acum, la fel ca în
zilele lui Hristos, că „îngustă e cărarea şi strâmtă e uşa
ce duce spre viaţa cea adevărată şi puţini sunt cei care o
găsesc”. Naşterea spirituală, ca şi naşterea pământeană,
nu-i primeşte pe oameni decât pe rând și fără povară.
Dacă pe viitor vor izbuti tot mai mulţi să găsească acea
cale, nu va fi pentru că poarta va fi mai largă, ci pentru
că va crește în oameni imboldul de a înfăptui „măreaţa
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supunere” cerută de Dumnezeu; pentru că experienţa
îndelungată şi amară îi va face în sfârşit să-şi dea seama
ce nebunie este ca omul să aleagă calea lui individuală,
în loc să o aleagă pe cea a lui Dumnezeu.
Căutarea adevărului
Bahá’u’lláh le impune tuturor adepţilor Săi dreptatea,
pe care o defineşte astfel: „Eliberarea omului de orice
superstiţie şi imitaţie, astfel încât să poată recunoaşte
toate Manifestările lui Dumnezeu prin prisma Unităţii şi
să privească toate faptele cu ageră vedere.” –Words of
Wisdom
Este nevoie ca fiecare persoană să vadă şi să înţeleagă singură Slava lui Dumnezeu manifestată în templul
omenesc al lui Bahá’u’lláh, altfel Credinţa Bahá’í ar fi pentru el un nume fără înţeles. Chemarea tuturor Profeţilor
către omenire a fost întotdeauna ca oamenii să-şi deschidă ochii şi nu să-i închidă, să-şi folosească judecata,
nu s-o suprime. Vederea limpede şi gândirea liberă, și nu
credulitatea aservită îi vor ajuta să răzbată prin negura
prejudecăţilor, să se scuture de lanţurile imitaţiei oarbe
şi să ajungă să realizeze adevărul unei noi Revelaţii.
Cel care vrea să fie bahá’í trebuie să fie un neînfricat
căutător al adevărului, dar nu trebuie să-şi îngrădească
cercetarea numai în planul lucrurilor materiale. Capacităţile lui de percepţie spirituală trebuie să fie neadormite,
la fel ca şi cele de percepţie fizică. Trebuie să-şi întrebuinţeze toate însuşirile hărăzite de Dumnezeu pentru
dobândirea adevărului şi să nu creadă nimic fără motive
puternice şi îndestulătoare. Dacă are inima curată şi mintea eliberată de orice prejudecată, căutătorul onest va re94
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cunoaşte întotdeauna Gloria Divină, indiferent de templul
în care se manifestă. Bahá’u’lláh mai spune următoarele:
Omul trebuie să se cunoască pe sine şi să cunoască lucrurile care îl îndrumă spre înălţare sau
înjosire, spre ruşine sau spre cinste, spre bogăţie
sau spre sărăcie. –Tableta Ṭarázát
Izvorul întregii învăţări este cunoaşterea lui Dumnezeu, înaltă fie Gloria Sa! Iar această cunoaştere nu
se poate căpăta decât prin intermediul Manifestărilor
Lui.” –Words of Wisdom
Manifestarea lui Dumnezeu este Omul Desăvârşit,
măreţul Model pentru Omenire, Primul Rod al pomului
umanităţii. Până nu-L cunoaştem, nu cunoaştem posibilităţile latente din fiinţa noastră. Hristos ne spune să
privim cum cresc crinii şi adaugă că Solomon, în toată
gloria lui nu era împodobit ca unul dintre ei. Crinul creşte
dintr-un bulb neatrăgător. Dacă n-am fi văzut niciodată un
crin înflorit şi dacă nu am fi privit niciodată nemaipomenita lui frumuseţe a frunzelor şi florilor, cum am fi putut
cunoaşte realitatea ascunsă în acel bulb? Am putea să-l
disecăm cu toată grija, să-l cercetăm în toate amănuntele,
dar n-am descoperi niciodată frumuseţea latentă pe care
grădinarul ştie s-o trezească. Astfel, până când nu am
văzut Gloria lui Dumnezeu dezvăluită în Manifestarea Sa,
nu ne putem face o idee despre frumuseţea spirituală
ce doarme în firea noastră şi a semenilor noştri. Cunoscând şi iubind Manifestarea lui Dumnezeu şi urmându-I
învăţăturile ajungem încetul cu încetul să ne dăm seama
de perfecţiunea ascunsă ca un germene în noi; atunci
şi numai atunci cuprindem înţelesul şi scopul vieţii şi al
universului.
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Iubirea de Dumnezeu
A cunoaşte Manifestarea lui Dumnezeu înseamnă de
asemenea să-L iubești. Una fără cealaltă nu se poate.
După spusele lui Bahá’u’lláh, scopul pentru care a fost
creat omul este să-L cunoască şi să-L slăvească pe
Dumnezeu. Într‑o Tabletă spune:
Cauza creării tuturor fiinţelor posibile a fost iubirea, după cum se spune în tradiţia binecunoscută:
„Eram o comoară ascunsă şi am dorit să mă arăt. De
aceea am făurit toată creaţia, pentru a mă înfăţișa.”
Iar în Cuvinte tainice, El spune:
O, Fiu al Fiinţei!
Iubeşte-Mă, ca să te pot şi Eu iubi. Dacă nu Mă
iubeşti, dragostea Mea nu poate în niciun chip să
ajungă la tine. Să ştii asta, o, slujitorule.
O, Fiu al Minunatei Viziuni!
Am insuflat în tine suflarea propriului Meu Duh, ca
tu să mă iubeşti. De ce M-ai uitat şi ai căutat să
îndrăgeşti pe altul decât pe mine?
A fi cel care-L iubeşte pe Dumnezeu! Acesta este
singurul scop al vieţii pentru un bahá’í. De a avea pe
Dumnezeu drept cel mai apropiat şi mai tainic prieten,
drept Îndrăgitul Cel Fără de Seamăn, în Prezenţa Căruia
este deplinătatea bucuriei! A iubi pe Dumnezeu înseamnă
a iubi toţi oamenii şi toate lucrurile, căci toate sunt de la
Dumnezeu. Adevăratul bahá’í va fi iubitul perfect. El va
iubi pe fiecare cu căldură şi cu inima curată. Nu va urî
pe nimeni. Nu va dispreţui pe nimeni, căci va fi învăţat
să vadă pe chipul fiecăruia chipul Celui Îndrăgit şi să-I
96

CE ESTE UN BAHÁ’Í

găsească pretutindeni urmele. Dragostea lui nu va cunoaşte hotarele sectelor, ale claselor, neamurilor sau
raselor. Bahá’u’lláh spune: „În vremurile de demult s-a
spus: «A-ţi iubi ţara este un element al credinţei în Dumnezeu.»” Dar glasul Celui Măreţ a proclamat în zilele acestei
Manifestări: „Fala nu se cuvine celui care-şi iubeşte ţara,
ci se cuvine aceluia care iubeşte întreaga lume.” –Tablet
of the World. Iar în alt loc: „Binecuvântat cel ce iubeşte
pe fratele său, mai mult decât pe sine însuşi; un astfel de
om face parte din poporul lui Bahá.” – Words of Paradise.
‘Abdu’l‑Bahá spune că trebuie să fim „precum un suflet
în mai multe trupuri, pentru că iubindu-ne mai mult unii
pe alţii, ne vom apropia de Dumnezeu.” Către publicul
american El s-a adresat astfel:
La fel, religiile divine ale Manifestărilor sfinte ale
lui Dumnezeu sunt de fapt una, deşi ele diferă ca
nume şi terminologie. Omul trebuie să iubească lumina indiferent de unde răsare ea. Să iubească trandafirii, indiferent de solul în care au crescut aceştia.
El trebuie să fie un căutător al adevărului, indiferent
de provenienţa acestuia. Dacă te ataşezi de sursa
luminii, nu înseamnă că iubeşti lumina. Ataşamentul de pământ nu se cuvine, dar desfătarea în faţa
trandafirului crescut în sol este lăudabilă. Devoţiunea
faţă de pom este inutilă, dar a lua parte la rodul său
este benefic. Trebuie să ne bucurăm de savuroasele
fructe, indiferent de copacul unde cresc sau unde se
găseşte acesta. Adevărul trebuie susţinut, indiferent
de limba în care este rostit. Adevărurile absolute
trebuie acceptate indiferent de cartea în care sunt
menţionate. Dacă vom nutri prejudecăţi, vom declanşa lipsuri şi ignoranţă. Conflictul dintre religii, naţiuni
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și rase porneşte de la neînţelegere. Dacă ar fi să
studiem fiecare religie vom descoperi că principiile
ce stau la baza lor sunt asemănătoare, pentru că
adevărul fundamental este unul singur. Prin aceste
mijloace, religiile din toată lumea vor ajunge la o
concluzie comună de unificare şi reconciliere.
În alt loc spune:
Fiecare suflet al celor îndrăgiţi trebuie să-i iubească pe semenii săi, să nu-şi ferească avutul şi
viaţa de ei, ci trebuie să încerce din toate puterile
să-i facă pe ceilalţi veseli şi fericiţi. Dar şi semenii
săi trebuie să fie cu sufletul larg şi gata de jertfă.
Astfel ar putea acest Răsărit de Soare să inunde zarea, această Melodie să veselească şi să fericească
toate popoarele, acest Leac dumnezeiesc să vindece
orice suferinţă, acest Duh al Adevărului să ajungă
temeiul vieţii fiecărui suflet.
Detaşarea
Iubirea de Dumnezeu aduce cu sine şi detaşarea de orice
lucru care nu este de la Dumnezeu, adică despărţirea de
orice dorinţă egoistă şi lumească, de orice alte dorinţe
materiale. Cărarea lui Dumnezeu poate să treacă prin
belşug sau prin sărăcie, prin sănătate sau prin boală,
prin palate sau temniţe, prin grădini de trandafiri sau
camere de tortură. Oricum ar fi, un bahá’í va învăţa să-şi
primească soarta cu „radioasă supunere”. Detaşarea nu
înseamnă nepăsarea nesimţitoare faţă de ceea ce ne
înconjoară sau primirea fără împotrivire a celor mai rele
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împrejurări, nici nu înseamnă dispreţul lucrurilor bune
lăsate de Dumnezeu. Adevăratul bahá’í nu este nici nepăsător, nici nesimţitor, nici ascet. Va găsi cu îmbelşugare
îndeletniciri, muncă şi bucurie pe Cărarea lui Dumnezeu,
însă nu va ieşi nici măcar un pic de pe acea cărare în
goana după plăcere, nici nu va privi cu jind lucrurile pe
care Dumnezeu nu i le-a hărăzit. Când un om devine
bahá’í, Voinţa lui Dumnezeu devine voinţa lui, singurul
lucru ce nu poate el răbda este de a fi în contradicţie cu
Dumnezeu. Pe Cărarea lui Dumnezeu nicio spaimă nu-l
poate înfricoşa, niciun necaz nu-l poate tulbura. Strălucirea iubirii luminează zilele lui cele mai negre, preschimbă
durerea în veselie şi chiar chinurile martiriului într‑un extaz
de fericire. Viaţa este înălţată pe un plan eroic şi moartea
devine o aventură fericită. Bahá’u’lláh spune:
Cel ce are în inimă, chiar cât un grăunte de
muştar, dragoste pentru altceva în afară de Mine,
cu adevărat acela nu va putea intra în Împărăţia
Mea. –Súratu’l-Haykal
O, Fiu al Omului!
Dacă Mă iubeşti, întoarce-ţi privirea de la tine; şi
de cauţi bunul Meu plac, nu mai privi la al tău, pentru
ca să poţi muri în Mine şi Eu să pot trăi veşnic în tine.
O, Slujitorul Meu!
Eliberează-te de cătuşele acestei lumi şi slobozeşte-ţi sufletul din temniţa propriului sine. Profită
de această ocazie, căci nu va mai veni vreodată la
tine. –Cuvinte tainice
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Supunerea
Devotamentul faţă de Dumnezeu cuprinde de la sine înţeles ascultarea Poruncilor Lui revelate, chiar și dacă pricina
acelei porunci nu este înţeleasă. Marinarul ascultă fără
rezervă comanda căpitanului său, chiar când nu înţelege
motivul ei, totuşi ascultarea lui nu este oarbă. Ştie prea
bine că un căpitan a trecut prin multe examene şi că
dă numeroase dovezi de destoinicie ca navigator. Dacă
nu ar şti aceasta, marinarul ar face o nebunie servind
sub ordinele acelui căpitan. Tot astfel un bahá’í trebuie
să se supună fără greş Căpitanului Mântuirii lui, dar ar
fi cu adevărat nebun dacă nu s-ar asigura mai înainte
de dovezile de destoinicie date de căpitanul său. După
ce a primit însă aceste dovezi, a nu se supune ar fi o şi
mai mare nebunie, căci numai prin supunere conştientă
putem culege binefacerile înţelepciunii lui şi căpăta, noi înşine, acea înţelepciune. Oricât de înţelept ar fi un căpitan,
dacă nimeni din echipaj nu-l ascultă, cum ar putea vasul
să ajungă în port sau marinarii să înveţe arta navigaţiei?
Hristos a arătat cu claritate că supunerea este calea cunoaşterii. El a spus: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a
Celui ce M-a trimis. De voiește cineva să-I facă voia, va
cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă ea este de la
Dumnezeu sau dacă Eu de la Mine Însumi grăiesc.” –Ioan,
vii, 16, 17. Iată ce spune Bahá’u’lláh: „Credinţa în Dumnezeu şi cunoaşterea Lui nu pot fi dobândite pe deplin
dacă nu punem în practică tot ce a poruncit El şi tot ce
a fost dezvăluit în Carte de către Pana Gloriei.” –Tableta
Tajallíyát
Supunerea desăvârşită nu este o însuşire răspândită în aceste zile de democraţie şi într-adevăr o deplină
supunere faţă de voinţa vreunui om ar fi dezastruoasă.
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Însă Unitatea Omenirii nu se poate dobândi decât printr-o
neştirbită armonie a fiecăruia şi a tuturor cu voinţa Divină.
Până când această voinţă nu va fi dezvăluită tuturor şi
până ce oamenii nu vor părăsi alt stăpân pentru a asculta
doar de Mesagerul lui Dumnezeu, nu vor conteni vrajba
şi luptele şi oamenii vor continua să se împotrivească
unul altuia şi vor risipi o mare parte din puterile lor pentru a nimici străduinţele semenilor lor în loc de a lucra
împreună, în bună înţelegere, spre Slava lui Dumnezeu
şi binele tuturor.
Slujirea
Devotamentul faţă de Dumnezeu implică o viaţă de ajutorare a semenilor noştri. Nu putem să-L slujim pe Dumnezeu în alt chip. Să întoarcem spatele semenilor noştri
înseamnă să întoarcem spatele lui Dumnezeu. Hristos
a spus: „În măsura în care nu i-aţi făcut cuiva câtuși de
puţin din acestea, nu Mi-aţi făcut nici Mie”. Astfel spune
Bahá’u’lláh: „O, fiu al omului! De cauţi milostivire, nu te
uita la ceea ce-ţi foloseşte ţie, ci caută-le pe acelea ce-i
sunt de folos omenirii. De cauţi dreptatea, alege pentru
vecinul tău ceea ce alegi pentru tine.” –Words of Paradise.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
În Credinţa Bahá’í artele, ştiinţele şi toate meşteşugurile sunt considerate adoraţie. Un om care face
o bucată de hârtie cât poate el de bine, cu râvnă, încordându-şi toată voinţa pentru a o face desăvârşită,
Îl slăveşte pe Dumnezeu. Pe scurt, orice străduinţă
şi osteneală izvorâtă din plinătatea inimii omeneşti
este adoraţie dacă este cauzată de cele mai înalte
motive şi dorinţe de a servi omenirea. Iată ce este
101

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

adoraţia: a servi omenirea şi a împlini nevoile oamenilor. A servi înseamnă a te ruga. Un medic, atunci
când îngrijeşte pe un bolnav cu blândeţe, cu duioşie,
fără prejudecăţi şi plin de credinţă în solidaritatea
neamului omenesc, slăveşte pe Dumnezeu.
Învăţăturile
Adevăratul bahá’í nu numai că va crede în Învăţăturile lui
Bahá’u’lláh, dar va găsi în ele călăuza şi îndemnul întregii sale vieţi şi va împărţi cu bucurie altora cunoştinţele
care izvorăsc din temeiul fiinţei lui. Numai astfel va primi
măsura adevărată din „puterea şi confirmarea Spiritului”.
Nu oricine are darul de a fi orator sau scriitor, dar oricine
poate propovădui „prin exemplul vieţii pe care o duce”.
Bahá’u’lláh spune:
Poporul lui Bahá trebuie să-L servească pe
Domnul cu înţelepciune, să-i înveţe pe alţii prin pilda vieţii lor şi să manifeste în faptele lor lumina lui
Dumnezeu. Urmările faptelor sunt mai mari decât
urmările cuvintelor. –Words of Paradise
Un bahá’í însă, niciodată nu va sili pe cineva să-i împărtăşească ideile dacă acesta nu doreşte să le audă. Va
atrage pe oameni în Împărăţia lui Dumnezeu, dar nu va
încerca să-i facă să intre cu forţa. Va fi precum păstorul
cel bun, care-şi duce turma şi o îndrumă prin cântarea lui,
şi nu precum cel care de la spate o împinge cu ajutorul
câinelui şi al ciomagului.
Bahá’u’lláh spune în Cuvinte tainice:
O, Fiu al Ţărânei!
Înţelepţii sunt cei ce nu vorbesc decât atunci când
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capătă ascultare, întocmai precum paharnicul ce nuşi întinde cupa decât celui însetat şi îndrăgostitul ce
nu-şi lasă strigătul să-i iasă din adâncul inimii dacă
nu contemplă frumuseţea iubitei. Seamănă aşadar
seminţele înţelepciunii şi cunoaşterii în pământul
curat al inimii, şi păstrează-le ascunse până când
zambilele înţelepciunii divine vor răsări din inimă şi
nu din mocirlă şi lut.
Apoi din nou, în Tableta Ishráqát El spune:
O, popor al lui Bahá! Voi sunteţi locul din care
răsare Iubirea şi zorile Bunăvoinţei lui Dumnezeu.
Nu vă mânjiţi gura cu blesteme sau ocări împotriva
nimănui şi feriţi-vă ochii de orice este nevrednic.
Scoateţi la lumină ceea ce deţineţi (i.e. Adevărul).
Dacă este primit, v-aţi atins scopul. Dacă nu, ar fi zadarnic a mustra şi a vă opune celui care vă respinge.
Lăsaţi-l în pace şi mergeţi înainte spre Dumnezeu,
Ocrotitorul, Cel de Sine Stătător. Să nu fiţi prilej de
supărare şi cu atât mai puţin de vrajbă sau de conflict! Trebuie să creşteţi la umbra pomului Mărinimiei
Divine şi purtaţi-vă după voia lui Dumnezeu. Sunteţi
cu toţii frunzele unui singur pom şi picăturile unei
singure mări.
Politeţea şi respectul
Bahá’u’lláh spune:
O, popor al lui Dumnezeu! Vă îndemn spre politeţe. Politeţea este cu adevărat… stăpâna tuturor
virtuţilor. Binecuvântat este cel împodobit cu mantia
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Dreptăţii şi luminat de lumina Politeţii. Cel care are
darul Politeţii (sau al Reverenţei) este înzestrat cu
un rang măreţ. Nădăjduim că Acest Nedreptăţit,
precum şi toţi oamenii vor dobândi acest dar, se
vor ţine de el şi-l vor păstra. Aceasta este Porunca
Netăgăduită care s-a revărsat din pana Celui Mai
Mare Nume. –Tablet of the World
Iarăşi şi iarăşi repetă Bahá’u’lláh: „Să se înfrăţească
între ele toate neamurile pământului, cu bucurie şi în bună
înţelegere. Înfrăţiţi-vă, o, popoare, cu oameni de toate
religiile, cu bucurie şi în bună înţelegere.”
‘Abdu’l‑Bahá spune într‑o scrisoare către bahá’íi din
America:
Feriţi-vă! Feriţi-vă! Să nu cumva să jigniţi vreo
inimă!
Feriţi-vă! Feriţi-vă! Să nu cumva să răniţi vreun
suflet!
Feriţi-vă! Feriţi-vă! Să nu cumva să vă purtaţi cu
răutate faţă de vreo fiinţă!
Feriţi-vă! Feriţi-vă! Să nu cumva să aduceţi deznădejde vreunei făpturi!
Dacă cineva ajunge prilej de durere pentru vreo
inimă sau de mâhnire pentru vreun suflet, ar fi mai
bine pentru el să se ascundă în cele mai mari adâncuri decât să calce pe pământ.
El ne învaţă că așa cum floarea este ascunsă în
mugure, la fel sălăşluieşte duhul lui Dumnezeu în inima
oricărui om, oricât ar fi de aspră şi de urâtă înfăţişarea
lui. De aceea, adevăratul bahá’í se va purta cu fiecare om
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ca un grădinar care îngrijeşte o plantă rară şi frumoasă.
El ştie că nicio grabă nesăbuită de-a sa nu poate face
mugurele să se prefacă în floare; aceasta o poate face
numai soarele lui Dumnezeu, de aceea scopul lui este de
a aduce acea lumină dătătoare de viaţă în toate casele
şi inimile întunecate.
Cu o altă ocazie, ‘Abdu’l‑Bahá spune:
Printre învăţăturile lui Bahá’u’lláh este una în
care cere de la oameni ca în orice situaţie şi împrejurare să fie iertători, să-şi iubească duşmanii şi să
considere pe un răuvoitor ca pe un binevoitor. Nu
trebuie să privim un om ca pe un duşman şi apoi
să-i trecem cu vederea… şi să fim îngăduitori cu el.
Aceasta ar fi făţărnicie şi nu adevărată iubire. Dimpotrivă, trebuie să vedem în duşmanii noştri prieteni,
în răuvoitori, binevoitori şi să ne purtăm cu ei potrivit
cu acestea. Iubirea şi bunătatea ta trebuie să fie
adevărată… nu numai îngăduinţă, căci îngăduinţa,
dacă nu vine din inimă, este făţărnicie.
Astfel de sfaturi par de neînţeles şi contradictorii până
în clipa în care realizăm că în timp ce învelişul exterior
al omului poate genera ură şi răutate, există în fiecare o
natură interioară, spirituală, care defineşte de fapt omul
şi de la care poate porni doar bunăvoinţă şi dragoste.
Această realitate, acest interior uman din fiecare este cel
către care trebuie să ne îndreptăm gândurile şi dragostea. Când se va trezi în această stare, trupul material va
renaşte şi va fi transformat.
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Ochiul care ascunde păcatele
Nicicând nu sunt învăţăturile lui Bahá’u’lláh mai poruncitoare şi mai ferme decât atunci când ne îndeamnă
să ne abţinem de a face reproșuri. Hristos a vorbit şi El
cu tărie despre acest subiect, dar acum a devenit uzual
să socotim că Predica de pe Munte întruchipează „Poveţele Perfecţiunii”, pe care un creştin obișnuit nu poate
să o atingă. Şi Bahá’u’lláh, şi ‘Abdu’l‑Bahá au depus mari
eforturi pentru a lămuri în această privinţă că tot ce
spun Ei trebuie luat drept adevăr de netăgăduit. Citim în
Cuvinte tainice:
O, Fiu al Omului!
Nu sufla un cuvânt despre păcatele altora atât timp
cât tu însuţi eşti un păcătos. De vei încălca această
poruncă, blestemat vei fi, şi către aceasta Eu aduc
mărturie.
O, Fiu al Fiinţei!
Nu atribui niciunui suflet ceea ce n-ai vrea să ţi se
atribuie şi nu spune ceea ce nu ai făcut. Aceasta e
porunca Mea către tine, urmeaz-o.
‘Abdu’l‑Bahá ne spune:
Să nu zicem nimic în ceea ce priveşte lipsurile
altora, să ne rugăm pentru ei şi să-i ajutăm prin
bunătate să-şi îndrepte cusururile.
Să ne uităm întotdeauna la ce e bun şi nu la ce
e rău. Dacă un om are zece însuşiri bune şi una rea,
să ţinem seamă de cele zece şi să uităm pe aceea
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singură; iar dacă un om are zece cusururi şi o singură însuşire bună, să uităm pe cele zece şi să ţinem
seamă numai de aceea bună.
Să nu ne îngăduim niciodată să rostim vreo vorbă răutăcioasă despre oricine ar fi, chiar de ne-ar fi
un duşman.
Iată ce-i scrie unui prieten american:
Cea mai urâtă însuşire a omului şi cel mai mare păcat
este bârfa, mai ales când izvorăşte din gura celor care
cred în Dumnezeu. Dacă s-ar născoci vreun mijloc de a
închide pentru totdeauna uşile clevetirii şi dacă fiecare
om ce crede în Dumnezeu ar deschide gura numai spre
lauda altora, atunci s-ar răspândi învăţăturile Sfinţiei
Sale Bahá’u’láh, inimile s-ar ilumina, spiritul s-ar înălţa şi
omenirea ar atinge o fericire nepieritoare.
Smerenia
În timp ce ni se porunceşte să trecem cu vederea defectele altora şi să le vedem numai însuşirile bune, ni se
porunceşte, pe de altă parte, să ne cercetăm cusururile
şi să nu ţinem socoteala însuşirilor noastre cele bune.
Bahá’u’lláh spune în Cuvinte tainice:
O, Fiu al Fiinţei!
Cum poţi să uiţi de propriile tale greşeli şi te ocupi
de greşelile altora? Cine face acest lucru e blestemat
de Mine.
O, Emigranţi!
Am dat limbii menirea de a Mă pomeni, n-o mânjiţi
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cu defăimări. Dacă focul egoismului vă copleşeşte,
amintiţi-vă de propriile voastre cusururi şi nu de
cele ale creaturilor Mele, căci fiecare dintre voi se
cunoaşte pe sine mai bine decât îi cunoaşte pe alţii.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
Să-ţi izvorască viaţa din Împărăţia lui Hristos. El
nu a venit pentru a fi slujit, ci pentru a sluji… În religia
lui Bahá’u’lláh toţi sunt slujitori şi slujitoare, fraţi şi
surori. Îndată ce un om se simte un pic mai bun
sau un pic superior celorlalţi, el se află într‑o poziţie
primejdioasă, iar dacă nu leapădă sămânţa acestui
gând rău, nu este o unealtă destoinică pentru slujba
Împărăţiei.
Nemulţumirea de sine este un semn al progresului. Sufletul care este mulţumit de sine însuşi
este manifestarea lui Satan, iar cel care nu este
mulţumit de sine este manifestarea Celui Milostiv.
Dacă cineva are o mie de însuşiri bune nu trebuie
să le ia în seamă, ci dimpotrivă, trebuie să caute
să-şi găsească defectele şi imperfecţiunile… Oricât
de departe ar ajunge un om în desăvârşire, tot nu
este desăvârşit, căci mai rămâne un pas de făcut
înainte. Îndată ce se uită la acel pas este cuprins
de nemulţumirea de sine şi de dorinţa de a ajunge
mai departe. A se lăuda pe sine însuşi este semnul
egoismului. –Jurnalul lui Mírzá Aḥmad Sohrab, 1914
Cu toate că ni se porunceşte să ne recunoaştem şi
să ne căim sincer de păcatele noastre, spovedania către
preoţi sau alţii este categoric interzisă. Bahá’u’lláh spune
în Glad Tidings:
108

CE ESTE UN BAHÁ’Í

Păcătosul, atunci când are inima eliberată de
orice în afară de Dumnezeu, trebuie să caute iertarea
numai de la Dumnezeu. Spovedania în faţa servitorilor (i.e. în faţa oamenilor) nu este îngăduită, căci
prin ea nu se dobândeşte, nici nu duce la Iertarea
Divină. O asemenea mărturisire în faţa unei fiinţe
duce la umilinţă şi înjosire, iar Dumnezeu – înălţat
prin Slava Sa – nu doreşte umilirea robilor Săi. El
este cu adevărat Plin de Compasiune şi Binefăcător.
Păcătosul trebuie direct către Dumnezeu să ceară
milostivirea de la Marea de Milostivire şi să se roage
pentru iertare la Cerul Iertării.
Adevărul şi cinstea
Bahá’u’lláh spune în Tableta Ṭarázát:
Cu adevărat, Cinstea este pentru toţi de pe pământ uşa liniştii şi semnul gloriei din prezenţa Celui
Milostiv. Oricine a ajuns până acolo, a dobândit o
comoară de bogăţie şi de belşug. Cinstea este cea
mai grandioasă poartă ce duce la liniştea şi siguranţa omenirii. Temeinicia oricărui lucru depinde
de ea şi lumea onoarei, a gloriei şi a belşugului sunt
luminate de ea…
O, popor al lui Bahá! Cinstea este cea mai frumoasă podoabă a templelor voastre şi cea mai
splendidă coroană a capetelor voastre. Ţineţi-vă
strâns legaţi de ea, după Porunca Poruncitorului
Omnipotent.
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Apoi el spune: „Principiul credinţei este de a micşora
numărul cuvintelor şi de a mări numărul faptelor. Pentru
cel ale cărui cuvinte îi întrec faptele, să ştiţi cu adevărat
că nefiinţa lui este mai bună decât fiinţa, iar moartea lui
mai bună decât viaţa”.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
Dragostea de adevăr este temelia tuturor virtuţilor umane. Fără dragoste de adevăr, orice progres
şi izbândă, în toate lumile, sunt cu neputinţă pentru
suflet. Când și-a găsit locul în om această sfântă
însuşire, toate celelalte calităţi divine se vor dobândi
şi ele.
Să strălucească pe chipul tău lumina adevărului
şi a cinstei, aşa încât să ştie fiecare că vorba voastră,
fie în afaceri, fie în petreceri, este o vorbă vrednică de
crezare şi de care poate să fie sigur. Uită-ţi sinele şi
lucrează pentru toţi. (Mesaj către bahá’íi din Londra,
octombrie 1911)
Cunoaşterea de sine
Bahá’u’lláh îi îndeamnă necontenit pe oameni să conştientizeze şi să dea frâu liber calităţilor lor latente – adevăratul eu lăuntric, diferit de sinele lor vizibil, exterior, care
este limitat şi care în cel mai bun caz este doar templul,
iar adesea chiar închisoarea adevăratului om. În Cuvinte
tainice, El spune:
O, Fiu al Fiinţei!
Cu mâinile puterii te-am făcut şi cu degetele tă110
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riei te-am creat; şi am aşezat în tine esenţa luminii
Mele. Fii mulţumit cu aceasta şi nu căuta nimic
altceva, căci opera Mea e perfectă şi porunca Mea
obligatorie. N-o pune sub semnul întrebării şi nicio
îndoială să nu ai.
O, Fiu al Spiritului!
Te-am creat bogat, de ce te cobori singur în sărăcie?
Nobil te-am făcut, de ce te înjoseşti singur? Din
esenţa cunoaşterii ţi-am dat fiinţă, de ce cauţi iluminare la altul decât la Mine? Din lutul iubirii te-am
modelat, cum de te ocupi cu altcineva? Întoarce-ţi
privirea către tine însuţi, ca să Mă poţi găsi stând în
tine, tare, puternic şi de sine-stătător.
O, Servitorul Meu!
Tu eşti întocmai unei săbii cu măiestrie călite, tăinuită în întunecimea tecii sale şi a cărei valoare este
ascunsă cunoaşterii armurierului. Pentru aceasta,
ieşi din teaca sinelui şi a dorinţei, ca valoarea ta să
poată străluci în splendoare şi să fie vădită pentru
întraga lume.
O, Prietenul Meu!
Tu eşti luceafărul cerurilor sfinţeniei Mele, nu lăsa ca
pângăririle acestei lumi să-ţi eclipseze splendoarea.
Sfâşie vălul nepăsării, pentru ca de dincolo de nori
să poţi ieşi la lumină, strălucitor, şi să împodobeşti
toate lucrurile cu veşmântul vieţii.
Viaţa la care îi cheamă Bahá’u’lláh pe adepţii Săi este
desigur atât de nobilă, încât în vasta întindere a posibi111
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lităţilor omeneşti nu se găseşte ceva mai înalt sau mai
frumos spre care ar putea năzui omul. Înţelegerea eului
nostru spiritual înlăuntrul nostru înseamnă realizarea
sublimului adevăr că suntem de la Dumnezeu şi că la El
ne vom întoarce. Această întoarcere la Dumnezeu este
măreţul scop al bahá’ílor; însă pentru a-l atinge nu este
o altă cale decât supunerea faţă de Mesagerii Lui aleşi
şi în special faţă de Mesagerul timpului în care trăim,
Bahá’u’lláh, profetul Erei Noi.
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RUGĂCIUNEA
Rugăciunea este o scară pe care oricine se poate
urca la Cer.
Mahomed

Convorbire cu Dumnezeu
„Rugăciunea”, spune ‘Abdu’l‑Bahá, „este o convorbire cu
Dumnezeu”. Dumnezeu, pentru a-Şi face cunoscută Voinţa şi Gândul Său oamenilor trebuie să vorbească cu ei
într‑o limbă pe care o pot înţelege şi aceasta o face prin
graiul Sfinţilor Săi Profeţi. Fiind întrupaţi, aceşti Profeţi
vorbesc cu oamenii faţă în faţă şi le împărtăşesc Mesajul
lui Dumnezeu, iar după moartea Lor, mesajul Lor urmează
să ajungă la mintea oamenilor prin vorbele înregistrate
și prin scrieri. Dar acesta nu e singurul chip în care Dumnezeu poate conversa sau inspira acele inimi dornice de
adevăr, oriunde ar fi, indiferent de rasă sau limbă. Prin
acest limbaj Manifestarea lui Dumnezeu urmează să
comunice cu cei credincioşi şi după ce a plecat din lumea
materială. Hristos a continuat să-Şi inspire ucenicii şi să
vorbească cu ei şi după crucificarea Lui. De fapt, influenţa Lui a fost atunci chiar mai puternică decât înainte; la
fel s-a întâmplat şi cu alţi Profeţi. ‘Abdu’l‑Bahá vorbeşte
adesea despre acest limbaj spiritual. El zice, bunăoară:
Ar trebui să vorbim în graiul cerului – în graiul
duhului – căci există un grai al duhului şi al inimii.
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Se deosebeşte de graiul nostru tot atât cât se deosebeşte graiul nostru de cel al animalelor, care se
exprimă doar prin sunete şi ţipete.
Limba spiritului este cea care îi vorbeşte lui Dumnezeu. Când în rugăciune ne desprindem de orice
lucru pământesc şi ne întoarcem spre Dumnezeu,
atunci auzim, parcă în suflet glasul lui Dumnezeu.
Vorbim fără cuvinte, ne împărtăşim gândul, conversăm cu Dumnezeu şi Îi auzim răspunsul… Cu toţii,
atunci când ajungem la o stare cu adevărat spirituală, putem auzi Glasul lui Dumnezeu. (Fragment dintr-o convorbire notată de Miss Ethel J. Rosenberg)
Bahá’u’lláh ne asigură că cele mai înalte adevăruri
spirituale nu pot fi împărtăşite decât prin acest limbaj
spiritual. Cuvântul scris sau vorbit nu este în stare s-o
facă. Într‑o cărticică numită The Seven Valleys, în care
descrie drumul călătorilor de la locuinţa lor pământeană
până la Căminul Dumnezeiesc, El spune cu privire la
stadiile mai avansate ale călătoriei:
Limba nu e în stare să descrie aceste lucruri
şi orice grai e neputincios. Pana e nefolositoare şi
cerneala nu aduce decât întunecime… Numai inima
poate împărtăşi altei inimi starea în care se află cel
ce ştie; aceasta nu e munca hărăzită unui mesager
şi nici nu poate fi cuprinsă în slove.
Sentimentul de devoţiune
Pentru a ajunge la starea spirituală în care este cu putinţă
convorbirea cu Dumnezeu, ‘Abdu’l‑Bahá spune:
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Trebuie să ne străduim să ajungem la acea stare
prin despărţirea de toate lucrurile şi de toate fiinţele
lumeşti şi întoarcerea spre Dumnezeu singur. Omul
va avea nevoie de un anumit efort până să ajungă la
acea stare, dar trebuie să se străduiască şi să lupte
până o dobândeşte. O putem atinge dacă punem
mai puţin preţ pe lucrurile materiale și mai mult
pe cele spirituale. Cu cât ne îndepărtăm de unele,
cu atât ne apropiem de celelalte. Alegerea este a
noastră.
Percepţia noastră spirituală, ochii noştri lăuntrici
trebuie să fie deschişi ca să putem vedea semnele şi
urmele lui Dumnezeu în orice lucru. Orice lucru poate reflecta către noi lumina Spiritului. (Fragment dintr-o convorbire notată de Miss Ethel J. Rosenberg)
Bahá’u’lláh scrie: „Acel căutător… în zorii fiecărei zile...
trebuie să comunice cu Dumnezeu şi din tot sufletul să
stăruie în căutarea Celui Îndrăgit. El trebuie să ardă orice
gând rău la flacăra pomenirii plină de iubire a lui Dumnezeu…” –Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p. 265
Referindu-se la acest lucru, ‘Abdu’l‑Bahá spune:
Când omul, prin intermediul sufletului său, permite spiritului să-i lumineze înţelegerea, atunci el
îmbrăţişează întreaga creaţie… Dar, pe de altă parte,
dacă nu-şi deschide mintea şi inima la binecuvântările spiritului şi dacă îşi îndreaptă sufletul spre latura
materială a lumii, spre aceea care satisface latura
fizică a naturii sale, atunci el coboară din rangul său
înalt şi devine inferior animalelor din regnul cel mai
de jos.
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Din nou, Bahá’u’lláh scrie:
O, oameni, eliberaţi-vă sufletele de cătuşele egoismului şi purificaţi-le de ataşamentul faţă de orice
în afară de Mine. Amintirea de Mine curăţă toate
lucrurile de orice pângărire, de aţi putea înţelege
acest lucru...
O, slujitor al Meu, intonează versetele lui Dumnezeu primite de tine… astfel încât dulceaţa melodiei
tale să-ţi poată înflăcăra sufletul şi să atragă inimile
tuturor oamenilor. Oricine recită, în singurătatea
camerei, versetele revelate de Dumnezeu, îngerii
de pretutindeni ai Celui Atotputernic vor răspândi
în depărtare miresmele cuvintelor rostite de buzele
Sale… –Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh,
p. 294, 295.
Necesitatea unui mijlocitor
După cum spune ‘Abdu’l‑Bahá:
Este nevoie de un mijlocitor între om şi Creator, –
unul care primește lumina plină a Splendorii Divine
şi o răsfrânge asupra lumii omeneşti, la fel cum
atmosfera pământului primeşte şi radiază căldura
razelor soarelui.
Dacă vrem să ne rugăm, trebuie să avem un
punct asupra căruia să ne concentrăm. Dacă ne
întoarcem către Dumnezeu, trebuie să ne îndreptăm
inimile spre un anumit centru. Dacă un om Îl preamăreşte pe Dumnezeu altfel decât prin intermediul
Manifestării Lui, trebuie mai întâi să-şi formeze o
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idee de Dumnezeu, acea idee fiind creată în propria
sa minte. Dar cum finitul nu poate percepe Infinitul,
Dumnezeu nu poate fi înţeles în acest fel. Omul
înţelege ceea ce concepe cu propria lui minte, însă
ceea ce poate el înţelege nu este Dumnezeu. Imaginea lui Dumnezeu, pe care omul şi-o făureşte singur,
nu este decât o iluzie, un chip, o părere, o închipuire.
Nu este nicio legătură între o astfel de imagine şi
Fiinţa Supremă.
Dacă un om vrea să-L cunoască pe Dumnezeu,
trebuie să-L vadă în oglinda desăvârşită care-L reflectă, precum Hristos sau Bahá’u’lláh. În oricare
din aceste două oglinzi va vedea răsfrânt Soarele
Divinităţii.
Așa cum cunoaştem soarele material după strălucirea lui, după lumină şi căldură, tot astfel Îl vom
cunoaşte pe Dumnezeu, Soarele Spiritual când Îşi revarsă razele din templul Manifestării, după atributele
perfecţiunii Sale, după frumuseţea însuşirilor Sale,
ca şi după strălucirea luminii Lui. (Dintr-o convorbire
cu Mr. Percy Woodcock la ‘Akká, 1909)
Altădată, El spune:
Dacă Duhul Sfânt nu este mijlocitor, omul nu poate ajunge de-a dreptul până la darurile lui Dumnezeu.
Să nu uitaţi un adevăr atât de vădit, căci se înţelege
de la sine că un copil nu poate învăţa fără învăţător,
iar cunoaşterea este unul din darurile lui Dumnezeu.
Pământul nu se acoperă cu iarbă şi verdeaţă până
nu picură ploaia din nori; astfel, norul este mijlocitorul între darurile lui Dumnezeu şi pământ… Lumina
are un centru şi, dacă cineva vrea s-o caute fără să
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ţină seama de centru, niciodată nu va ajunge până
la ea… Întoarceţi-vă atenţia la zilele lui Hristos: unii
oameni îşi închipuiau că puteau cunoaşte adevărul
fără învăţăturile Mesianice, dar chiar această închipuire a fost cauza pierderii.
Omul care încearcă să se roage lui Dumnezeu fără a
se întoarce către Manifestarea Lui este ca un om care, în
întunericul unei temniţe, ar vrea să fie părtaş prin închipuire, luminii de afară.
Obligativitatea şi necesitatea rugăciunii
Porunca de a se ruga este dată bahá’ílor în termeni fără
echivoc. Bahá’u’lláh spune în Kitáb-i-Aqdas:
Cântă (sau recită) Cuvintele lui Dumnezeu în fiecare dimineaţă şi seară. Cel ce nesocoteşte această
poruncă nu respectă Legământul făcut cu Dumnezeu şi învoiala Sa, iar cel ce o nesocoteşte astăzi
este dintre aceia care s‑au îndepărtat de Dumnezeu.
Ai teamă de Dumnezeu, o, popor al meu! Să nu te
mândreşti de prea multă citire (a Cărţilor Sfinte)
sau de prea multe fapte ziua şi noaptea. A intona
numai un verset cu bucurie şi fericire preţuieşte mai
mult pentru tine decât citirea cu nepăsare a tuturor
Revelaţiilor lui Dumnezeu Cel Omnipotent. Rostește
Tabletele lui Dumnezeu în așa fel încât să nu fii covârşit de osteneală şi tristeţe. Nu-ţi împovăra sufletul
astfel încât să-ţi prilejuiască istovire şi extenuare, ci
mai degrabă înviorează-l ca să se poată înălţa pe
aripile Revelaţiei, până la locul unde se revarsă Zorile
dovezilor. Aceasta te apropie mai mult de Dumnezeu,
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dacă eşti dintre cei ce pricep. –Kitáb-i-Aqdas
‘Abdu’l‑Bahá îi spune unui corespondent: „O, tu, prietene spiritual! Află că de rugăciune nu ne putem lipsi şi
că este absolut necesară, iar omul, sub niciun fel de pretext nu se poate sustrage acestei obligaţii, în afară doar,
dacă nu este sănătos la minte sau dacă vreo stavilă de
neînlăturat îl împiedică.”
Alt corespondent îl întreabă: „De ce să mă rog? Care
este înţelepciunea, căci Dumnezeu a statornicit toate
şi înfăptuieşte toate după cea mai bună rânduială – de
aceea, unde este înţelepciunea în a implora şi a ruga cu
stăruinţă, de a-şi spune nevoile şi de a cere ajutor?”
‘Abdu’l‑Bahá răspunde:
Află cu adevărat că se cuvine ca cel slab să-L implore pe Cel Tare şi i se cade celui ce caută daruri să
I le ceară cu stăruinţă Celui Darnic și Glorios. Când
cineva Îl imploră pe Domnul său, se întoarce spre El
şi caută mărinimie din partea Oceanului Milostivirii
Lui, această implorare îi aduce lumină în inimă, limpezime în vedere, viaţă sufletului şi înălţare fiinţei lui.
În timpul rugăciunii către Dumnezeu şi a rostirii
cuvintelor: „Numele Tău este tămăduirea mea”,
gândeşte-te cât de mult ţi se îmbărbătează inima
şi ţi se desfată sufletul prin duhul dragostei lui
Dumnezeu, iar mintea îţi este atrasă de Împărăţia
lui Dumnezeu! Prin această apropiere creşte în tine
priceperea şi înţelegerea. Când se măreşte vasul,
creşte şi cantitatea de apă, iar când creşte setea,
dărnicia norului devine pe placul omului. Aceasta
este taina rugăciunii şi înţelepciunea pomenirii dorinţelor noastre”. (Dintr-o tabletă către un credincios
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american, tradusă de ‘Alí Kuli Khán, octombrie 1908)
Bahá’u’lláh a revelat trei rugăciuni zilnice obligatorii.
Credinciosul este liber să aleagă oricare din aceste trei
rugăciuni, dar este îndatorirea lui să aleagă una din ele şi
să o recite în modul prescris de Bahá’u’lláh.
Rugăciunea în grup
Rugăciunile revelate de Bahá’u’lláh ca fiind obligatorii pentru credincioşii bahá’í se vor intona în particular. Numai
pentru Rugăciunea pentru răposaţi Bahá’u’lláh a dispus
intonarea în grup, iar singura cerinţă este ca ea să fie
citită cu glas tare de un credincios, în timp ce restul persoanelor prezente să stea în picioare. Acest lucru diferă
mult de practica islamică, unde credincioşii stau așezaţi
pe rânduri în spatele unui imám care dă tonul rugăciunii,
lucru care este interzis în Credinţa Bahá’í.
Aceste rânduieli, care sunt în conformitate cu abolirea
de către Bahá’u’lláh a clericilor, nu înseamnă că El nu a
conferit întâlnirilor pentru rugăciune valoare spirituală. În
privinţa valorii adunării pentru rugăciune, ‘Abdu’l‑Bahá a
vorbit astfel:
Omul poate spune: „Pot să mă rog la Dumnezeu
oricând vreau, când simţirea inimii mele este atrasă
către Dumnezeu; când sunt în pustiu, când sunt
în oraş sau oriunde aş fi. De ce să mă duc unde
se adună alţii, într‑o anumită zi, la un ceas anumit
pentru a-mi uni rugăciunile cu ale lor, poate tocmai
când nu sunt dispus să mă rog?”
A gândi astfel este o închipuire nefolositoare,
pentru că unde se adună mai mulţi la un loc puterea
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lor este mai mare. Soldaţii răzleţi şi luptând fiecare
singur n-au tăria unei oştiri unite. Dacă toţi soldaţii în
lupta asta spirituală se unesc la un loc, atunci simţirile lor spirituale împreunate se ajută unele pe altele
şi rugăciunile lor sunt mai bine primite. (Fragment
din însemnările luate de Miss Ethel J. Rosenberg)
Rugăciunea, expresia dragostei
Unui alt credincios, care întreba dacă mai este nevoie de
rugăciune, deoarece este de presupus că Dumnezeu cunoaşte dorinţele tuturor inimilor, ‘Abdu’l‑Bahá i-a răspuns:
Dacă un prieten simte dragoste pentru altul, nu
este firesc să dorească s-o spună? Deși știe că prietenul îşi dă seama de iubirea lui, nu îi va plăcea să
i-o spună?... Este adevărat că Dumnezeu cunoaşte
dorinţele tuturor inimilor, dar imboldul de a se ruga
este ceva firesc şi izvorăşte din dragostea omului
pentru Dumnezeu.
… Rugăciunea nu trebuie să fie în cuvinte, ci în
gânduri şi-n purtări. Dacă lipsesc dragostea şi dorinţa, degeaba încercăm să le căpătăm cu de-a sila.
Cuvintele fără dragoste nu înseamnă nimic. Dacă
cineva îţi vorbeşte din îndatorire silită fără dragoste
sau plăcere în întâlnirea cu tine, mai doreşti să vorbeşti cu el? (Fragment dintr-un articol de Miss E. S.
Stevens din Fortnightly Review, iul.-dec. 1911, p. 784)
În altă convorbire a spus:
În cea mai înaltă rugăciune, oamenii nu se roagă
decât din dragoste de Dumnezeu, nu pentru că se
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tem de El sau de iad, nici pentru că nădăjduiesc să
dobândească darurile Lui sau raiul... Când un om se
îndrăgosteşte, nu se poate opri din rostirea numelui
fiinţei iubite. Cu atât este mai greu să înceteze a rosti
Numele lui Dumnezeu, când a ajuns să-L iubească...
Omul spiritual nu găseşte încântare în nimic, decât în
pomenirea lui Dumnezeu. (Fragment din însemnările
domnişoarei Alma Robertson şi ale altor pelerini,
noiembrie şi decembrie 1900)
Izbăvirea de nenorociri
După cum stă scris în învăţăturile Profeţilor, bolile şi toate
celelalte nenorociri sunt datorate neascultării Poruncilor
Divine. Chiar și dezastrele precum inundaţiile, uraganele
şi cutremurele se datorează în mod indirect aceleiaşi
cauze, spune ‘Abdu’l‑Bahá.
Suferinţa care urmează greşelii nu este drept răzbunare, totuşi este educativă şi vindecătoare. Este Glasul
Domnului care îl avertizează pe om că s-a abătut de la
calea cea dreaptă. Dacă suferinţa este îngrozitoare se
datorează faptului că pericolul păcatului este cu atât mai
terbil deoarece „plata păcatului este moartea”.
La fel cum o nenorocire se datorează abaterii, la fel şi
mântuirea poate fi obţinută prin supunere. Nu este nicio
neclaritate sau îndoială asupra acestui aspect. Îndepărtarea de Dumnezeu va aduce în cele din urmă dezastrul, la
fel cum îndreptarea către El va aduce doar binecuvântări.
Deoarece omenirea întreagă alcătuieşte un organism,
bunăstarea fiecărui individ nu depinde numai de purtarea
sa, ci şi de a semenilor săi. Dacă unul păcătuieşte, toţi
suferă mai mult sau mai puţin; iar dacă un om face bine,
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le folosește tuturor. Fiecare om are de purtat şi povara
vecinului lui până la un anume punct, iar cei mai buni
dintre oameni sunt cei ce poartă cele mai mari poveri.
Sfinţii întotdeauna au suferit cu prisosinţă; Profeţii au
suferit neasemuit de mult. Bahá’u’lláh spune în Cartea
Íqán: „Căci se ştie că fiecare Profet al lui Dumnezeu şi
tovarăşii Lui au suferit tribulaţii, sărăcie, boli şi dispreţ;
se ştie că s‑au trimis în cetăţi capetele adepţilor lor, ca
daruri…” –Kitáb-i-Íqán, p. 73
Acestea nu pentru că sfinţii şi Profeţii au fost vrednici
de pedeapsă mai mult decât alţi oameni, ci dimpotrivă,
ei adesea suferă pentru păcatele altora şi aleg să sufere
de dragul altora. Grija lor este binele omenirii, nu binele
lor. Rugăciunea celui ce iubeşte cu adevărat omenirea nu
cere să scape el însuşi de sărăcie, de boală sau de nenorocire, ci mai degrabă cere să fie scăpată omenirea de
ignoranţă, de greşeli şi de relele ce se trag de la ele. Dacă
cere pentru el bogăţie şi sănătate, scopul lui este de a
putea servi Împărăţia şi dacă nu-i sunt hărăzite sănătatea
trupească şi bogăţia el îşi primeşte soarta cu „radioasă
supunere”, ştiind bine că este dreaptă înţelepciune în tot
ce i se întâmplă pe Calea lui Dumnezeu.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
Durerea şi suferinţa nu ne vin din întâmplare;
sunt trimise de Divina Milostivire spre desăvârşirea
noastră. Când vin necazul şi durerea, abia atunci
îşi aduce omul aminte de Tatăl său din Ceruri, Care
poate să-l mântuiască de umilinţele lui. Cu cât este
un om mai pedepsit, cu atât este mai bogat rodul
darurilor spirituale ce se adeveresc în el.
La prima vedere poate părea foarte nedrept ca nevi123
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novatul să sufere pentru cel păcătos, dar ‘Abdu’l‑Bahá ne
asigură că nedreptatea este numai o părere şi că până la
urmă învinge desăvârşita dreptate. El scrie:
În privinţa copiilor şi celor neputincioși, asupriţi
de către prigonitori... aceste suflete vor găsi o răsplată în altă lume... căci suferinţa lor este cea mai
mare milostivire din partea lui Dumnezeu. Cu adevărat această milostivire a Domnului este mult mai
de preţ decât toate bunurile acestei lumi şi decât
creşterea şi dezvoltarea care fac parte din această
lume pieritoare.
Rugăciunea şi legile firii
Mulţi găsesc că e greu să creadă în împlinirea rugăciunii,
pentru că răspunsul la o rugăciune ar însemna amestecul
voinţei noastre în legile firii. O comparaţie ar servi poate
pentru a lămuri aceasta. Dacă ţinem un magnet deasupra
piliturii de fier aceasta se va ridica în aer şi se va lipi de
magnet, totuşi nu se încalcă prin aceasta legea gravitaţiei.
Forţa gravitaţiei lucrează asupra fărâmelor de fier ca şi
mai înainte. Ceea ce s-a întâmplat nu este altceva decât
efectul unei forţe şi mai mari care şi-a adeverit puterea –
o altă forţă, ale cărei efecte sunt tot atât de obișnuite şi
calculabile ca şi cele ale gravităţii. Principiul bahá’í este
că rugăciunea pune în mişcare puteri superioare şi până
acum puţin cunoscute; dar n-avem motiv să credem că
aceste puteri sunt exercitate mai la întâmplare decât puterile materiale. Deosebirea este că n-au fost până acum
pe deplin cercetate şi supuse experienţelor ştiinţifice, iar
producerea lor pare misterioasă şi neprevăzută din pricina
neştiinţei noastre.
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O altă chestiune care-i intrigă pe oameni este faptul
că rugăciunea pare prea slabă pentru a produce importantele efecte pretinse din partea ei. Şi aici o analogie
va putea servi drept lămurire. O forţă mică cu care se
deschide poarta unui baraj poate să dea drumul unei
imense curgeri de apă, iar când se aplică la cârma unui
transatlantic va schimba mersul uriașului vas. În viziunea
bahá’í, forţa care duce la împlinirea rugăciunilor este
nesecata Forţă a lui Dumnezeu. Menirea celui ce se
roagă este de a pune în mişcare mica forţă ce poate da
drumul imensului curs de apă sau poate îndrepta cursul
Mărinimiei Divine, întotdeauna gata să-i ajute pe cei ce
au învăţat să-i solicite ceva.
Rugăciunile bahá’í
Bahá’u’lláh şi ‘Abdu’l‑Bahá au revelat nenumărate rugăciuni pe care să le întrebuinţeze credincioşii în clipe
deosebite şi-n împrejurări de tot felul. Măreţia gândirii şi
profunzimea spiritualităţii desfăşurate în acele cuvinte
uimesc pe orice cercetător serios, însă numai făcând
din întrebuinţarea lor o parte însemnată şi obișnuită a
vieţii noastre putem să preţuim pe deplin înţelesul lor şi
să ne folosim de puterea lor binefăcătoare. Din păcate,
lipsa de spaţiu ne opreşte de a da aici mai mult decât
câteva scurte exemple din acele rugăciuni. Exemple mai
numeroase va găsi cititorul în alte lucrări.
O, Domnul meu! Fă din frumuseţea Ta hrana
mea, din prezenţa Ta, băutura mea, din plăcerea Ta,
speranţa mea, din slăvirea Ta, îndeletnicirea mea,
din amintirea Ta, tovarăşul meu, din forţa suveranităţii Tale, alinarea mea, din locuinţa Ta, căminul
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meu şi din casa mea locul pe care l-ai eliberat de
toate limitările impuse celor pe care doar un văl îi
desparte de Tine.
Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotputernic, Cel Atotglorios, Cel Mai Plin de Forţă. –Bahá’u’lláh
Stau mărturie, o, Dumnezeul meu, că m‑ai creat
ca să Te cunosc şi să Te slăvesc. Adeveresc, în clipa
aceasta, neputinţa mea şi puterea Ta, sărăcia mea
şi bogăţia Ta.
Nu există niciun alt Dumnezeu în afară de
Tine, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.
–Bahá’u’lláh
O, Dumnezeul meu! O, Dumnezeul meu! Uneşte
inimile servitorilor Tăi şi dezvăluie-le ţelul Tău măreţ.
Fie ca ei să urmeze poruncile Tale şi să se supună
legii Tale. Ajută-i, o, Dumnezeule, în străduinţele lor
şi dăruieşte-le tăria de a Te sluji. O, Dumnezeule!
Nu-i lăsa singuri, ci călăuzeşte-le paşii cu lumina cunoaşterii şi înveseleşte-le inima cu dragostea Ta. Cu
adevărat, Tu eşti Ajutorul şi Domnul lor! –Bahá’u’lláh
O, Tu, bunule Domn! Tu ai creat omenirea din
acelaşi trunchi. Ai hotărât să aparţinem aceluiași
cămin. În Sfânta Ta Prezenţă toţi sunt servitorii Tăi
şi toată omenirea este adăpostită în Tabernacolul
Tău; toţi s‑au adunat împrejurul Mesei Mărinimiei
Tale; toţi sunt luminaţi de lumina Providenţei Tale.
O, Dumnezeule! Tu eşti bun cu toţi, tuturor le-ai
purtat de grijă, tuturor le-ai dat adăpost, tuturor le-ai
dat viaţă, Tu i-ai înzestrat pe toţi cu însuşiri şi talente
şi toţi s-au cufundat în Oceanul Milei Tale.
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O, Tu, bunule Domn! Uniţi cu toţii! Împacă toate
religiile şi fă din toate neamurile unul, să se vadă
unele pe altele ca o singură familie şi întreg pământul ca un singur cămin. Fă să trăiască toţi laolaltă în
desăvârşită armonie!
O, Dumnezeule! Înalţă stindardul unirii între oameni. O, Dumnezeule! Întemeiază Pacea Cea Mare!
Zideşte, o, Dumnezeule, toate inimile laolaltă.
O, Tu, bunule Tată, o, Dumnezeule! Veseleşte-ne
inimile cu mireasma dragostei Tale. Luminează-ne
ochii cu Lumina Călăuzirii Tale. Încântă-ne urechile
cu versul Cuvântului Tău şi adăposteşte-ne pe toţi
în Cetatea Providenţei Tale.
Tu eşti Cel Puternic şi Cel Plin de Forţă. Tu eşti
Cel Iertător şi Cel care închide ochii la defectele
întregii omeniri! –‘Abdu’l‑Bahá
O, Tu, Atotputernicule! Eu sunt cel păcătos, dar
Tu eşti Cel Iertător! Eu sunt plin de greşeli, dar Tu
eşti Cel Plin de Compasiune! Eu sunt în întunericul
erorii, dar Tu eşti Lumina Îngăduinţei!
Aşadar, o, Tu, Dumnezeule Binevoitor, iartă-mi
păcatele, dăruieşte-mi Darurile Tale, nu Te uita la
greşelile mele, hărăzeşte-mi un adăpost, cufundămă în Fântâna Răbdării Tale şi tămăduieşte-mă de
orice boală şi suferinţă.
Curăţă-mă şi eliberează-mă! Dă-mi o fărâmă
din revărsarea de sfinţenie, astfel încât mâhnirea şi
tristeţea să piară, bucuria şi fericirea să se coboare
asupra mea, întristarea şi deznădejdea să se schimbe în veselie şi încredere, iar curajul să ia locul fricii.
Cu adevărat, Tu eşti Cel Iertător, Cel Plin de
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Compasiune şi Tu eşti Cel Generos şi Cel Îndrăgit!
–‘Abdu’l‑Bahá
O, Tu, Dumnezeule Plin de Compasiune! Îţi
aduc mulţumirile mele că m-ai trezit și m-ai făcut
conștient. Mi-ai dat ochi care văd și m-ai binecuvântat cu urechi care aud; m-ai condus în Împărăţia
Ta și m-ai călăuzit pe Calea Ta. Mi-ai arătat drumul
drept și m-ai făcut să intru în Arca Mântuirii. O,
Dumnezeule! Ţine-mă statornic și fă-mă neclintit
și ferm. Apără-mă de încercări brutale și ţine-mă și
adăpostește-mă în cetatea întărită a Legământului
și Testamentului Tău. Tu ești Cel Plin de Forţă! Tu
ești Cel Ce Vede! Tu ești Cel Ce Aude! O, Dumnezeule
Plin de Compasiune! Hărăzeşte-mi o inimă care să
fie ca o oglindă luminată de strălucirea iubirii Tale şi
insuflă-mi gânduri care să poată preschimba lumea
într‑o grădină de trandafiri prin mărinimia spirituală.
Tu eşti Cel Plin de Compasiune, Cel Milostiv! Tu ești
Măreţul Dumnezeu Binefăcător! –‘Abdu’l‑Bahá
Rugăciunea bahá’í însă nu se reduce numai la formele
prescrise, oricât sunt ele de însemnate. Bahá’u’lláh ne învaţă că întreaga noastră viaţă ar trebui să fie o rugăciune,
că munca realizată în spiritul corect înseamnă veneraţie
şi că toate gândurile, cuvintele sau faptele închinate Gloriei lui Dumnezeu şi binelui semenilor noştri reprezintă
o rugăciune în înţelesul cel mai adevărat al cuvântului.1

1
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Întoarcerea feţei către Dumnezeu aduce
tămăduire trupului, minţii şi sufletului.
‘Abdu’l‑Bahá

Trupul şi sufletul
În învăţăturile bahá’í, trupul îndeplineşte o menire trecătoare în dezvoltarea sufletului, iar când se împlinește acea
menire, trupul este părăsit; întocmai precum coaja de ou
îşi îndeplineşte scopul în dezvoltarea puiului, iar când şi-a
îndeplinit scopul, se sparge şi se aruncă. ‘Abdu’l‑Bahá
spune că trupul material nu poate fi nemuritor, căci este
un amestec, alcătuit din atomi şi molecule și ca orice
lucru material compus, în timp trebuie să se descompună.
Trupul ar trebui să fie servitorul sufletului, iar niciodată stăpânul lui; dar ar trebui să fie un servitor supus,
ascultător şi harnic şi trebuie să se bucure de îngrijirea
de care e vrednic un servitor bun. Dacă nu e îngrijit cum
trebuie, se ivesc boli şi nenorociri, cu urmări dureroase
atât pentru stăpân cât şi pentru servitor.
Unitatea întregii vieţii
Unitatea fundamentală a miriadelor de forme și stadii ale
vieţii este una dintre învăţăturile de bază ale lui Bahá’u’lláh.
Sănătatea trupului nostru e atât de legată de sănătatea
noastră mintală, morală şi spirituală, cât şi de sănătatea
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individuală şi socială a semenilor noştri, ba chiar de viaţa
animalelor şi a plantelor, încât fiecare depinde de cealaltă
într‑o măsură mult mai mare decât se crede de obicei.
Aşadar nu există nicio poruncă a Profetului privitoare la oricare domeniu al vieţii care să nu aibă în vedere
sănătatea trupului. Totuşi, sunt unele învăţături care se
referă în special la sănătatea fizică şi pe acestea le vom
cerceta acum.
Viaţa simplă
‘Abdu’l‑Bahá spune:
Economia este fundamentul bunăstării umane. Risipitorul va avea tot timpul necazuri. Risipa
venită din partea oricui este un păcat de neiertat.
Nu trebuie să trăim pe cheltuiala cuiva ca o plantă
parazită. Fiecare persoană trebuie să fie pregătită
într‑o meserie, fie ea intelectuală sau fizică şi trebuie
să ducă o viaţă curată, demnă şi cinstită, să fie un
exemplu de puritate demn de urmat. Este mai nobil
să fii mulţumit cu o coajă de pâine veche decât să te
bucuri de o cină luxoasă cu numeroase feluri, pentru care banii vin din buzunarul altora. Mintea unei
persoane mulţumite este întotdeauna împăcată şi
inima este liniştită. –Bahá’í Scriptures, p. 453
Nu este oprită carnea din hrana noastră, dar ’‘Abdu’lBahá spune: „Fructele şi cerealele (vor fi hrana viitorului).
Va veni vremea când carnea nu se va mai mânca. Ştiinţa
medicală este încă în fașă şi totuşi a dovedit că hrana
noastră naturală este numai aceea care răsare din pământ”. –Ten Days in the Light of ‘Akká de Julie M. Grundy
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Alcoolul şi narcoticele
Întrebuinţarea narcoticelor şi a băuturilor alcoolice de
orice fel, cu excepţia remediilor în cazuri de boală, este
strict oprită de către Bahá’u’lláh.
Distracţiile
Învăţăturile bahá’í se întemeiază pe cumpătare, iar nu pe
ascetism. Ele ne îndeamnă, ba chiar ne poruncesc, să
ne bucurăm de lucrurile bune şi frumoase ale vieţii, atât
materiale, cât şi spirituale. Bahá’u’lláh spune: „Să nu vă
lipsiţi singuri de ceea ce a fost creat pentru voi.” Din nou,
El spune: „Trebuie să se citească pe feţele voastre bucuria
şi veștile aducătoare de bucurie”.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
Tot ce a fost creat este pentru om, care este
apogeul creaţiei, şi trebuie să fie recunoscător pentru darurile divine. Toate lucrurile materiale sunt ale
noastre, ca prin recunoştinţă să privim viaţa ca pe
un dar dumnezeiesc. Dacă suntem dezgustaţi de
viaţă suntem nerecunoscători, căci viaţa noastră
spirituală şi materială reprezintă semnele vădite ale
mărinimiei divine. De aceea, trebuie să fim fericiţi şi
să ne petrecem vremea aducând laude şi bucurându-ne de toate lucrurile.
Fiind întrebat dacă oprirea de la jocurile de noroc trebuie înţeleasă şi pentru jocurile de orice fel, ‘Abdu’l‑Bahá
a răspuns:
Nu, unele jocuri sunt nevinovate şi dacă sunt
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practicate pentru a petrece timpul, nu vor face rău
nimănui. Dar există pericolul ca petrecerea timpului
să se transforme în pierdere de vreme. Pierderea
timpului nu este îngăduită în Cauza lui Dumnezeu,
dar o recreere care să mărească rezistenţa corpului,
prin exerciţiu, este de dorit”. –A Heavenly Vista, p. 9
Curăţenia
Bahá’u’lláh spune în Cartea Aqdas:
Să fiţi pilda curăţeniei printre oameni… şi în toate
împrejurările să aveţi purtările cele mai rafinate… nu
lăsaţi nicio urmă de murdărie pe straiele voastre...
Scăldaţi-vă în apă curată; o apă care a fost întrebuinţată nu vă mai este îngăduită… Cu adevărat, dorinţa
Noastră a fost să vedem în voi manifestarea Raiului
pe pământ, ca să se răsfrângă din voi ceea ce va
veseli inima celor binecuvântaţi. –Kitáb-i-Aqdas
Mírzá Abu’l-Faḍl, în cartea sa Bahá’í Proofs (p. 89)
arată marea însemnătate a acestor porunci, mai cu seamă în unele părţi ale răsăritului, unde se întrebuinţează
adesea apă murdară pentru nevoile gospodăriei, pentru
băi şi chiar pentru băut şi unde se vede peste tot o îngrozitoare lipsă de igienă de la care se trag numeroase
boli şi de nenorociri, de care oamenii s-ar putea uşor feri.
Această stare de lucruri pe care unii o cred îngăduită
de religia cea mai răspândită nu poate fi schimbată în
Orient decât din porunca unui om căruia i se recunoaşte
o autoritate Divină. Şi în multe părţi ale lumii apusene
s-ar înfăptui o minunată preschimbare dacă s-ar privi
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curăţenia nu doar asemănată curăţeniei spirituale, ci ca
o parte însemnată a ei.
Urmările ascultării poruncilor Profeţilor
Urmările asupra sănătăţii ale acestor porunci privitoare
la igienă, viaţă cumpătată, oprire de la alcool şi droguri
etc. sunt prea vădite pentru a mai avea nevoie de lămurire,
cu toate că însemnătatea lor pentru viaţă este uneori
nesocotită. Dacă ar fi luate în seamă de toată lumea ar
dispărea dintre oameni cele mai multe boli infecţioase,
precum şi altele. E neasemănat de mare numărul bolilor pricinuite de nesocotirea elementarelor măsuri de
igienă, precum şi slăbiciunea faţă de alcool şi droguri. În
afară de aceasta, respectarea acestor norme n-ar avea
înrâurire numai asupra sănătăţii ci şi asupra caracterului
şi a purtării. Alcoolul şi drogurile tulbură conştiinţa unui
om mult înainte de a-i tulbura mersul sau de a-i pricinui
vreo boală a trupului, astfel încât folosul moral-spiritual
al abţinerii ar fi şi mai mare decât cel trupesc. În ceea ce
priveşte curăţenia, iată ce spune ‘Abdu’l‑Bahá: „Curăţenia
exterioară, cu toate că este un lucru trupesc, are mare
înrâurire asupra spiritului… Faptul de a avea un trup curat
şi nepătat are o mare influenţă asupra spiritului.”
Dacă s-ar ţine seama de poruncile Profeţilor privitoare
la castitate în relaţiile sexuale ar dispărea încă un bogat
izvor de boli. Dezgustătoarele boli venerice care prăpădesc sănătatea a mii de oameni în ziua de azi, nevinovaţi
şi păcătoşi, prunci şi părinţi, ar ajunge foarte curând un
lucru al trecutului.
Dacă s-ar împlini poruncile Profeţilor privitoare la
dreptate, la ajutor reciproc, la iubirea aproapelui ca pe
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sine însuşi, cum ar mai putea supraaglomerarea oamenilor, munca rău plătită şi neagra sărăcie pe de-o parte,
risipa nesăbuită, trândăvia şi luxul fără noimă pe de alta
să ducă omenirea la ruină mentală, fizică şi sufletească?
Ascultarea poruncilor privitoare la igienă şi morală
date de Moise, Buddha, Hristos, Mahomed sau Bahá’u’lláh
ar izbuti să împiedice bolile mai mult decât toţi doctorii şi
decât toate ordonanţele pentru sănătatea publică ce s‑au
dat vreodată în lume. De fapt e sigur că dacă această
ascultare s-ar răspândi peste tot, s-ar răspândi peste tot
şi sănătatea. În loc să fie vieţile întunecate de boli sau
secerate chiar din copilărie, adolescenţă sau tinereţe
cum se întâmplă atât de des în ziua de azi, oamenii ar
ajunge la o vârstă înaintată, ca fructele sănătoase ce se
pârguiesc şi se coc înainte de a pica de pe ramuri.
Profetul ca medic
Trăim totuşi într‑o lume în care din timpuri imemoriale
ascultarea Profeţilor a fost mai mult o excepţie decât o
regulă; în care iubirea sinelui a fost mai răspândită printre
oameni decât dragostea de Dumnezeu; în care interesele
particulare şi cele de grup au fost mai mult luate în seamă
decât interesele omenirii întregi; în care averile materiale
şi plăcerile senzuale au trecut înaintea binelui spiritual al
omenirii. De aceea s‑au iscat competiţii şi lupte acerbe,
asuprire şi tiranie, bogăţie sau sărăcie extreme – toate
provocând boli fizice şi mentale. Ca urmare, întregul pom
al omenirii este bolnav şi fiecare frunză din pom este
părtaşă la boala comună. Până şi cei mai curaţi şi mai
sfinţi trebuie să sufere din pricina păcatelor altora. Este
nevoie de vindecarea omenirii în întregime, a neamurilor
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şi a fiecărui ins. Aşadar Bahá’u’lláh, ca şi precursorii Lui
inspiraţi, ne arată nu numai cum trebuie păstrată sănătatea, dar și cum se poate recăpăta după ce a fost pierdută.
Ni se înfăţişează ca Marele Medic, Tămăduitorul bolilor
omeneşti, ale minţii, ca şi ale trupului.
Vindecarea prin mijloace materiale
În lumea occidentală din ziua de azi este evidentă o revigorare a credinţei în puterea de a vindeca prin mijloace
mentale şi spirituale. Într-adevăr, împotrivindu-se ideilor
materialiste privitoare la boli şi la tămăduirea lor, răspândite în secolul al nouăsprezecelea, multe persoane au
mers până la extrema lor tăgăduire, negând că leacurile
materiale sau metodele igienice ar avea vreo valoare.
Bahá’u’lláh recunoaşte atât valoarea leacurilor materiale,
cât şi a celor spirituale. El ne învaţă că ştiinţa şi arta
tămăduirii trebuie dezvoltate, încurajate şi desăvârşite,
aşa încât să se întrebuinţeze spre binele omenirii toate
mijloacele de vindecare, fiecare în domeniul său. Când
era bolnav cineva din familia lui Bahá’u’lláh, întotdeauna
era chemat un doctor şi acest lucru îl recomandă şi credincioşilor lui. „Dacă eşti lovit de vreo boală, consultă un
medic iscusit”, spune El. –Kitáb-i-Aqdas
Aceasta se potriveşte pe deplin cu atitudinea bahá’í
în privinţa ştiinţei şi artei în general. Toate ştiinţele şi
artele ce sunt spre folosul omenirii, chiar din punct de
vedere material, trebuie preţuite şi sprijinite. Omul, prin
ştiinţă ajunge stăpânul lumii materiale, iar prin neştiinţă,
rămâne robul lor.
Iată ce scrie Bahá’u’lláh:
Să nu lăsaţi de-o parte îngrijirea medicală când
135

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

aveţi nevoie de ea, dar încetaţi tratamentul când aţi
recăpătat sănătatea. Trataţi bolile în primul rând
cu ajutorul alimentelor, fără a folosi medicamente
şi dacă găsiţi ceea ce vă este de folos într‑o singură plantă, nu vă folosiţi de un medicament mai
complicat… Feriţi-vă de medicamente când e bună
sănătatea, însă administraţi-le când este nevoie.
–Tabletă către un medic
‘Abdu’l‑Bahá spune într‑una din Tabletele sale:
O, tu, ce cauţi adevărul! Sunt două feluri de a
vindeca boala: mijloacele materiale şi mijloacele
spirituale. Primul fel este întrebuinţarea remediilor
materiale. Al doilea constă în rugăciunea către
Dumnezeu şi întoarcerea spre El. Ambele mijloace
trebuie întrebuinţate și puse în practică… De altfel,
ele nu sunt opuse şi trebuie să priveşti leacurile
materiale ca izvorâte din mila şi din harul lui Dumnezeu, care a dezvăluit omului ştiinţa medicală, ca
să poată slujitorii Lui să se folosească şi de acest
mod de lecuire.
El ne învaţă că dacă nu s-ar fi viciat gusturile şi instinctele noastre naturale printr-un fel de a trăi nechibzuit şi nenatural, am putea găsi în ele vrednice călăuze
în alegerea unui regim potrivit, precum şi a fructelor, a
plantelor şi a altor leacuri medicinale, cum se întâmplă la
animalele sălbatice. Într‑o convorbire interesantă despre
vindecare înregistrată în Some Answered Questions (p.
298), El încheie astfel:
E aşadar vădit că se poate tămădui cineva prin
hrană, alimente şi fructe; dar ştiinţa medicală de
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azi, nefiind încă desăvârşită, acest fapt nu este pe
deplin înţeles. Când va ajunge la desăvârşire ştiinţa
medicală, se vor trata bolile prin hrană, alimente şi
fructe parfumate, legume şi diferite tratamente cu
ape calde şi reci.
Chiar și atunci când mijloacele de vindecare sunt
materiale, puterea care vindecă este în fapt Divină, deoarece însușirile ierburilor ori mineralelor provin din Darurile
Divine. „Totul depinde de Dumnezeu. Medicina este numai o formă exterioară sau un mijloc prin care obţinem
tămăduirea cerească.”
Vindecarea prin mijloace imateriale
El ne învaţă că sunt şi multe metode de vindecare, fără
ajutorul mijloacelor materiale. Există o „contaminare de
sănătate”, ca şi contaminarea de boală, însă cea dintâi
este foarte lentă şi puţin răspândită, pe când cealaltă
este adesea violentă şi rapidă ca acţiune.
Urmări mult mai însemnate au la origine propria stare
mentală a bolnavului, unde „sugestia” poate juca un rol
însemnat în determinarea acelor stări. Teama, mânia, grijile ș.a. sunt toate dăunătoare sănătăţii, pe când speranţa,
bucuria, iubirea etc. sunt tot pe atât de binefăcătoare.
Iată ce spune Bahá’u’lláh:
Cu adevărat, ceea ce este mai necesar în toate
împrejurările este mulţumirea; numai prin aceasta
este omul ferit de stări morbide şi de oboseală. Să
nu te laşi cuprins de mâhnire şi de întristare: ele ne
aduc cele mai mari necazuri. Gelozia prăpădeşte trupul, iar mânia arde ficatul: feriţi-vă de acestea două,
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cum v-aţi feri de un leu. –Tabletă către un medic
Iar ‘Abdu’l‑Bahá mai spune: „Bucuria ne dă aripi. În
momente de bucurie puterea noastră este mai vitală,
intelectul nostru mai ager… Iar când suntem cuprinşi de
întristare, puterea ne părăseşte.”
Despre un alt mod de vindecare, prin mijloace mentale,
‘Abdu’l‑Bahá spune că provine din:
încordarea deplină a minţii unei fiinţe puternice
asupra unui bolnav, când şi acesta aşteaptă cu toată
încrederea să izvorască tămăduirea din puterea spirituală a celuilalt, într-atât încât să se stabilească o
strânsă legătură între cel puternic şi cel bolnav. Cel
puternic se străduieşte cât poate pentru a-l vindeca
pe cel bolnav, iar cel bolnav are încredere că va fi
vindecat. Din urmările acestei concentrări mentale
se produce o excitare a nervilor, iar încordarea şi
excitarea nervilor vor fi prilejul vindecării bolnavului.
–Some Answered Questions, p. 294
Toate aceste metode de vindecare sunt totuşi mărginite în efectele lor şi pot da greş în vindecarea bolilor grele.
Puterea Duhului Sfânt
Cel mai puternic mijloc de vindecare este Puterea Duhului
Sfânt.
... Acesta nu depinde de atingere, de vedere sau de
apropiere… Indiferent dacă boala este grea sau uşoară,
indiferent dacă este sau nu o atingere a fiinţelor trupeşti,
indiferent dacă este sau nu stabilită o legătură între bolnav şi tămăduitor, vindecarea se înfăptuieşte prin puterea
138

SĂNĂTATEA ŞI VINDECAREA

Duhului Sfânt. –Some Answered Questions, p. 295
Într‑o convorbire cu Miss Ethel Rosenberg în octombrie 1904, ‘Abdu’l‑Bahá spune:
Vindecarea adusă de puterea Duhului Sfânt
nu are nevoie de o concentrare deosebită sau de
apropiere. Se înfăptuieşte din urarea sau din dorinţa
şi din rugăciunea persoanei sfinte. Bolnavul poate
să fie la răsărit şi tămăduitorul la apus şi pot nici
să nu se cunoască, dar îndată ce persoana sfântă
îşi întoarce inima spre Dumnezeu şi începe să se
roage, bolnavul se vindecă. Acesta e un dar hărăzit
Sfintelor Manifestări şi celor care sunt pe treapta
cea mai înaltă.
Astfel trebuie să se fi înfăptuit tămăduirile datorate lui
Hristos şi apostolilor Săi şi tămăduiri din acestea au fost
atribuite oamenilor sfinţi din toate vremurile. Şi Bahá’u’lláh
şi ‘Abdu’l‑Bahá erau înzestraţi cu această putere şi daruri
asemănătoare sunt făgăduite adepţilor Lor credincioși.
Starea sufletească a bolnavului
Ca să se poată arăta pe deplin puterea tămăduirii spirituale este nevoie de unele lucruri din partea bolnavului,
a tămăduitorului, a familiei bolnavului şi a comunităţii în
ansamblu.
Din partea bolnavului, prima cerinţă este să se întoarcă cu toată inima către Dumnezeu, cu deplină încredere
atât în Puterea Lui cât şi în Voinţa Lui de a face ce este
mai bine. În august 1912, ‘Abdu’l‑Bahá i-a spus unei americance următoarele:
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Toate aceste suferinţe vor trece şi vei dobândi
deplină sănătate fizică şi spirituală… Să-ţi fie inima
liniştită şi plină de încredere că prin Mărinimia lui
Bahá’u’lláh şi prin Bunăvoinţa lui Bahá’u’lláh toate vor
ajunge plăcute pentru dumneata… Dar trebuie să-ţi
întorci cu totul faţa către Împărăţia Abhá (a Celui
Atotglorios), cu cea mai desăvârşită luare aminte
– cu acea luare aminte pe care Maria Magdalena o
avea faţă de Sfinţia Sa Hristos – şi te asigur că vei
dobândi sănătatea fizică şi spirituală. Eşti vrednică
de aceasta. Îţi dau vestea bucuroasă că eşti vrednică pentru că ai inima curată… Fii încrezătoare! Fii
fericită! Fii bucuroasă! Fii plină de speranţă!
Cu toate că în acest caz deosebit ‘Abdu’l‑Bahá asigură căpătarea desăvârşitei sănătăţi fizice, nu face la
fel în toate cazurile, chiar și când bolnavul are o credinţă
deplină. Unui pelerin la ‘Akká îi spune:
Rugăciunile care au fost scrise cu scopul de a
tămădui folosesc şi pentru vindecarea spirituală şi
pentru cea fizică… Dacă vindecarea este spre binele bolnavului, desigur îi va fi hărăzită. Pentru unii
bolnavi, vindecarea nu ar fi decât cauza altor rele.
Astfel se întâmplă ca Înţelepciunea să nu asculte
de unele rugăciuni:
O, slujitoare a lui Dumnezeu. Puterea Sfântului
Duh vindecă relele şi materiale şi spirituale”. –Daily
Lessons Received at ‘Akká, p. 95
Iar unui bolnav îi scrie:
Cu adevărat, Voinţa lui Dumnezeu lucrează uneori într‑un fel pe care omenirea nu este în stare să-l
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înţeleagă. Pricinile se vor arăta mai târziu, încrede-te
în Dumnezeu, nădăjduieşte în El şi lasă-te cu totul
în Voia Domnului. Cu adevărat, Domnul tău este
afectuos, plin de compasiune şi milostiv… şi va face
să coboare asupra ta Mila Lui.
El ne învaţă că sănătatea spirituală aduce şi sănătate
fizică, dar sănătatea fizică depinde de multe împrejurări,
dintre care unele depăşesc puterea omului. Aşadar, chiar
şi cea mai desăvârşită stare sufletească a unui om poate
să nu asigure întotdeauna sănătatea fizică. Uneori, cele
mai sfinte femei şi cei mai sfinţi bărbaţi sunt supuşi
bolilor.
Cu toate acestea, influenţa binefăcătoare asupra
sănătăţii fizice ce rezultă dintr-o bună stare sufletească
este mult mai mare decât se crede de obicei şi este de
ajuns pentru a îndepărta boala în foarte multe cazuri.
‘Abdu’l-Bahá scrie unei doamne din Anglia: „Mi-aţi scris
despre lipsa de putere a trupului dumneavoastră. Cer din
partea Mărinimiei lui Bahá’u’lláh să se întărească sufletul
dumitale, astfel ca prin puterea dumitale spirituală să se
vindece şi trupul”.
Din nou, El spune:
Dumnezeu le-a hărăzit oamenilor puteri aşa de
minunate, ca să poată întotdeauna privi în sus şi
primi, printre alte daruri, tămăduirea de la divina
Lui Mărinimie. Dar vai, omul nu este recunoscător
pentru acest bun mai presus de toate, ci doarme
în somnul nepăsării şi nu ia în seamă nemărginita
milostivire ce i-a arătat-o Dumnezeu, ci îşi întoarce
faţa de la Lumină, urmându-şi calea în întuneric.
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Tămăduitorul
Puterea tămăduirii spirituale este fără îndoială răspândită în întreaga omenire, mai mult sau mai puţin, dar
după cum unii oamenii sunt înzestraţi cu un dar deosebit pentru matematică sau muzică, tot așa alţii par a fi
înzestraţi cu un dar deosebit pentru a tămădui. Aceştia
sunt oamenii care ar trebui să facă din vindecare munca
vieţii lor. Din nefericire lumea a ajuns atât de materialistă
în veacurile din urmă încât s-a pierdut din vedere până
şi capacitatea vindecării spirituale. Ca şi celelalte daruri,
darul vindecării trebuie mai întâi recunoscut, dezvoltat,
îngrijit ca să ajungă la cea mai înaltă dezvoltare şi putere
a lui şi sunt desigur astăzi mii de oameni, bogat înzestraţi,
cu aplecare firească pentru tămăduit, în care acest dar
nepreţuit zace adormit şi nefolosit. Când se vor înfăptui
mai deplin toate putinţele vindecării mentale şi spirituale,
arta tămăduirii va fi preschimbată şi înnobilată şi foloasele ei cu mult sporite. Iar când această nouă ştiinţă şi
putere a vindecătorului e îmbinată cu adâncă încredere
şi nădejde din partea bolnavului, ne putem aştepta la
rezultate minunate.
În Dumnezeu trebuie să ne punem încrederea.
Nu e alt Dumnezeu în afară de El, Tămăduitorul,
Cunoscătorul, Ajutorul… Nimic pe pământ sau în cer
nu este în afara cuprinderii lui Dumnezeu.
O, doctore! Îngrijind bolnavii, pomeneşte mai întâi
numele Dumnezeului tău, Posesorul Zilei Judecăţii
şi pe urmă foloseşte calităţile cu care te-a înzestrat
El pentru vindecarea făpturilor Lui. Pe Viaţa Mea!
Doctorul care a băut din Vinul Dragostei Mele tă142
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măduieşte prin prezenţa lui şi suflarea lui e milă şi
nădejde. Ţine-te de el, pentru binele sănătăţii tale. E
confirmat de Dumnezeu să trateze.
Această ştiinţă (a artei vindecării) este cea mai
însemnată dintre toate, căci este cel mai mare dar
al lui Dumnezeu, care a insuflat Viaţă ţărânei, pentru
a întrema trupurile oamenilor şi El a pus-o în fruntea
tuturor ştiinţelor şi a înţelepciunii. Căci aceasta este
ziua în care trebuie să te ridici pentru Izbânda Mea.
Numele Tău este tămăduirea mea, o, Dumnezeul
meu, iar amintirea Ta este leacul meu. Apropierea
de Tine este speranţa mea, iar dragostea ce Ţi-o
port este tovarăşul meu. Mila Ta pentru mine este
tămăduirea mea şi alinarea mea în lumea aceasta
şi-n lumea ce va să vie. Cu adevărat, Tu eşti Cel
Atotdarnic, Cel Atotcunoscător, Cel Atotînţelept.
–Bahá’u’lláh, Tabletă către un medic
‘Abdu’l‑Bahá scrie:
Cel ce este plin de iubire pentru Bahá şi uită de
toate lucrurile, Duhul Sfânt va grăi prin buzele sale şi
spiritul vieţii îi va umple inima… Cuvintele vor izvorî
din buzele lui ca şirul de mărgăritare şi orice boală şi
suferinţă va fi vindecată prin atingerea mâinilor sale.
O, tu, cel curat şi insuflat cu duh! Întoarce-te
către Dumnezeu cu inima aprinsă de dragostea Lui
şi înflăcărată de lauda Lui, privind spre Împărăţia
Lui şi căutând ajutor de la Sfântul Său Duh în stare
de încântare, de extaz, de dragoste, de năzuinţe, de
bucurie şi de bună plăcere. Dumnezeu te va ajuta
printr-un duh trimis de la El, să vindeci boala şi
suferinţa.
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Continuă vindecarea trupurilor şi a inimilor şi
caută tămăduirea pentru bolnavi, întorcându-te spre
Suprema Împărăţie şi prin încordarea inimii tale pentru dobândirea lecuirii prin puterea Celui Mai Mare
Nume şi prin duhul Iubirii de Dumnezeu.
Cum poate oricine să ajute
Meşteşugul vindecării bolilor nu este un lucru care-l
priveşte doar pe medic şi pe bolnav, ci pe toată lumea.
Fiecare trebuie să fie părtaş prin milă şi ajutor, prin viaţă
curată şi gânduri drepte şi mai ales prin rugăciuni, căci
dintre toate leacurile, rugăciunea este leacul cel mai
puternic. „Rugăciunile şi implorarea pentru binele altora”, zice ‘Abdu’l‑Bahá, „vor fi desigur ascultate”. Prietenii
bolnavului au o răspundere deosebită, căci influenţa lor
spre bine sau spre rău este cea mai apropiată şi cea mai
puternică. În câte cazuri de boală depinde vindecarea
mai ales de îngrijirea rudelor, a prietenilor sau a vecinilor
neajutoraţilor bolnavi!
Chiar și membrii întregii comunităţi au o influenţă în
fiecare caz de boală. În cazurile individuale nu se remarcă
poate cât este de mare acea influenţă, dar în cazuri colective efectul este puternic. Fiecare om resimte „atmosfera”
socială în care trăieşte prin faptul că predomină credinţa
sau materialismul, virtutea sau viciul, veselia sau mâhnirea, iar fiecare individ îşi are partea lui în crearea „atmosferei” sociale. Poate că nu-i este dat nimănui, în starea
de azi a lumii, să dobândească sănătate desăvârşită, dar
fiecare poate fi „canalul dornic” prin care se răspândeşte
puterea dătătoare de sănătate a Duhului Sfânt şi astfel
să aibă o înrâurire vindecătoare şi utilă asupra trupului
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lui şi asupra celor ce-l înconjoară.
Puţine îndatoriri li se cer mai des şi mai stăruitor
bahá’ílor cum este aceea de a-i vindeca pe bolnavi, iar
Bahá’u’lláh și ‘Abdu’l‑Bahá au revelat multe rugăciuni
frumoase pentru vindecare.
Era de Aur
Bahá’u’lláh asigură că printr-o conlucrare armonioasă
între bolnavi, tămăduitori şi comunitatea în ansamblu,
precum şi prin folosirea cuvenită a feluritelor mijloace de
vindecare materiale, mentale şi spirituale se va întemeia
Era de Aur, când prin Puterea lui Dumnezeu „toată durerea se va preface în bucurie şi toate bolile în sănătate”.
‘Abdu’l‑Bahá spune că atunci când va fi înţeles Mesajul
Divin toate bolile vor pieri. Și din nou spune:
Când vor fi temeinic îmbinate lumea materială şi
lumea spirituală, când inimile vor deveni celeste şi
aspiraţiile pure, se va înfăptui o neclintită legătură şi
această putere va avea un rezultat desăvârşit: bolile
fizice şi spirituale vor căpăta deplină însănătoşire.
Folosirea corectă a sănătăţii
Terminând acest capitol, se cuvine să ne amintim de învăţăturile lui ‘Abdu’l‑Bahá cu privire la buna întrebuinţare
a sănătăţii fizice. Într‑una din Tabletele Lui către bahá’íi
din Washington El spune:
Dacă sănătatea şi buna stare a trupului se
cheltuiesc pe calea Împărăţiei, acest lucru este acceptabil şi vrednic de laudă; iar dacă se cheltuiesc
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pentru folosul întregii omeniri – fie chiar spre beneficiul material (sau trupesc) – şi spre a face bine,
şi acest lucru este acceptabil. Dar dacă sănătatea
şi bunăstarea unui om sunt irosite în pofte trupeşti,
într‑o viaţă trăită la nivel animalic şi în întreprinderi
diabolice, atunci ar fi de preferat boala, decât o astfel
de sănătate; ba chiar moartea ar fi de preferat unei
astfel de vieţi. Dacă doreşti sănătate, s-o doreşti
pentru a sluji Împărăţiei. Sper să dobândeşti desăvârşită înţelegere, hotărâre nestrămutată, deplină
sănătate şi tărie fizică şi spirituală, ca să poţi să
bei din fântâna vieţii veşnice şi să fii ajutat de duhul
divinei confirmări.
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UNITATEA RELIGIOASĂ
O, voi ce vieţuiţi pe pământ! Trăsătura aparte ce
imprimă un caracter deosebit acestei Revelaţii
Supreme este faptul că Noi pe de o parte, am
şters de pe paginile cărţii lui Dumnezeu orice a
fost prilej de neînţelegere, maliţiozitate şi vrajbă
printre copiii oamenilor, iar pe de altă parte, am
pus bazele esenţiale ale înfrăţirii, înţelegerii şi
unităţii desărvâşite şi durabile. Bine este de cei
ce-Mi respectă legile.
Bahá’u’lláh, Tablet of the World

Sectele în secolul al nouăsprezecelea
Poate că niciodată nu a părut lumea a fi mai departe de
unitatea religioasă decât în secolul al nouăsprezecelea.
Timp de mai multe veacuri au existat unele alături de
altele marile comunităţi religioase – cea zoroastriană,
cea mozaică, cea budistă, cea creştină, cea musulmană
şi altele – dar în loc să se contopească într‑un tot armonios, au fost în neîncetată vrajbă şi neînţelegere, fiecare
împotriva celorlalte. Nu numai atât, ci fiecare s-a fărâmat
prin dezbinări succesive într‑un număr mereu crescând
de secte, care uneori se împotrivesc cumplit una alteia.
Totuşi Hristos spusese: „Prin aceasta vor şti oamenii că
sunteţi ucenicii Mei, dacă vă iubiţi unul pe altul”, iar Mahomed a spus: „Această religie a voastră este singura
religie… Vouă v-a poruncit Dumnezeu credinţa pe care o
poruncise lui Noe şi pe care Noi v-am dezvăluit-o şi pe
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care Noi am poruncit-o lui Abraham, lui Moise şi lui Iisus,
zicând: «Păstraţi această credinţă şi nu o împărţiţi în secte!»” Întemeietorii tuturor marilor religii au îndemnat pe
credincioşii lor la iubire şi unire, dar de fiecare dată scopul
marelui Întemeietor a fost într‑o mare măsură pierdut din
vedere, într‑un vârtej de intoleranţă şi habotnicie, de formalism şi de făţărnicie, de corupţie şi de denaturare, de
schisme şi de vrajbă. Numărul total al sectelor mai mult
sau mai puţin învrăjbite din lumea întreagă era poate mai
mare la începutul erei bahá’í decât în orice altă clipă, a
istoriei omenirii. S-ar fi părut că omenirea experimenta
atunci toate felurile de credinţe religioase cu tot felul de
datini şi ceremoniale şi cu toate soiurile posibile de coduri
morale ce se pot închipui.
În acelaşi timp, un număr tot mai mare de oameni îşi
dedicau întreaga energie pentru a cerceta fără teamă şi
a studia cu spirit critic legile naturii şi temeliile credinţei.
Se dobândeau tot mai repede noi cunoştinţe ştiinţifice
şi se găseau noi soluţii la multe din marile probleme ale
vieţii. Dezvoltarea invenţiilor precum vaporul şi căile ferate, reţeaua poştală şi presa a ajutat mult la răspândirea
ideilor şi la rodnica apropiere a mult-diferitelor tipuri de
gândire şi de viaţă.
Aşa-zisul „conflict între religie şi ştiinţă” ajunsese un
cumplit război. În lumea creştină, critica adusă Bibliei
s-a unit cu ştiinţele naturale pentru a pune în discuţie şi
până la un punct, pentru a respinge autoritatea Bibliei,
autoritate care timp de veacuri fusese temeiul recunoscut de toţi al credinţei. O parte tot mai mare a oamenilor
a început să se arate neîncrezătoare faţă de învăţăturile
bisericilor. Şi chiar un număr mare de preoţi au manifestat
îndoială sau rezerve fie în taină, fie pe faţă cu privire la
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crezul primit de religia lor.
Această fierbere şi flux de opinii, împreună cu o tot
mai mare recunoaştere a neajunsurilor vechilor ortodoxii
şi dogme, precum şi bâjbâiala în căutarea trudnică a unui
nou adevăr şi a unei noi pătrunderi nu s‑au arătat numai
în ţările creştine, ci s‑au ivit, în forme diferite, mai mult
sau mai puţin vădite, printre popoarele tuturor ţărilor şi
în toate religiile.
Mesajul lui Bahá’u’lláh
Tocmai când ajunsese la culme această stare de tulburare
şi de vrajbă, a răsunat marea chemare a lui Bahá’u’lláh
către omenire:
Ca toate neamurile să fie unul în credinţă şi toţi
oamenii să fie fraţi; ca să se strângă legăturile de
dragoste şi de unire între fiii oamenilor; ca deosebirile de religie să dispară şi deosebirile de rasă să
fie şterse… Trebuie să înceteze luptele vărsarea de
sânge şi neînţelegerile şi toţi oamenii să fie ca un
singur neam şi o singură familie. (Cuvinte adresate
profesorului Browne)
E un mesaj minunat, dar cum pot fi aduse la îndeplinire propunerile lui? Mii de ani de-a rândul au predicat
Profeţii, au cântat poeţii şi s‑au rugat sfinţii pentru aceste
lucruri, dar n-au încetat deosebirile de religie şi nici n-au
dispărut vrajba, vărsarea de sânge şi neînţelegerea. Ce
ar mai putea să ne dovedească acum că se va înfăptui
minunea? Există elemente noi în această problemă? Şi
oare natura umană nu e aceeaşi cât o fi lumea şi pământul? Dacă doi oameni sau două popoare vor acelaşi lucru,
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n-au să se lupte de-acum înainte pentru a-l căpăta, cum
s‑au luptat şi-n trecut? Dacă Moise, Buddha, Hristos şi
Mahomed n-au izbutit să întemeieze unirea pe pământ,
va izbuti oare Bahá’u’lláh? Dacă toate credinţele de până
acum s‑au corupt şi-au fost împărţite în secte, nu va avea
aceeaşi soartă Credinţa Bahá’í? Să vedem ce răspuns
dau învăţăturile bahá’í la această întrebare şi la altele de
acelaşi fel.
Poate firea omenească să se schimbe?
Educaţia şi religia sunt amândouă întemeiate pe credinţa
că se poate schimba firea omenească. De fapt, nu este
nevoie de mari cercetări pentru a dovedi că tot ce putem
spune cu siguranţă despre orice lucru viu e că nu se poate opri din schimbare. Fără schimbare nu poate fi viaţă.
Până şi mineralul nu se poate feri de schimbare şi cu cât
ne ridicăm pe treapta evoluţiei, cu atât se fac schimbările
mai variate, mai complexe şi mai minunate. În afară de
aceasta, în progresul şi dezvoltarea tuturor fiinţelor de pe
toate treptele găsim două feluri de schimbare: unul încet
şi gradual, uneori aproape imperceptibil, iar celălalt, iute,
brusc şi puternic. Acesta din urmă se întâmplă în stările
de dezvoltare ce se numesc „critice”. Când este vorba
despre minerale, găsim aceste stări critice în momentul
fierberii sau al topirii, bunăoară când corpul solid devine
deodată lichid sau lichidul devine gaz. Când este vorba
despre plante, găsim asemenea momente critice când
începe sămânţa să încolţească sau când mugurele se
preface în frunze. În lumea animală, vedem peste tot
acelaşi lucru, ca în cazul în care crisalida se preface deodată în fluture sau când iese puiul din găoace ori când se
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naşte copilul din pântecul mamei. În viaţa mai elevată a
sufletului, vedem adesea o preschimbare asemănătoare,
când un om „se naşte a doua oară”, când toată fiinţa i se
schimbă din temelii în năzuinţe, în caracter şi în purtări.
Astfel de stări critice afectează adesea o specie întreagă sau o mulţime de specii deodată, așa cum vegetaţia
de toate soiurile se trezește la o viaţă nouă când vine
primăvara.
Bahá’u’lláh declară că întocmai precum fiinţele dintr-o
specie inferioară au momente în care tresar deodată la o
viaţă nouă şi mai plină, astfel şi pentru omenire, în „starea
critică” se apropie clipa unei „renaşteri”. Atunci formele
de viaţă care au dăinuit din zorile vremurilor până la acel
ceas vor fi repede schimbate pentru totdeauna, iar omenirea va intra într‑o fază nouă de viaţă, tot atât de diferită de
cea veche, cum este fluturele de omidă sau pasărea de
ou. Omenirea, în ansamblul ei, privită în lumina Revelaţiei
noi, va ajunge la o nouă pătrundere a adevărului; aşa cum
un ţinut întreg este luminat când răsare soarele, astfel încât toţi oamenii văd limpede, deși cu un ceas înainte totul
era întunecat şi nedesluşit. „Acesta este un ciclu nou al
puterilor omeneşti”, zice ‘Abdu’l‑Bahá. „Toate zările lumii
sunt luminoase şi lumea va ajunge cu adevărat o grădină
de trandafiri sau un rai”. Toate analogiile ce se găsesc în
natură ne adeveresc putinţa unei asemenea preschimbări; Profeţii de demult, toţi într‑un glas, au vestit ivirea
unei asemenea zile minunate; semnele vremurilor arată
limpede că tocmai acum se săvârşesc schimbări adânci
şi din temelii în ideile şi instituţiile omenirii. Ce-ar putea fi
aşadar mai zadarnic şi mai fără noimă decât argumentele
pesimiste, care afirmă că deși toate lucrurile se schimbă,
numai firea omenească nu se poate schimba?
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Primii paşi spre unitate
Bahá’u’lláh îndeamnă la caritate şi îngăduinţă, ca mijloc
de a promova unitatea religioasă şi porunceşte tuturor
credincioşilor Lui „să se amestece printre oamenii de
toate religiile cu bucurie şi fericire”.
În Testamentul Său, El zice:
Vrajba şi conflictul au fost de El interzise cu desăvârşire în cartea Sa (Kitáb-i-Aqdas). Aceasta este
porunca Domnului în această atotpreaînaltă Revelaţie – o poruncă pe care a ferit-o de orice slăbire şi
pe care a împodobit-o cu podoaba confirmării Lui.
O, voi, oameni ai lumii! Religia lui Dumnezeu are
drept scop iubirea şi unirea; să nu faceţi din ea un
prilej de duşmănie şi de vrajbă… Nădejdea este că
poporul lui Bahá se va întoarce întotdeauna înspre
Cuvântul Sfinţit: „Iată! Toate lucrurile sunt de la Dumnezeu.” – Cuvântul Atotglorios care asemenea apei
a stins jarul urii şi al învrăjbirii ce mocneşte în inimi
şi în piepturi. Prin acest singur Cuvânt toate sectele
din lume ajung până la lumina adevăratei uniri; cu
adevărat, El vorbeşte Adevărul şi către Cărare El ne
îndrumă şi El este Cel Puternic, Cel Plin de Har, Cel
Plin de Frumuseţe.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
Toţi oamenii trebuie să renunţe la prejudecăţi şi
chiar să se ducă fiecare la bisericile şi moscheile
celorlalţi, căci în toate aceste locuri de închinăciune
este pomenit Numele lui Dumnezeu. Din moment
ce toţi se adună pentru a-L slăvi pe Dumnezeu, ce
deosebire este? Niciunul nu-l slăveşte pe Satan.
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Musulmanii trebuie să se ducă la bisericile creştine
şi la sinagogile evreilor şi de asemenea, ceilalţi trebuie să meargă la moscheile musulmane. Oamenii
se ţin deoparte unii de alţii numai din pricina unor
prejudecăţi şi dogme neîntemeiate. În America am
intrat în sinagogile evreieşti, care seamănă cu bisericile creştine şi peste tot i-am văzut preamărindu-L
pe Dumnezeu.
În multe dintre aceste locuri am vorbit cu ei
despre temeliile de la început ale religiilor divine şi
le-am lămurit dovezile validităţii divinilor profeţi şi ale
Sfintelor Manifestări. I-am îndemnat să renunţe la
orice oarbă imitaţie. Toţi conducătorii de asemenea
trebuie să meargă unii la bisericile celorlalţi şi să
vorbească despre temeliile şi principiile fundamentale ale religiei divine. Trebuie să-L preamărească
pe Dumnezeu în cea mai desăvârşită armonie şi
unire, fiecare în locaşul de închinăciune al celorlalţi
şi trebuie să se lase de fanatism.
Dacă s-ar fi înfăptuit aceşti primi paşi şi dacă s-ar fi
stabilit o stare de mutuală şi prietenească îngăduire între
diferitele secte religioase, ce minunată schimbare s-ar
arăta în lume! Ca să se poată ajunge totuşi la adevărata
unire, se cere încă ceva mai mult. Pentru boala sectarismului, toleranţa este un preţios leac trecător, dar nu o
vindecare deplină. Nu îndepărtează pricina răului.
Problema autorităţii
Deosebitele comunităţi religioase nu s‑au putut uni în
trecut pentru că adepţii fiecărei secte au privit pe Întemeietorul ei ca pe singura autoritate supremă, iar legea
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Lui, ca pe o lege divină. Oricare Profet, proclamând un
mesaj diferit, era din această pricină socotit un duşman
al adevărului. Diferitele secte din fiecare comunitate
s‑au despărţit unele de altele din aceeaşi pricină. Adepţii
fiecărei secte s‑au supus unei autorităţi subordonate şi
au privit o anumită versiune sau interpretare a Mesajului
Întemeietorului drept Singura Credinţă Adevărată, iar pe
toate celelalte, ca neadevărate. E vădit că atâta vreme
cât va dăinui această stare de lucruri nu este cu putinţă o adevărată unire. Bahá’u’lláh, pe de altă parte, ne
revelează că toţi Profeţii au fost purtătorii adevăratelor
mesaje ale lui Dumnezeu şi că fiecare în vremea Lui a
propovăduit cele mai înalte învăţături, că învăţăturile tuturor sunt asemănătoare în esenţă şi că fac parte dintr-un
mare plan menit pentru educarea şi unificarea omenirii.
Îndeamnă pe toţi oamenii din toate grupurile religioase
să arate evlavie faţă de Profeţii lor, dedicându-şi viaţa
pentru dobândirea acelei uniri pentru care toţi Profeţii
au muncit şi au pătimit. În scrisoarea Sa către Regina
Victoria, Bahá’u’lláh aseamănă lumea cu un bolnav a cărui
boală se agravează pentru că a căzut în mâinile medicilor
nepricepuţi şi spune cum s-ar găsi leacul:
Ceea ce Domnul a orânduit ca leac suprem şi
cel mai puternic remediu pentru tămăduirea întregii
lumi este unificarea tuturor popoarelor într‑o Cauză
universală şi o Credinţă comună. Aceasta nu se
poate înfăptui decât prin puterea unui Medic iscusit,
atotputernic şi inspirat. Acesta este adevărul netăgăduit şi orice altceva nu este decât vădită eroare.
–Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p. 255
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Revelaţia progresivă
O mare stavilă pentru mulţi în calea unităţii religioase
este deosebirea dintre revelaţiile aduse de fiecare Profet.
Ce este poruncit de unul este oprit de celălalt, cum pot
aşadar amândoi să aibă dreptate, cum pot amândoi propovădui Voinţa lui Dumnezeu? Adevărul de bună seamă
este Unul şi nu se poate schimba. Da, Adevărul Absolut
este Unul şi nu se poate schimba, dar Adevărul Absolut
întrece nespus de mult pătrunderea omenirii de azi şi
închipuirile noastre despre el se schimbă necontenit.
Ideile noastre învechite şi greşite vor fi prin Harul lui Dumnezeu înlocuite treptat prin idei mai potrivite cu adevărul.
Bahá’u’lláh spune într‑o Tabletă către nişte bahá’í persani:
O, oameni! Cuvintele sunt dezvăluite potrivit cu
puterile fiecăruia, astfel ca începătorii să progreseze treptat. Laptele trebuie să fie dat pe măsură ca
pruncul lumii să intre pe Tărâmul Grandorii şi să se
stabilească la Curtea Unităţii.
Laptele întăreşte pruncul, că să poată mistui mai târziu o hrană mai grea. A spune că un Profet are dreptate
când dă anumite învăţături într‑o anumită vreme şi că de
aceea greşeşte alt Profet, Care dă alte învăţături într-altă
vreme este ca şi când am spune că laptele, fiind cea mai
bună hrană pentru pruncul nou născut, ar trebui să se
dea doar lapte şi iarăşi lapte omului în toată firea şi că
ar fi o greşeală să i se dea altceva! ‘Abdu’l‑Bahá spune:
Fiecare revelaţie divină e împărţită în două părţi.
Prima parte este esenţială şi aparţine lumii eterne.
Este expunerea adevărurilor Divine şi a principiilor
esenţiale, este expresia Dragostei lui Dumnezeu.
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Această parte este aceeaşi în toate religiile, neclintită,
neschimbată. A doua parte nu e veşnică, priveşte
viaţa practică, tranzacţii şi afaceri şi se schimbă
potrivit cu dezvoltarea omului şi nevoile vremii în
care trăieşte fiecare Profet. Bunăoară… în perioada
mozaică se tăia mâna unui om ca pedeapsă pentru
un furt oricât de mic; era vorba de legea: ochi pentru
ochi, dinte pentru dinte, dar pentru că aceste legi nu
se potriveau în timpul lui Hristos, au fost înlocuite.
De asemenea, divorţul se răspândise într-atât încât
nu mai rămăsese o lege statornică a căsătoriei, de
aceea Sfinţia Sa Hristos a interzis divorţul.
Potrivit cu cerinţele vremurilor, Sfinţia Sa Moise
a revelat zece legi pentru pedeapsa cu moartea.
Nu se putea pe acea vreme ocroti comunitatea şi
nici nu se putea căpăta siguranţa vieţii sociale fără
acele măsuri straşnice, căci copiii lui Israel trăiau
în pustiul Tah, unde nu se aflau tribunale şi temniţe.
Acest cod al moravurilor nu mai era necesar însă
pe vremea lui Hristos. Istoria părţii a doua a religiei
n-are însemnătate, căci este legată numai de obiceiurile acestei vieţi, dar temelia religiei lui Dumnezeu
e una şi aceeaşi şi Sfinţia Sa Bahá’u’lláh a reîntărit
acea temelie.
Religia lui Dumnezeu este Singura Religie şi toţi Profeţii au propovăduit asta, dar ea este un lucru viu, care
creşte, nu este inert şi neschimbat. Vedem în învăţăturile
lui Moise, Mugurele; în ale lui Hristos, Floarea şi în cele
ale lui Bahá’u’lláh, Fructul. Floarea nu nimiceşte bobocul,
precum nici fructul nu nimiceşte floarea. Nu nimiceşte,
ci împlineşte. Sepalele bobocului trebuie să cadă ca să
se dezvolte floarea şi petalele florii trebuie să cadă ca
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să crească şi să se coacă fructul. Oare au fost nefolositoare şi fără noimă sepalele şi petalele, de au trebuit să
fie scuturate? Nicidecum, amândouă la vremea lor, au
fost folositoare şi cu noimă; fără ele, n-am fi avut fructul.
Astfel este cu diferitele învăţături ale Profeţilor; înfăţişarea
lor se schimbă din veac în veac şi fiecare revelaţie nu este
decât împlinirea precursorilor ei, nu sunt nici deosebite,
nici potrivnice, ci sunt diferite trepte în povestea vieţii a
Uneia şi Aceleiaşi Religii care au fost pe rând destăinuite
ca sămânţă, mugur, floare şi care intră acum pe treapta
rodului.
Infailibilitatea Profeţilor
Bahá’u’lláh ne învaţă că orice om înzestrat cu Rangul de
Profet dă dovezi suficiente privind Menirea Sa şi are dreptul să ceară ascultare de la toţi oamenii, având destulă
autoritate pentru a înlătura, a preschimba sau a adăuga
ceva la învăţăturile precursorilor Săi. În Cartea Íqán citim:
Cât de departe ar fi de harul Celui Prea Plin de
Dărnicie şi de providenţa Sa iubitoare şi draga Sa
milostivire să aleagă un singur suflet dintre toţi oamenii pentru călăuzirea făpturilor Sale, fără a-I hărăzi
dovezi desăvârşite şi îndestulătoare şi totodată să-i
pedepsească aspru pe oameni pentru că nu cred în
alesul Lui! Dimpotrivă, mărinimia atotcuprinzătoare a
Domnului tuturor fiinţelor dintotdeauna a îmbrăţişat
toate fiinţele trecătoare prin intermediul Manifestărilor Esenţei Sale divine…
Şi totuşi, scopul fiecărei Revelaţii nu este oare de
a aduce o transformare a întregului caracter al omenirii, o transformare atât interioară, cât şi exterioară
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şi care să afecteze atât viaţa sa morală, cât şi cea
materială? Căci, dacă nu s-ar schimba caracterul
omenirii sub influenţa Manifestărilor universale ale
lui Dumnezeu, apariţia Lor ar fi inutilă. –Kitáb-i-Íqán,
p. 14, 240
Dumnezeu este Singura Autoritate infailibilă şi nici
Profeţii nu pot greşi pentru că Mesajul Lor este Mesajul
lui Dumnezeu, trimis omenirii prin Ei. Acel Mesaj rămâne în vigoare până când este înlocuit prin altul mai nou,
transmis de acelaşi Profet sau de un altul.
Dumnezeu este marele Medic, Care singur poate cunoaşte fără greş boala omenirii şi singur poate prescrie
leacul cuvenit. Leacul prescris într‑o epocă nu se mai
potriveşte în epoca următoare, când s-a schimbat starea
bolnavului. A se ţine de vechiul leac, când medicul a prescris un nou mod de vindecare nu arată credinţă în medic,
ci necredinţă. Poate că sunt cutremuraţi evreii când li se
spune că unele din leacurile prescrise de Moise acum
peste trei mii de ani pentru relele omenirii sunt învechite
şi nu se mai potrivesc azi; de asemenea, creştinii pot fi la
fel de cutremuraţi când li se spune că Mahomed a avut
de schimbat şi de adăugat ceva de preţ la cele poruncite
de Iisus; de asemenea şi musulmanii, când li se cere să
creadă că Báb şi Bahá’u’lláh au avut autoritatea necesară
pentru a schimba ceva din poruncile lui Mahomed; însă,
după vederile bahá’í, adevărata slăvire a lui Dumnezeu
cuprinde evlavie faţă de toţi Profeţii Lui şi neclintită supunere faţă de cele mai recente Porunci ale Lui, aşa cum
ni le dau Profeţii timpurilor noastre. Numai prin astfel de
devotament va putea fi dobândită adevărata Unitate.
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Suprema Manifestare
Ca şi toţi ceilalţi Profeţi, Bahá’u’lláh îşi expune Menirea în
cuvintele cele mai limpezi.
În Lowh-i-Aqdás, Tabletă adresată îndeosebi creştinilor,
El zice:
Cu adevărat, Tatăl a venit şi a împlinit ceea ce
vi se făgăduise în Împărăţia lui Dumnezeu. Acesta
este Cuvântul pe care Fiul l-a ascuns sub un văl
când le-a spus celor din jurul Său că în acea clipă nu
l-ar putea duce. Dar când timpul hotărât s-a sfârşit
şi Ceasul a sosit, Cuvântul a răsărit de la Orizontul
Voinţei. Aveţi grijă, o, Adunare a Fiului! (i.e. creștini)
Nu-l daţi deoparte, ci ţineţi-vă de el. Vă este mai bun
decât tot ce se află înaintea voastră!... Cu adevărat,
Duhul Adevărului a sosit, ca să vă călăuzească în tot
Adevărul. Cu adevărat, El nu vorbeşte de la El, ci de
la Cel Atotcunoscător şi Înţelept. El e Cel pe Care l-a
slăvit Fiul… Părăsiţi ceea ce se află înaintea voastră,
o, oameni de pe pământ, şi adoptaţi ceea ce vi se
porunceşte de către Cel Care este Cel Plin de Forţă,
Cel Credincios.
Iar într‑o scrisoare către Papă, scrisă de la Adrianopol
în 1867, El spune:
Aveţi grijă ca nu cumva sărbătorirea să vi-L
ascundă pe Cel Sărbătorit sau preamărirea pe
Cel Preamărit! Iată-L pe Domnul, Cel Puternic, Cel
Atotcunoscător! A venit să domnească asupra vieţii
lumii şi să unească tot ce vieţuieşte în ea. Veniţi, o,
voi oameni, spre Locul unde răsare Revelaţia! Nu
zăboviţi, nici măcar o clipă! Sunteţi cunoscători ai
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Evangheliei şi totuşi nu-L puteţi vedea pe Domnul
Slavei?
Acest lucru nu vi se cuvine, o, învăţată adunare!
Spune atunci, dacă tăgăduiţi aceasta, după care dovadă credeţi în Dumnezeu? Arătaţi dovada voastră…
La fel cum în aceste scrisori către creştini Bahá’u’lláh
vesteşte împlinirea făgăduielilor Evangheliei, tot așa El
le anunţă musulmanilor, evreilor şi zoroastrienilor şi altor popoare de alte credinţe împlinirea făgăduielilor din
Cărţile lor Sfinte. Le vorbeşte tuturor oamenilor ca fiind
oile Domnului, care au fost până acum despărţite în mai
multe turme şi adăpostite în staule deosebite. Mesajul
Lui, spune El, este Glasul lui Dumnezeu, Păstorul Cel Bun,
Care a venit la împlinirea vremii să adune la un loc oile
risipite într‑o singură turmă, înlăturând îngrădirile dintre
ele, „ca să fie numai o turmă şi un păstor.”
O nouă stare a lucrurilor
Locul lui Bahá’u’lláh printre Profeţi este fără asemănare
şi singular în felul său pentru că starea lumii în ceasul
ivirii Lui era şi ea fără asemănare şi singulară în felul ei.
Printr-o lungă şi adesea întreruptă dezvoltare a religiei,
a ştiinţei, a artei şi a civilizaţiei lumea a ajuns vrednică
de a primi ideea de Unire. Îngrădirile, care în veacurile
trecute făceau ca unirea lumii întregi să fie cu neputinţă,
erau gata să se surpe atunci când a apărut Bahá’u’lláh,
iar de la naşterea Lui, în anul 1817 şi mai ales de când a
început răspândirea învăţăturii Lui, aceste îngrădiri s‑au
dărâmat treptat, în chip uimitor. Oricare ar fi pricina lor,
faptul rămâne neîndoielnic.
În timpul Profeţilor de dinainte graniţele geografice sin160
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gure erau de ajuns pentru a împiedica unirea lumii întregi.
Acum, această stavilă a dispărut. Pentru prima oară în
istoria omenirii, oameni locuind în părţi opuse ale globului
pot comunica între ei repede şi uşor. Lucruri întâmplate
ieri în Europa sunt ştiute azi pe toate continentele lumii,
iar un discurs ţinut azi în America poate fi citit mâine în
Europa, Asia şi Africa.
Un alt mare obstacol era deosebirea limbilor. Mulţumită învăţării limbilor străine, a dispărut în mare şi acesta;
şi avem toate motivele să credem că peste câţiva ani se
va adopta şi se va preda în toate şcolile din lume o limbă
auxiliară internaţională. Şi această dificultate va dispărea
atunci cu totul.
Al treilea obstacol provenea din prejudecăţile religioase şi intoleranţă. Şi acestea au început să dispară.
Mintea oamenilor este din ce în ce mai deschisă. Sarcina
educării popoarelor scapă din ce în ce mai mult de sub
influenţa preoţilor sectari şi chiar și în cercurile cele mai
închise şi mai conservatoare, nu se mai poate împiedica
răspândirea vederilor liberale.
Bahá’u’lláh este aşadar primul dintre marii Profeţi, al
Cărui mesaj s-a răspândit într‑un timp comparativ scurt
în fiecare colţ al lumii. Curând învăţăturile lui Bahá’u’lláh
traduse cu exactitate din propriile Lui Scrieri vor fi la
îndemâna oricărui bărbat, femeie sau copil din lumea
întreagă, care ştie să citească.
Bogăţia Revelaţiei bahá’í
Revelaţia bahá’í este fără asemănare şi unică în felul ei
printre toate credinţele de pe pământ din cauză că învăţăturile ei autentice sunt păstrate complet şi în întregime.
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Cuvintele care s-au păstrat şi pot fi cu certitudine atribuite
lui Hristos, lui Moise, lui Zoroastru, lui Buddha, lui Krişna
sunt foarte puţine la număr şi lasă fără răspuns multe
întrebări de mare însemnătate practică ale vieţii moderne.
Multe dintre învăţăturile ce li se atribuie de obicei acestor
Întemeietori religioşi sunt de o autenticitate îndoielnică,
ba unele sunt în chip vădit adaosuri ale timpurilor mai
recente. Musulmanii au în Qur’án şi într‑un mare număr
de tradiţii coranice date mai complete asupra vieţii şi a
învăţăturii Profetului lor, dar Mahomed Însuşi, cu toate
că a fost inspirat de Dumnezeu, era analfabet, precum
erau mai toţi din primii Săi adepţi. Metodele întrebuinţate pentru a păstra şi a răspândi învăţăturile Lui erau în
multe privinţe nesatisfăcătoare, iar autenticitatea multor
tradiţii islamice rămâne îndoielnică. Din această pricină,
păreri deosebite şi neînţelegeri în interpretări au avut ca
urmare împărţirea în secte în lumea Islamului, ca şi în
toate comunităţile religioase de până atunci.
Pe de altă parte, atât Báb, cât şi Bahá’u’lláh au scris
un mare număr de scrieri pline de elocvenţă şi de putere. Deoarece şi unul, şi altul au fost opriţi de a vorbi în
public şi Şi-au petrecut cea mai mare parte din viaţa Lor
în temniţă (după ce Şi-au declarat misiunea), Ei şi-au
dedicat o mare parte din timp scrisului, fapt pentru care
bogăţia scrierilor autentice ce cuprind Revelaţia bahá’í
nu se poate asemui cu nicio altă revelaţie a precursorilor
ei. Găsim în ea expuneri limpezi şi amănunţite ale multor
adevăruri care nu erau decât vag schiţate de revelaţiile
mai vechi, iar principiile eterne ale adevărului, propovăduite de toţi Profeţii, au fost întrebuinţate spre luminarea
problemelor vieţii moderne – probleme de cea mai mare
greutate şi complexitate, din care multe nu se iviseră în
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zilele Profeţilor de dinainte. E vădit că acest belşug de
revelaţii autentice păstrate în scris trebuie să aibă urmări
puternice pentru a împiedica greşelile în viitor şi pentru
a limpezi neînţelegerile din trecut, care au fost prilej de
despărţire în secte.
Legământul bahá’í
Revelaţia bahá’í este fără asemănare şi unică în felul ei
şi din alt punct de vedere. Bahá’u’lláh, înainte de a muri,
a scris un Legământ în care L-a numit pe fiul Său mai
mare ‘Abdu’l‑Bahá, pe Care adeseori Îl pomeneşte sub
numele de „Ramura” sau „Cea Mai Mare Ramură”, drept
interpret autorizat al învăţăturilor şi în care a declarat că
orice lămuriri sau interpretări date de El trebuie să fie
primite ca având aceeaşi autoritate ca şi cuvintele rostite
de Bahá’u’lláh Însuşi. În Testamentul Său, El spune:
Cugetaţi asupra celor revelate în Cartea Noastră
Cea Mai Sfântă: „Când se vor fi retras apele oceanului prezenţei Mele şi când va fi încheiată Cartea
Revelaţiei Mele, întoarceţi-vă feţele către Cel ales
de Dumnezeu, care a răsărit din această Străveche
Rădăcină.” Subiectul acestui sfânt verset nu este
altul decât Cea Mai Puternică Ramură (‘Abdu’l‑Bahá).
Iar în Tableta Ramurii, în care lămureşte rangul lui
‘Abdu’l‑Bahá, El spune:
O, oameni, aduceţi mulţumiri lui Dumnezeu
pentru apariţia Lui, căci cu adevărat El e cea mai
mare Favoare pentru voi şi cea mai desăvârşită
binecuvântare şi prin El toate oasele prefăcute în
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ţărână recapătă viaţă. Oricine se întoarce către El
s-a întors către Dumnezeu şi oricine se întoarce de
la El s-a întors de la Frumuseţea Mea, Mi-a tăgăduit
Dovada şi Mi-a încălcat legea.
După moartea lui Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l‑Bahá a avut numeroase prilejuri fie la El acasă, fie în numeroasele Lui
călătorii, să cunoască oameni din toate părţile lumii și
cu cele mai deosebite păreri. Le asculta toate întrebările,
toate dificultăţile şi obiecţiile şi le dădea lămuriri amănunţite care erau cu grijă notate în scris. ‘Abdu’l‑Bahá
a urmat un lung şir de ani această muncă de elucidare
a învăţăturilor, arătând cum pot fi întrebuinţate pentru
lămurirea problemelor vieţii moderne. Divergenţele de
opinie ce se iveau printre credincioşi Îi erau comunicate
şi erau rezolvate prin autoritatea Lui, astfel împiedicânduse ivirea unor neînţelegeri ulterioare.
Bahá’u’lláh a mai aranjat să fie aleasă o Casă Internaţională a Dreptăţii care să-i reprezinte pe bahá’íi din
lumea întreagă, să se ocupe de toate chestiunile Cauzei,
să supravegheze şi să orânduiască toată activitatea
ei, să împiedice dezbinările şi schismele, să elucideze
problemele necunoscute şi să ferească învăţăturile de
interpretări greşite şi de deteriorare. Faptul că acest corp
administrativ suprem poate nu numai să ia iniţiativa în
materie legislativă asupra tuturor problemelor nedefinite
de Învăţături, ci şi să anuleze propriile sale decrete când
noile condiţii vor cere măsuri diferite, permite Credinţei
să se dezvolte şi asemenea unui organism viu, să se
adapteze nevoilor şi exigenţelor unei societăţi în evoluţie.
În afară de aceasta, Bahá’u’lláh a interzis orice interpretare dată de oricine altcineva în afară de interpretul
autorizat. ‘Abdu’l‑Bahá, în Testamentul Său, l-a desemnat
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pe Shoghi Effendi drept Păzitor al Credinţei după El şi l-a
împuternicit ca interpret al Scrierilor.
După o mie de ani sau mai mult va apărea o altă
Manifestare în urma lui Bahá’u’lláh cu dovezi limpezi ale
misiunii Sale, dar până atunci cuvintele lui Bahá’u’lláh, ale
lui ‘Abdu’l‑Bahá şi ale Păzitorului, cât şi hotărârile Casei
Universale a Dreptăţii sunt singurele autorităţi spre care
trebuie să se îndrepte toţi credincioşii pentru a fi călăuziţi.
Niciun bahá’í nu are dreptul să creeze o şcoală sau sectă
fondată pe interpretarea proprie a învăţăturilor ori pe o
presupusă revelaţie divină. Cine încalcă aceste porunci
va fi considerat „distrugător de Legământ”1.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
Unul dintre duşmanii Cauzei este cel care încearcă să interpreteze cuvintele lui Bahá’u’lláh şi prin
aceasta le denaturează înţelesul după priceperea lui
şi adună în jurul lui câţiva credincioşi formând astfel
o sectă, atribuindu-şi un rang superior şi pricinuind
o schismă în Cauză.
Într‑o altă Tabletă El scrie:
Aceşti oameni (promotorii schismei) sunt ca
spuma ce se adună la suprafaţa mării; se va ridica
un val din oceanul Legământului şi prin puterea
Împărăţiei Abhá, spuma va fi aruncată pe mal…
Gândurile greşite, care răsar din chibzuiri personale
şi rele, vor pieri toate, iar Legământul lui Dumnezeu
va rămâne statornic şi neatins.
Nimic nu-i poate împiedica pe oameni să părăsească
1 Vezi p. 332 – 334 și 335 – 347 pentru mai multe lămuriri despre
Instituţia Păzitorului și Casa Universală a Dreptăţii.
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religia dacă aşa le este voia. ‘Abdu’l‑Bahá spune: „Dumnezeu nu sileşte sufletul să devină spiritual. Este nevoie
ca omul să-şi exercite liberul arbitru”. Cu toate acestea,
Legământul spiritual face imposibilă formarea vreunei
secte în Comunitatea bahá’í.
Lipsa preoţilor de profesie
Trebuie pomenită o altă trăsătură specială a organizării
bahá’í, şi aceasta este lipsa preoţilor. Se îngăduie contribuţiile benevole pentru munca învăţătorilor şi mulţi îşi
întrebuinţează timpul întreg muncind pentru Cauză, dar
se aşteaptă de la toţi bahá’íi să ia parte la activitatea de
propovăduire et cetera, fiecare după puteri şi împrejurări,
însă nu este nicio tagmă specială deosebită de ceilalţi
credincioşi prin prerogative sau îndeletnicirea exclusivă
cu funcţiuni preoţeşti.
În vremurile trecute era nevoie de preoţi pentru că
oamenii erau fără carte şi fără educaţie şi aveau nevoie
de aceştia pentru instruirea lor în ale religiei şi pentru
săvârşirea riturilor şi a ceremoniilor religioase, pentru
împărţirea dreptăţii et cetera. Acum însă, timpurile s‑au
schimbat. Educaţia a ajuns aproape universală, iar dacă
se îndeplinesc poruncile lui Bahá’u’lláh, fiecare băiat sau
fată din această lume va primi o educaţie temeinică. Fiecare om atunci va fi în stare să cerceteze singur Cărţile
Sfinte şi să se adape cu Apa Vieţii chiar de la Izvor. Slujbe
şi ceremonii complicate, care au nevoie de serviciile unei
profesiuni sau bresle speciale nu-şi au locul în Comunitatea bahá’í, iar împărţirea dreptăţii e lăsată în seama
autorităţilor constituite în acest scop.
Pentru un copil este nevoie de un învăţător, dar scopul
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adevăratului învăţător este de a-şi pregăti astfel elevul,
încât să nu aibă nevoie de învăţător, să vadă lucrurile
prin ochii lui proprii, să audă cu propriile lui urechi şi să
înţeleagă prin propria lui minte. Întocmai la fel, în copilăria
omenirii preotul este necesar, dar adevărata lui muncă
este să-i aducă pe oameni în starea de a nu mai avea
nevoie de el: de a vedea lucrurile divine cu propriii lor ochi,
de a le auzi cu propriile lor urechi şi de a le înţelege cu
propria lor minte. Astăzi munca preoţilor este realizată,
iar scopul învăţăturilor bahá’í este de a încerca să desăvârşească această menire, să-l facă pe om să nu mai
aibă nevoie de nimeni în afară de Dumnezeu, aşa încât
să se poată întoarce spre El fără mijlocitor, adică spre
Manifestarea Lui. Când se vor întoarce toţi spre acelaşi
Centru atunci nu vor mai putea fi neînţelegeri şi erori; şi
cu cât se vor apropia toţi mai mult de Centru, cu atât se
vor apropia mai tare unii de alţii.
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O, oameni ai lui Dumnezeu! Nu cugetaţi numai la
voi. Fiţi preocupaţi de îmbunătăţirea lumii şi de
învăţarea naţiunilor.
Bahá’u’lláh

Religia, temelia civilizaţiei
Conform punctului de vedere bahá’í problemele vieţii
omeneşti, individuale şi sociale, sunt de o asemenea
complexitate încât mintea omenească nu este în stare să
le orânduiască singură. Numai Cel Omniscient cunoaşte
pe deplin scopul creaţiei şi cum poate fi atins acest scop.
Prin Profeţii Lui le arată oamenilor adevăratul ţel al vieţii
omeneşti şi adevărata cale a progresului, iar înfăptuirea
unei adevărate civilizaţii depinde de credincioasa supunere la călăuzirea unei Revelaţii profetice.
Bahá’u’lláh spune:
Religia este cea mai puternică unealtă pentru
orânduirea lumii şi pentru liniştea tuturor fiinţelor
vieţuitoare. Slăbirea stâlpilor religiei le-a dat curaj
celor ignoranţi şi i-a făcut îndrăzneţi şi netemători.
Cu adevărat vă spun că orice înjoseşte rangul înalt
al religiei va mări nepăsarea celor răi şi va avea drept
urmare anarhia…
Priviţi la civilizaţia popoarelor din occident, ce
tulburare şi agitaţie a pricinuit popoarelor din lumea
întreagă. S‑au născocit unelte infernale şi se desfă169
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şoară o asemenea cruzime în nimicirea vieţii, cum
n-au mai văzut încă ochii lumii şi cum n-au mai auzit
urechile oamenilor. Este cu neputinţă să se pună
capăt acestor copleşitoare dezlănţuiri violente dacă
nu se unesc laolaltă popoarele lumii în vederea unui
scop anumit sau la umbra unei Singure Religii…
O, popor al lui Bahá! Fiecare din Poruncile revelate este o puternică cetate pentru ocrotirea lumii.
–Words of Paradise
Situaţia de azi a Europei şi a lumii în general adevereşte cu tărie temeinicia acestor cuvinte scrise cu atâţia ani
în urmă. Nepăsarea faţă de poruncile profetice şi slăbirea
credinţei religioase au cauzat distrugeri cumplite şi o profundă dezordine. Fără transformarea interioară şi a ţelului
care constituie caracterul esenţial al unei adevărate religii,
reformarea societăţii pare cu desăvârşire imposibilă.
Dreptatea
În cartea intitulată Hidden Words (Cuvinte Tainice), în
care Bahá’u’lláh dezvăluie pe scurt miezul învăţăturilor
profetice, primul Său sfat se referă la viaţa individuală:
„Să ai o inimă curată, bună şi radioasă”. Următorul indică
principiile fundamentale ale adevăratei vieţi sociale:
O, Fiu al Spiritului!
În ochii Mei, dintre toate, lucrul cel mai de preţ este
Dreptatea; nu te abate de la ea dacă pe Mine mă
doreşti şi n-o neglija ca să pot avea încredere în tine.
Cu ajutorul ei vei vedea cu propriii tăi ochi şi nu cu
ochii altora, şi vei cunoaşte cu propria ta ştiinţă şi nu
cu ştiinţa vecinului tău. Cântăreşte aceasta în inima
ta: cum se cuvine să fii. Cu adevărat, dreptatea este
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darul Meu către tine şi semnul tandrei Mele bunătăţi.
N-o pierde aşadar din ochi.
În viaţa socială este esenţial ca oamenii să ştie, înainte de toate, să deosebească adevărul de neadevăr şi
binele de rău şi să aprecieze toate lucrurile la adevărata
lor valoare. Cea mai mare pricină a orbirii spirituale şi
sociale şi cel mai mare duşman al progresului social este
egoismul. Bahá’u’lláh spune:
O, voi fii ai inteligenţei! O pleoapă subţire împiedică ochiul să vadă lumea şi cele cuprinse în ea.
Atunci, gândiţi-vă care pot fi urmările când perdeaua
lăcomiei acoperă vederea inimii!
O, oameni! Negura lăcomiei şi a invidiei întunecă lumina sufletului, aşa cum împiedică norul să
pătrundă razele soarelui. (Tabletă către un grup de
bahá’í persani zoroastrieni)
Lunga experienţă îi convinge în sfârșit pe oameni să
creadă în adevărul învăţăturilor profetice, anume că vederile şi faptele egoiste aduc în mod inevitabil dezastrul
social; dacă vrem să nu piară omenirea într‑un chip ruşinos, fiecare trebuie să acorde lucrurilor vecinului aceeaşi
importanţă ca propriilor sale lucruri şi să-și subordoneze
propriile interese celor ale întregii omeniri. În acest chip,
se vor realiza mai bine interesele fiecăruia şi ale tuturor.
Bahá’u’lláh spune: „O, fiu al omului! Dacă-ţi îndrepţi privirea spre milostivire, nu lua în seamă ceea ce îţi foloseşte
ţie, ci mai degrabă ceea ce va folosi omenirii. Iar dacă-ţi
îndrepţi privirea spre dreptate, alege pentru ceilalţi ceea
ce alegi pentru tine”. –Words of Paradise
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Cârmuirea
Învăţăturile lui Bahá’u’lláh conţin două tipuri de referiri la
problema unei adevărate ordini sociale. Unul din aceste
tipuri – pe care-l găsim în tabletele trimise regilor – tratează problemele de guvernare, aşa cum se prezentau
ele pe vremea lui Bahá’u’lláh. Celălalt tip se referă la noua
ordine mondială care trebuie să se dezvolte chiar în sânul
Comunităţii bahá’í.
Întâlnim aici contraste izbitoare, ca între aceste două
pasaje: „Singurul Dumnezeu adevărat, înălţată fie gloria
Sa, a considerat şi va considera mereu inima omului ca
proprietatea Sa exclusivă. Restul, fie că ţine de pământ
şi mare, glorie sau bogăţie, El le-a lăsat regilor şi conducătorilor pământului” și „se cuvine tuturor în această Zi
să adere cu fermitate la Cel Mai Mare Nume şi să împlinească unitatea întregii omeniri. Nu există niciun loc de
scăpare, niciun refugiu în afara Lui.” –Gleanings from the
Writings of Bahá’u’lláh, p. 206, 203
Divergenţa aparentă dintre aceste două pasaje dispare
dacă ne gândim la distincţia pe care Bahá’u’lláh o face
între „Pacea cea Mică” şi „Pacea cea Mare”. În tabletele
Sale adresate regilor, Bahá’u’lláh îi cheamă pe aceştia
să se unească şi să ia măsuri pentru a asigura pacea
politică, pentru a reduce armamentul şi pentru a-i scoate
pe săraci din mizerie şi nesiguranţă. Dar cuvintele Sale
scot clar în evidenţă că eșecul de a răspunde necesităţilor
epocii se va solda cu războaie şi revoluţii care vor duce în
cele din urmă la căderea vechii ordini sociale. Astfel, pe
de o parte, El spune: „Lucrul de care are nevoie omenirea
în prezent este să se supună celor ce deţin autoritatea”,
iar pe de altă parte: „Aceia care au umblat după deşertăciuni şi podoabe lumeşti şi şi-au întors faţa cu dispreţ
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de la Dumnezeu au pierdut totul: atât viaţa lor prezentă
cât şi cea din lumea de apoi. Nu peste mult timp, Dumnezeu cu Mâna Forţei Sale le va lua toate posesiunile şi-i
va dezbrăca de veşmântul mărinimiei Sale”. „O, popoare,
ceasul vostru este hotărât. Dacă şi la ceasul stabilit nu vă
întoarceţi către Dumnezeu, El vă va zdruncina cu putere
şi vă va trimite nenorociri îngrozitoare să vă asalteze din
toate părţile”. „Semnele ameninţătoare ale convulsiilor şi
haosului se pot vedea încă de pe acum, cu atât mai mult
cu cât actuala ordine se dovedeşte atât de defectuoasă”.
„Ne-am obligat să asigurăm triumful Tău pe pământ şi să
înălţăm Cauza Noastră deasupra tuturor oamenilor, deşi
n-am găsit niciun suveran dispus să-şi întoarcă faţa către
Tine”. –Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p. 207,
209, 214, 216, 248, 249
Fiinţa Măreaţă, vrând să reveleze condiţiile necesare păcii şi liniștii lumii, cât şi progresul popoarelor,
a scris: Va trebui să vină timpul când necesitatea
imperioasă de a forma o vastă adunare de oameni
care să reprezinte întreaga lume se va face universal resimţită. Conducătorii şi regii acestui pământ
vor trebui să asiste la această adunare, să ia parte
la discuţiile ei şi să caute acele mijloace în vederea
făuririi Marii Păci a lumii printre oameni. O astfel de
pace cere din partea Marilor Puteri o reconciliere
integrală în favoarea liniştii naţiunilor pe pământ.
Dacă vreodată cineva ar ridica armele contra altuia,
toţi ar trebui să se ridice şi să se unească, împiedicându-l să o facă. –Gleanings from the Writings of
Bahá’u’lláh, p. 249
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Prin aceste sfaturi, Bahá’u’lláh a revelat condiţiile pe
care trebuie să se sprijine responsabilitatea publică în
această Zi a lui Dumnezeu. Făcând apel la solidaritatea
internaţională, pe de o parte El îi avertizează în mod clar
pe conducători că prelungirea luptei va însemna distrugerea puterii lor. Istoria contemporană vede confirmarea
acestui avertisment în creşterea acelor mişcări coercitive
care în toate ţările civilizate au atins o energie atât de
distrugătoare, ca şi în înmulţirea conflictelor în asemenea
măsură, încât nicio parte nu mai poate obţine victoria.
„Acum, pentru că aţi refuzat Pacea cea Mare, încercaţi
să menţineţi Pacea cea Mică, ca să vă puteţi ameliora
într‑o anumită măsură condiţiile de viaţă şi ale celor
care depind de voi”. „Ceea ce Domnul a orânduit ca leac
suprem şi cel mai puternic remediu pentru tămăduirea
întregii lumi este unificarea tuturor popoarelor într‑o
Cauză universală şi o Credinţă comună. Şi aceasta nu
se poate înfăptui decât prin puterea unui Medic iscusit,
atotputernic şi inspirat.” –Gleanings from the Writings of
Bahá’u’lláh, p. 254, 255
Prin expresia Pacea cea Mică se face aluzie la unitatea
politică a statelor, iar Pacea cea Mare necesită o unitate
totală ce include atât factorii spirituali, cât şi pe cei politici
şi economici. „În curând, actuala Ordine va fi strânsă şi
una nouă se va aşterne în locul ei”. –Gleanings from the
Writings of Bahá’u’lláh, p. 7
În epocile trecute, guvernul putea să se ocupe de
chestiunile exterioare şi de problemele materiale ale statului, însă astăzi funcţia unui guvern necesită capacitate de
conducere, devotament şi cunoaştere spirituală, calităţi
accesibile numai celor care s‑au întors către Dumnezeu.
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Libertatea politică
Deși pledează ca formă ideală de organizare pentru o
formă reprezentativă de guvernare locală, naţională şi
internaţională, Bahá’u’lláh ne învaţă că această formă
nu va fi cu putinţă decât atunci când oamenii vor atinge
o treaptă destul de înaltă în dezvoltarea individuală şi
socială. A permite deodată dreptul de autoguvernare
unui popor care nu este îndeajuns de educat şi care este
mânat de năzuinţe egoiste și nu este experimentat în
conducerea afacerilor publice, ar fi un dezastru. Nimic
nu este mai primejdios decât libertatea dată celor ce nu
sunt în stare s-o întrebuinţeze înţelept. Bahá’u’lláh scrie
în Cartea Aqdas:
Gândiţi-vă cât de îngustă este mintea oamenilor!
Ei caută întotdeauna ceea ce le dăunează şi dau la o
parte ceea ce le este util. Ei sunt, într-adevăr, dintre
cei rătăciţi. Există printre ei unii care vor libertate
şi care se mândresc cu această dorinţă. Ei se află
cufundaţi într‑o profundă ignoranţă.
Libertatea, în final duce la răzvrătire, iar flăcările
ei nimeni nu le mai poate stinge. Aşa vă avertizează
Cel Care este Socotitorul, Cel Atotcunoscător. Aflaţi
că întruchiparea și simbolul libertăţii este animalul.
Cât despre om, i se cuvine supunerea în asemenea
măsură încât să fie ocrotit de propria ignoranţă şi să
fie apărat de vătămarea celor răi. Libertatea îl sileşte
pe om să încalce limitele bunei-cuviinţe şi să aducă
atingere demnităţii rangului său. Ea îl coboară la cel
mai josnic nivel al depravării şi răutăţii.
Priviţi-i pe oameni ca pe o turmă de oi care au
nevoie de un păstor pentru a le purta de grijă. Cu
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siguranţă acesta este un adevăr neîndoielnic. Noi
îngăduim libertatea în unele situaţii și refuzăm să
o acordăm în altele. Noi suntem, cu adevărat, Cel
Atotcunoscător.
Spune: Libertatea adevărată constă în supunerea
omului faţă de poruncile Mele, dacă aţi fi dintre cei
ce ştiu. Dacă oamenii ar urma ceea ce Noi le-am
trimis din Cerul Revelaţiei, ar izbuti cu siguranţă să
ajungă la libertatea deplină. Fericit este acela care
a înţeles Scopul lui Dumnezeu în tot ceea ce El a
revelat din Cerul Voinţei Sale, care pătrunde toate
lucrurile create. Spune: Libertatea care ţi-e de folos
nu o vei găsi nicăieri decât în supunerea totală faţă
de Dumnezeu, Adevărul Etern. Cel care a gustat din
dulceaţa ei, nu o va schimba nici pe toată împărăţia
cerului şi a pământului. –Kitáb-i-Aqdas
Pentru a îmbunătăţi condiţia naţiunilor şi raselor
subdezvoltate, învăţăturile Divine reprezintă remediul
suprem. Când şi poporul şi conducătorii acestuia învaţă
şi adoptă aceste învăţături, naţiunile vor fi eliberate din
toate lanţurile lor.
Stăpânii şi supuşii
Bahá’u’lláh înfierează tirania şi asuprirea în termenii
cei mai tranșanţi. În Cuvinte tainice, El scrie:
O, Asupritori ai Pământului!
Renunţaţi la tiranie, căci am jurat să nu iert nicio
nedreptate a omului. Acesta este legământul Meu
pe care l-am decretat în mod irevocabil în tableta
păstrată și l-am parafat cu sigiliul gloriei Mele.
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Cei cărora li s-a încredinţat elaborarea şi aplicarea
legilor și a reglementărilor trebuie „să se ţină strâns de
Consultaţie şi să hotărască şi să pună în practică tot ce
poate aduce protecţia poporului, belşugul, bunăstarea şi
liniştea; căci, dacă se întâmplă altfel, urmările vor duce
la dezbinare şi tulburări”. –Tablet of the World
Pe de altă parte, poporul trebuie să se supună legii şi
să fie credincios faţă de guvernul nepărtinitor. Trebuie să
se încreadă în metodele de educaţie şi în puterea bunului
exemplu, iar nu în violenţă, pentru a aduce o mai bună
stare de lucruri naţiei. Bahá’u’lláh zice:
În toate ţările în care locuieşte una din aceste comunităţi, trebuie să se poarte faţă de guvernul acelei
ţări cu loialitate, adevăr şi supunere. –Glad Tidings
O, oameni ai lui Dumnezeu! Împodobiţi templele
voastre cu mantia încrederii şi a cinstei; apoi ajutaţi
pe Domnul vostru prin mulţimea faptelor bune şi
printr-o moralitate sănătoasă. Cu adevărat v-am
oprit de la vrajbă şi de la răzvrătire în Cărţile şi
Epistolele Mele, în Scrierile şi Tabletele Mele; şi prin
aceasta, Noi n-am năzuit la nimic altceva decât la
înălţarea şi desăvârşirea voastră. –Tableta Ishráqát
Numirea şi promovarea
Când se face o numire, singurul criteriu trebuie să fie cel
de compatibilitate a celui numit cu acea slujbă. În faţa
acestei condiţii supreme, toate celelate precum vârsta,
situaţia socială sau financiară, legături de familie sau de
prietenie trebuie să dispară. Bahá’u’lláh spune în Tableta
Ishráqát:
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Al cincilea Ishráq (Splendoare) este cunoaşterea de către guvernanţi a stării celor guvernaţi şi
împărţirea rangurilor, potrivit meritelor şi însuşirilor
fiecăruia. Buna chibzuire în această privinţă este
riguros poruncită fiecărui șef sau conducător, ca
nu cumva să uzurpeze vreun nevrednic locul celor
destoinici sau vreun hrăpăreţ să ocupe rangul vreunui bun conducător.
Nu e nevoie de multă înţelegere pentru a arăta că
dacă s-ar aplica acest principiu pe larg s-ar ivi în viaţa
noastră socială o uimitoare preschimbare. Când se va da
fiecărui om slujba de care este vrednic prin însuşirile şi
talentele sale, va fi în stare să muncească din toată inima
şi va ajunge un adevărat maestru în profesia lui, ceea ce
va fi de nespus folos şi pentru el, şi pentru lumea întreagă.
Problemele economice
Învăţăturile bahá’í insistă cu multă fermitate asupra nevoii
de reforme în relaţiile economice dintre bogaţi şi săraci.
Iată ce spune ‘Abdu’l‑Bahá:
Ajustarea condiţiilor umane trebuie să fie astfel
făcută, încât să dispară sărăcia şi fiecare, pe cât se
poate, după rangul şi situaţia sa, să aibă partea sa
de îndestulare şi de bunăstare. Vedem printre noi
pe de o parte oameni covârşiţi de bogăţie, iar pe de
altă parte, unii amărâţi care suferă de lipsuri şi de
foame; unii care stăpânesc mai multe palate măreţe
şi alţii care n-au unde să-şi culce capetele… Această
stare de lucruri este nedreaptă şi trebuie remediată.
Remediul trebuie însă pregătit cu multă grijă. Nu se
178

ADEVĂRATA CIVILIZAŢIE

poate realiza printr-o absolută egalitate între oameni.
Egalitatea este o himeră! Este cu desăvârşire imposibil de pus în practică. Chiar dacă s-ar ajunge la
egalitate, ea n-ar putea dăinui şi dacă ar fi posibilă
întemeierea ei, întreaga ordine a lumii ar fi nimicită.
Legea Ordinii trebuie să predomine în lume. Aşa a
hotărât Cerul, la crearea omului… Omenirea, ca o
mare oştire, are nevoie de un general, de căpitani,
de ofiţeri, fiecare cu gradul său şi de soldaţi, fiecare
cu funcţii bine stabilite. Ierarhia este indispensabilă
pentru asigurarea unei organizări metodice. O armată nu s-ar putea compune numai din generali
sau numai din căpitani, dar nici numai din soldaţi,
fără superiori.
Desigur, dat fiind că unii oameni sunt peste măsură de bogaţi şi alţii în cumplită sărăcie, este nevoie
de o organizare pentru a ameliora şi a îmbunătăţi
această stare de lucruri. E nevoie să se limiteze bogăţia, după cum este nevoie să se limiteze sărăcia.
Nici una, nici alta nu sunt bune când întrec măsura... Când vedem sărăcia ajunsă până la stadiul de
foamete putem fi siguri că acolo, undeva vom găsi
tiranie. Oamenii trebuie să se grăbească să rezolve
această problemă şi să schimbe rapid condiţiile
care provoacă mizeria şi sărăcia lucie a unui număr
mare de oameni.
Cei bogaţi trebuie să dea o parte din belşugul
lor; ei trebuie să-şi înmoaie inimile şi să-şi cultive o
înţelegere plină de compasiune, gândindu-se la cei
care suferă de lipsa celor mai elementare lucruri
necesare vieţii.
Trebuie să se facă legi speciale privind reglemen179
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tarea bogăţiei şi a sărăciei exagerate… Guvernul
fiecărei ţări ar trebui să se conformeze Legii Divine,
care împarte tuturor dreptatea în mod egal… Până
nu se va face aceasta, nu va fi îndeplinită Legea lui
Dumnezeu.
Finanţele Publice
‘Abdu’l‑Bahá propune ca fiecare oraş, sat sau district să
fie lăsat, pe cât posibil, să-şi administreze treburile fiscale
în zona lor de influenţă şi să contribuie cu partea ce li
se cuvine la cheltuielile generale ale statului. Unul dintre
veniturile cele mai de seamă ar trebui să fie impozitul proporţional cu venitul. Dacă venitul unui om nu întrece cheltuielile sale de primă necesitate n-ar trebui să plătească
niciun impozit, dar în toate cazurile, când veniturile întrec
suma necesară pentru a trăi, atunci trebuie percepută o
taxă, al cărei procent să crească treptat după suma care
depăşeşte minimul de trai.
Pe de altă parte, dacă o persoană, fie din pricină de
boală, din cauza recoltei slabe sau a altor împrejurări independente de voinţa sa nu poate câştiga destul pentru
a-şi împlini nevoile timp de un an, atunci suma necesară
pentru întreţinerea lui şi a familiei lui ar trebui plătită din
fondurile publice.
Vor exista desigur şi alte surse de venituri publice,
bunăoară domenii fără moştenitori, mine, descoperiri de
tezaur şi contribuţii voluntare; pe cheltuiala statului se
vor aloca sume pentru întreţinerea infirmilor, a orfanilor,
a şcolilor, a celor surzi sau orbi şi pentru întreţinerea
sănătăţii publice. Astfel se va asigura bunăstarea şi îndestularea tuturor.1
1
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Împărţirea voluntară
Într‑o scrisoare adresată în 1919 către Central Organization for a Durable Peace (Organizaţia Centrală pentru o
Pace Durabilă), ‘Abdu’l‑Bahá spune:
Printre învăţăturile lui Bahá’u’lláh este și împărţirea de bună voie a proprietăţii cuiva cu alţi oameni.
Această împărţire de bunăvoie este mai bună decât
egalitatea (impusă de lege) şi constă în faptul că un
om nu trebuie să se preţuiască mai mult decât pe alţii ci, dimpotrivă, să-şi jertfească viaţa şi avutul pentru alţii. Dar aceasta nu se poate înfăptui prin forţă
și să se transforme în lege, pe care omul trebuie s-o
urmeze. Ba dimpotrivă, omul ar trebui de bunăvoie
să aleagă singur să-şi jertfească avutul şi viaţa sa
pentru semenii lui şi să cheltuiască benevol pentru
săraci, aşa cum se face în Persia printre bahá’í.
Munca pentru toţi
Una dintre cele mai de seamă instrucţiuni ale lui
Bahá’u’lláh în privinţa problemelor economice este aceea că fiecare trebuie să se îndeletnicească cu o muncă
folositoare. Nu trebuie să existe trântori în stupul social şi
niciun parazit printre oamenii apţi de muncă ai societăţii.
El spune:
Se impune tuturor să se îndeletnicească cu o
muncă folositoare: artă, comerţ sau ceva similar. Noi
am făcut din ea – munca voastră – ceva deopotrivă
cu slăvirea lui Dumnezeu, Cel Adevărat. Cugetaţi, o,
‘Abdu’l‑Bahá, în special în Statele Unite ale Americii.
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oameni, asupra Milostivirii lui Dumnezeu şi asupra
Favorurilor Sale, apoi mulţumiţi-I dimineaţa şi seara.
Nu vă pierdeţi vremea în trândăvie şi lâncezeală,
ci îndeletniciţi-vă cu o muncă folositoare pentru
voi şi pentru semenii voştri. Astfel a fost hotărât în
această Tabletă, de la Orizontul la care străluceşte
Soarele Înţelepciunii şi al Divinei Rostiri! Omul cel
mai dispreţuit în faţa lui Dumnezeu este cel care
stă şi cerşeşte. Ţineţi-vă strâns de mijloace şi aveţi
încredere în Dumnezeu, Cauza tuturor Cauzelor. –
Glad Tidings
Câtă energie se pierde în lume în lupte zadarnice şi
competiţii care distrug şi neutralizează eforturile altora!
Şi cât se cheltuieşte în alte chipuri şi mai dăunătoare!
Dacă toţi oamenii ar munci şi dacă orice muncă, fie intelectuală, fie manuală ar fi făcute într‑un chip folositor
omenirii, precum o porunceşte Bahá’u’lláh, atunci cele
necesare pentru o viaţă sănătoasă, plăcută şi aleasă, ar
fi îndestulătoare pentru toţi. N-ar mai exista mahalale, nici
foamete, nici sărăcie, nici robie industrială, nici muncă
istovitoare ce distruge sănătatea.
Etica bogăţiei
După principiile bahá’í, bogăţia căpătată pe drept şi bine
întrebuinţată este onorabilă şi demnă de laudă. O slujbă
bine făcută trebuie răsplătită cum se cuvine. Bahá’u’lláh
spune în Tableta Ṭarázát: „Poporul lui Bahá nu trebuie să
refuze plata cuvenită fiecăruia şi trebuie să-i respecte pe
cei cu talent… Fiecare trebuie să vorbească cu dreptate
şi să recunoască valoarea serviciilor primite”.
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În ceea ce priveşte împrumutarea de bani cu dobândă,
Bahá’u’lláh scrie după cum urmează în Tableta Ishráqát:
Majoritatea oamenilor au nevoie de aceasta, căci
dacă nu s-ar lua dobândă, treburile (afacerile) ar fi
stânjenite şi oprite… Rar se întâmplă ca cineva să
împrumute cuiva o sumă de bani pe baza principiului
„Qar-i-hasan” (ad litteram „împrumut bun”, i.e. bani
împrumutaţi fără dobândă şi restituiţi după placul
debitorului). Aşadar, ca o favoare pentru credincioşi, Noi am îngăduit printre alte tranzacţii curente
obiceiul de a se încasa dobândă asupra banilor
împrumutaţi. Adică… este îngăduit, legal şi cinstit
să se fixeze o dobândă… dar aceasta trebuie să fie
orânduită cu cumpătare şi dreptate. Pana Gloriei s-a
abţinut să-i fixeze limitele în semn de Înţelepciune
din partea Prezenţei Sale şi drept înlesnire pentru
slujitorii Săi. Îndemnăm pe prietenii lui Dumnezeu
să se poarte cu dreptate şi nepărtinire şi în aşa chip,
încât mila celor îndrăgiţi de El şi compasiunea lor să
se manifeste printre ei…
Înfăptuirea acestor lucruri a fost pusă în mâinile
membrilor Casei Dreptăţii, pentru ca ei să acţioneze
cu înţelepciune, potrivit cu nevoile vremii.
Abolirea sclaviei industriale
Bahá’u’lláh, în Cartea Aqdas interzice robia, iar
‘Abdu’l‑Bahá a arătat că nu numai robia individuală, dar
şi cea industrială se împotrivesc legii lui Dumnezeu. Când
se afla în Statele Unite în anul 1912, El a vorbit astfel
poporului american:
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Între anii 1860 şi 1865 aţi făcut un lucru minunat:
aţi desfiinţat sclavia individuală; dar astăzi trebuie să
faceţi un lucru cu mult mai bun, trebuie să desfiinţaţi
sclavia industrială…
Soluţionarea problemelor economice nu va fi
înfăptuită prin lupta capitalului cu munca şi a muncii
contra capitalului, prin conflicte şi lupte, ci printr-o
atitudine voluntară ] de bunăvoinţă de ambele părţi.
Atunci va fi asigurată o justeţe reală și de durată în
relaţiile lor...
Printre bahá’í nu există niciun fel de practică
tiranică, mercantilă sau nedreaptă, niciun fel de
revendicări vindicative şi nici mişcări revoluţionare
împotriva guvernelor existente…
Pe viitor, nu vor mai putea oamenii să adune mari
bogăţii, prin munca altora. Bogaţii îşi vor împărţi
averea de bună voie. Vor ajunge la aceasta treptat,
în chip firesc, din propria lor voinţă. Aceasta nu se
va înfăptui niciodată prin război şi vărsare de sânge.
Numai prin consultare şi cooperare prietenească,
printr-o dreaptă asociere şi împărţire justă a câştigurilor
se vor putea servi totodată interesele capitalului şi ale
muncii. Măsurile severe precum grevele sunt dăunătoare,
nu numai pentru industriile pe care le lovesc direct, ci
pentru întreaga comunitate. De aceea, este de datoria
fiecărui guvern să găsească mijloacele pentru a împiedica întrebuinţarea unor metode atât de violente, pentru
rezolvarea diferendelor. ‘Abdu’l‑Bahá a spus la Dublin,
New Hampshire, în 1912:
Vreau acum să vă vorbesc de legea lui Dumnezeu. După legea divină, angajaţii n-ar trebui să fie
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plătiţi numai cu un salariu, ci ar trebui să fie părtaşi
la câştigul fiecărei întreprinderi. Problema socializării
muncii este foarte complicată. Nu poate fi rezolvată
prin greve pentru mărirea salariilor. Toate guvernele
din lume trebuie să se unească şi să alcătuiască o
adunare, ai căror membri să fie aleşi din parlamentul
şi din elita fiecărei ţări. Această adunare trebuie să
pregătească cu înţelepciune şi autoritate un plan de
reforme prin care nici întreprinzătorii să nu sufere
pierderi enorme, nici lucrătorii să nu fie lezaţi. Ar
trebui să facă o lege cu cea mai deplină chibzuire şi
apoi să anunţe public că drepturile clasei muncitoare
trebuie cu stricteţe respectate; de asemenea trebuie
ocrotite şi drepturile întreprinzătorilor. Când se va
adopta o asemenea lege generală, cu voia ambelor
părţi, ar trebui ca la ivirea unei greve, toate guvernele
din lume laolaltă să i se opună. Altfel, toată munca
va avea drept rezultat o mare distrugere, mai ales în
Europa. Se vor întâmpla lucruri îngrozitoare.
Una dintre cauzele unui război european de
amploare va fi această chestiune. Proprietarii de
moşii, mine şi fabrici trebuie să-şi împartă veniturile
cu lucrătorii lor şi să dea un anumit procent corect
din câştiguri lucrătorilor lor, pentru ca cel angajat să
primească în afară de salarii o parte din veniturile
întreprinderii, aşa încât să-şi pună tot sufletul în
muncă.
Testamentul şi moştenirea
Bahá’u’lláh declară că un om trebuie să dispună liber
de averea sa în timpul vieţii lui şi că fiecare este obligat
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să scrie un testament în care să arate ce doreşte să se
facă cu averea lui după moarte. Când cineva moare fără
să lase un testament trebuie să-i fie evaluată averea şi
împărţită într‑o anumită proporţie între şapte tipuri de
moştenitori, și anume: copii, soţie sau soţ, tată, mamă,
fraţi, surori şi profesori, partea fiecăruia descrescând
de la primii la ultimii. În lipsa uneia sau mai multora din
aceste categorii, partea care i s-ar fi cuvenit să se verse
la tezaurul public, pentru a fi cheltuită în folosul săracilor,
orfanilor şi văduvelor sau pentru lucrări publice folositoare. Dacă defunctul nu are moştenitori, atunci toată averea
lui se varsă la tezaurul public.
Nu există nicio precizare în legea lui Bahá’u’lláh care
să împiedice pe un om să-şi lase averea cui doreşte, dacă
aşa îi este voia însă bahá’íi, atunci când vor face un testament, vor fi influenţaţi de modelul lăsat de Bahá’u’lláh,
care în cazul de averi fără testament asigură împărţirea
averii unui mare număr de moştenitori.
Egalitatea dintre bărbaţi şi femei
Unul din principiile sociale, căruia Bahá’u’lláh îi acordă o
mare însemnătate, este acela prin care afirmă că femeile sunt egale cu bărbaţii şi că ar trebui să se bucure de
drepturi şi de privilegii egale, de o educaţie egală şi de
oportunităţi egale.
Cea mai bună metodă pe care se bazează El pentru
înfăptuirea emancipării femeilor este educaţia universală.
Fetele trebuie să primească o educaţie tot aşa de bună
ca şi băieţii. De fapt, educaţia fetelor este şi mai importantă decât a băieţilor, căci la vremea lor vor fi mame
şi ca mame vor fi primele învăţătoare ale noii generaţii.
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Copiii sunt ca nişte lăstare, verzi şi fragede; dacă prima
îndrumare este bună, cresc drepte, iar dacă este greşită,
cresc strâmbe; şi până la sfârşitul vieţii poartă urmările îndrumării primite în primii lor ani. Cât de însemnat, aşadar,
este ca fetele să primească o educaţie bună şi înţeleaptă!
În călătoriile sale în occident, ‘Abdu’l‑Bahá a avut
adesea prilejul de a expune principiile bahá’í în această
privinţă. La o adunare a Ligii pentru Libertatea Femeilor
la Londra, în ianuarie 1913, a spus următoarele:
Omenirea este ca o pasăre cu două aripi – una
reprezintă bărbatul, cealaltă femeia. Dacă nu sunt
ambele aripi puternice şi mişcate de o forţă comună,
pasărea nu poate zbura spre cer. Potrivit cu spiritul acestei epoci, femeile trebuie să progreseze şi
să-şi împlinească menirea în toate domeniile vieţii şi
să ajungă egale cu bărbaţii. Trebuie să fie la acelaşi
nivel cu bărbaţii şi să se bucure de aceleaşi drepturi.
Aceasta este rugămintea mea sinceră şi unul din
principiile fundamentale ale lui Bahá’u’lláh.
Unii savanţi au afirmat că greutatea creierului
bărbaţilor este mai mare decât a creierului femeii şi
văd în aceasta o dovadă a superiorităţii bărbaţilor.
Totuşi, când ne uităm în jurul nostru, vedem persoane cu capul mic, al căror creier trebuie să cântărească puţin, şi care arată foarte mare inteligenţă
şi multă putere de înţelegere, iar alte persoane cu
capul mare, al căror creier trebuie să cântărească
mult şi totuşi sunt lipsite de deşteptăciune. Aşadar,
greutatea creierului nu este adevărata măsură a
inteligenţei sau a superiorităţii.
Când bărbaţii afirmă ca o dovadă a superiorităţii
lor, că femeile n-au realizat până acum ce au realizat
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bărbaţii, ei întrebuinţează argumente slabe care
nesocotesc spusele istoriei. Dacă ei ar fi mai bine
informaţi ar afla că au existat femei de seamă, care
au făcut lucruri mari în trecut şi că există şi acum
asemenea femei, care înfăptuiesc sarcini importante.
Aici, ‘Abdu’l‑Bahá a descris faptele Zenobiei şi ale altor
femei mari ale trecutului şi a încheiat printr-un însufleţit
omagiu adus curajului Mariei Magdalena, a cărei credinţă
a rămas neclintită, pe când a apostolilor şovăia. A urmat
apoi, zicând:
Printre femeile celebre ale zilelor noastre trebuie
pomenită Qurratu’l-‘Ayn, fiica unui preot musulman.
În momentul apariţiei lui Báb, ea a dat dovadă de
atâta putere şi vitejie, încât toţi cei ce o auzeau,
rămâneau uimiţi. Și-a aruncat vălul de pe faţă, în
pofida datinii de veacuri a persanilor şi cu toate
că se socotea necuviincios ca o femeie să stea de
vorbă cu bărbaţii, această femeie eroică a susţinut
discuţii în contradictoriu cu bărbaţii cei mai învăţaţi
şi la fiecare întâlnire se dovedea triumfătoare. Guvernul persan a făcut-o prizonieră; a fost lovită cu
pietre pe străzi, blestemată, surghiunită din oraş în
oraş, ameninţată cu moartea, dar niciodată nu a
şovăit în hotărârea ei de a lucra pentru emanciparea
surorilor ei. A răbdat prigonirea şi suferinţele cu cel
mai mare eroism şi chiar în închisoare și-a câştigat
adepţi. Unui ministru din Persia, în a cărui casă era
prizonieră, i-a replicat: „Poţi să mă ucizi oricând
dorești, dar nu poţi împiedica emanciparea femeilor”.
În cele din urmă, a venit sfârşitul tragicei ei vieţi; a
fost dusă într‑o grădină şi sugrumată. În acea zi,
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ea se îmbrăcase cu hainele cele mai frumoase, de
parcă s-ar fi dus la o nuntă. Şi-a dat viaţa cu atâta
măreţie şi vitejie, încât i-a uimit şi înduioşat pe toţi
cei ce au văzut-o. A fost cu adevărat o mare eroină.
Şi azi, în Persia, sunt printre bahá’í femei care arată
o vitejie neclintită şi care sunt înzestrate cu o mare
pătrundere poetică. Ele vorbesc cu multă însufleţire
în faţa unor mari auditorii.
Femeile trebuie să nu înceteze să progreseze;
trebuie să-şi adâncească cunoştinţele în ştiinţă,
literatură, istorie pentru desăvârşirea omenirii. În
curând, îşi vor dobândi drepturile. Bărbaţii vor privi
femeile lucrând temeinic, purtându-se cu demnitate,
îmbunătăţind viaţa civilă şi politică, împotrivindu-se
războaielor şi cerându-şi drepturile şi oportunităţi
egale. Mă aştept să vă văd avansând în toate etapele
vieţii, iar atunci va fi încoronată fruntea voastră cu
coroana slavei eterne.
Femeile şi era nouă
Când se va da consideraţia cuvenită punctelor de vedere
feminine şi când se va acorda voinţei femeilor o pondere
egală cu a bărbaţilor în reglementarea problemelor sociale, ne putem aştepta la un mare progres în chestiuni
ce au fost până acum neglijate, în dauna tuturor, sub
vechiul regim al supremaţiei masculine – chestiuni precum: sănătatea, cumpătarea, pacea şi respectul pentru
valoarea vieţii individuale. Orice progres în aceste privinţe
va avea efecte binefăcătoare şi extinse. Iată ce spune
‘Abdu’l‑Bahá:
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Lumea în trecut a fost guvernată de forţă şi
bărbatul a dominat femeia din pricina însuşirilor lui
mentale şi trupeşti mai agresive şi mai puternice.
Dar echilibrul începe să se schimbe, forţa pierde
din preponderenţa ei, iar agerimea minţii, intuiţia şi
însuşirile spirituale de iubire şi jertfă, la care femeile
excelează, încep să capete mai multă importanţă.
De aceea, noua eră va fi o eră mai puţin masculină
şi mai pătrunsă de idealuri feminine sau, mai bine zis,
va fi o eră în care elementele masculine şi feminine
de civilizaţie vor fi cumpănite mai bine. –Star of the
West, viii, nr. 3, p. 4 (Din relatarea spuselor la bordul
vasului S. S. Cedric, la sosirea sa în New York)
Renunţarea la metodele violente
În înfăptuirea emancipării feminine, ca în oricare alte
privinţe, Bahá’u’lláh îi sfătuieşte pe adepţii Săi să evite violenţa. O foarte bună pildă a metodelor bahá’í în reformele
sociale a fost dată de către bahá’í în Persia, Egipt şi Siria.
În aceste ţări se obișnuiește ca femeile musulmane când
ies din casă să-şi acopere faţa cu un văl. Báb a afirmat
că în Noua Dispensaţie femeile vor fi scutite de această
supărătoare datină, în timp ce Bahá’u’lláh îi sfătuieşte pe
adepţii Săi ca acolo unde nu este vorba de chestiuni de
moralitate să se supună datinilor străvechi până se va
lumina poporul, decât să-i jignească pe cei în mijlocul cărora trăiesc şi să deştepte în ei reprobări inutile. Femeile
bahá’í, aşadar, ştiind bine că obiceiul de a purta vălul este
pentru cei luminaţi de prisos şi neplăcut, s‑au supus în
liniște acestui inconvenient pentru a nu stârni o furtună
de ură fanatică şi de opoziţie răzbunătoare prin dezvă190
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luirea feţei lor în public. Această supunere la datină nu
se datorează fricii, ci unei încrederi temeinice în puterea
educaţiei şi în înrâurirea înălţătoare şi dătătoare de viaţă
a religiei adevărate. Bahá’íi din aceste ţinuturi îşi dedică
toată energia educaţiei copiilor, mai ales a fetelor şi pentru
răspândirea şi promovarea idealurilor bahá’í ştiind bine că
odată cu creşterea şi răspândirea printre oameni a unei
noi vieţi spirituale vor dispărea treptat datinile învechite
şi prejudecăţile, în chip tot atât de firesc precum dispar
primăvara mugurii, când se deschid la lumina soarelui
florile şi frunzele.
Educaţia
Educaţia, adică instruirea şi călăuzirea oamenilor şi dezvoltarea şi întărirea însuşirilor lor înnăscute, a fost scopul
suprem al tuturor Sfinţilor Profeţi de la începutul lumii, iar
în învăţăturile bahá’í însemnătatea fundamentală şi nemărginitul progres al educaţiei sunt arătate în termenii cei
mai limpezi. Învăţătorul este factorul cel mai puternic al
civilizaţiei şi menirea lui este cea mai înaltă la care poate
năzui omul. Educaţia începe din pântecele mamei şi nu
se sfârşeşte decât cu viaţa individului. Există o necesitate
perenă pentru traiul corect și pentru înfăptuirea binelui
individual şi social. Când se va răspândi peste tot educaţia pe jaloanele corecte umanitatea se va transforma,
iar pământul va deveni un paradis.
În zilele noastre, un om cu adevărat bine educat este
un fenomen extrem de rar, căci aproape toată lumea are
prejudecăţi false, idealuri greşite, concepţii neîntemeiate
şi obiceiuri rele, care i-au fost imprimate din pruncie. Cât
sunt de puţini cei pe care îi învaţă cineva din copilărie să
iubească pe Dumnezeu din toată inima şi să-şi închine
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Lui viaţa; să privească munca pusă în serviciul omenirii ca
pe cel mai înalt ţel al vieţii şi să-şi dezvolte toate însuşirile
pentru binele tuturor! Şi totuşi, acestea sunt elementele
esenţiale ale unei bune educaţii. Să ne limităm doar la a
încărca memoria cu noţiuni despre aritmetică, gramatică,
geografie, limbi străine etc… are comparativ un grad mai
mic de eficienţă în formarea fiinţelor care să poată duce
o viaţă nobilă şi folositoare.
Bahá’u’lláh spune că educaţia trebuie să fie universală:
S-a decretat ca fiecare tată să-şi educe fiii şi
fiicele, să-i înveţe ştiinţa şi literatura, precum şi tot
ce este cuprins în tableta privitoare la educaţie.
Dacă un om neglijează ce i s-a poruncit (în această
privinţă), deşi nu îi lipsesc mijloacele, este de datoria
împuterniciţilor Casei Dreptăţii să perceapă de la
el sumele necesare pentru educaţia copiilor lui; iar
în caz contrar (i.e. dacă părinţii nu sunt în stare să
plătească) cheltuiala rămâne în seama Casei Dreptăţii. Cu adevărat, am făcut din ea (Casa Dreptăţii)
un refugiu pentru săraci şi nevoiaşi.
Când cineva îşi educă fiul sau orice alt copil este
ca şi când ar fi crescut pe unul dintre copiii Mei”. –
Tableta Ishráqát
Bărbaţii şi femeile trebuie să pună deoparte
ceva din ceea ce câştigă în meseria lor, prin comerţ,
agricultură sau alte îndeletniciri şi să încredinţeze
acea sumă unei persoane de încredere, care s-o
cheltuiască pentru educaţia şi pregătirea copilului.
Acest depozit trebuie investit în educaţia copiilor, sub
supravegherea împuterniciţilor (sau a membrilor)
Casei Dreptăţii. –Tablet of the World
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Deosebiri înnăscute între oameni
În concepţia bahá’í, firea copiilor nu este ca o ceară care
poate fi modelată în orice formă, după voia învăţătorului.
Dimpotrivă, fiecare are de la început firea sa dată de
Dumnezeu şi o individualitate proprie care nu se poate
dezvolta deplin decât într‑un anumit fel, iar în fiecare caz
acest fel este unic. Nu există două fiinţe care să aibă
exact aceleaşi înclinaţii şi aceleaşi însuşiri, iar adevăratul
educator nu va încerca niciodată să modeleze cu de-a
sila, după acelaşi tipar, două firi deosebite. De fapt, nu va
încerca niciodată să forţeze nicio fire să ia forma unui
tipar. Ba din contră, va căuta cu respect să dezvolte darurile fiecărui suflet tânăr, îl va încuraja şi îl va ocroti şi
îi va da hrana şi ajutorul de care are nevoie. Menirea lui
este asemănătoare cu cea a unui grădinar care îngrijeşte
plante diferite. Unele plante iubesc căldura soarelui, altele umbra răcoroasă; unele iubesc marginea apei, altele
pământul uscat; unele se dezvoltă mai mult în pământ
nisipos, iar altele în pământ gras. Fiecăreia trebuie să
i se dea cele necesare, altfel nu va ajunge niciodată la
desăvârşire. ‘Abdu’l‑Bahá spune:
Profeţii au mărturisit că educaţia are mare înrâurire asupra neamului omenesc, dar au recunoscut
că mintea şi priceperea fiecăruia sunt de la început
deosebite. Vedem că unii copii de aceeaşi vârstă,
origine şi rasă, ba chiar din aceeaşi familie şi instruiţi
de acelaşi învăţător sunt deosebiţi ca minte şi pricepere. Oricât s-ar educa, adică s-ar şlefui o scoică,
niciodată nu va ajunge un strălucitor mărgăritar, iar
o piatră neagră nu va deveni un diamant ce luminează lumea. Oricât vom îngriji şi vom dezvolta un
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cactus plin de spini, niciodată nu va ajunge copacul
binecuvântat. Aşadar, educaţia nu schimbă firea înnăscută a giuvaierului uman, dar totuşi are un efect
minunat asupra ei. Prin lucrarea acestei puteri toate
însuşirile şi aplecările ascunse în firea omenească
ies la lumină.
Dezvoltarea caracterului
Punctul cel mai însemnat al educaţiei este formarea caracterului. În această privinţă, propriul exemplu este mai
folositor decât sfaturile, iar viaţa şi caracterul părinţilor
copiilor, al profesorilor şi al persoanelor ce-i înconjoară
sunt factori de cea mai mare însemnătate.
Profeţii lui Dumnezeu sunt marii educatori ai omenirii,
iar sfaturile şi exemplul vieţii Lor ar trebui întipărite în mintea copiilor îndată ce sunt în stare să le priceapă. De cea
mai mare importanţă sunt mai ales cuvintele Supremului
Învăţător, Bahá’u’lláh, care ne dezvăluie principiile pe temelia cărora trebuie clădită civilizaţia viitorului. El spune:
Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce a fost revelat
prin Pana Gloriei. Instruiţi-i în ceea ce a coborât
din cerul măreţiei şi al puterii. Să înveţe pe de rost
Tabletele Celui Milostiv şi să le cânte cu vocea cea
mai melodioasă, în sălile din Mashriqu’l-Adhkár.
Arte, ştiinţe şi meşteşuguri
Se socoteşte ca necesar şi de mare însemnătate studiul
artelor, ştiinţelor, meseriilor şi al profesiunilor folositoare.
Iată ce spune Bahá’u’lláh:
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Cunoașterea este asemenea aripilor pentru fiinţa
(omenească) şi este ca o scară pe care ne putem
urca. Fiecare e dator să-şi însuşească cunoştinţele, însă să fie din acelea ce pot folosi popoarelor
pământului, iar nu din acele ştiinţe ce stau numai
în cuvinte şi se sfârşesc tot în cuvinte. Cei ce sunt
stăpâni pe arte şi pe ştiinţe au mari drepturi printre
popoarele lumii. La drept vorbind, adevărata comoară a unui om o reprezintă cunoştinţele lui. Cunoaşterea conferă omului onoare, prosperitate, bucurie,
veselie, fericire şi înălţare. –Tableta Tajallíyát
Modul de tratare al infractorilor
Într‑o convorbire privitoare la cel mai potrivit mod de
tratare al infractorilor, ‘Abdu’l‑Bahá a spus următoarele:
... cel mai bun mijloc este ca poporul să fie educat în aşa fel încât... să se ferească şi să fugă de
infracţiuni şi să i se pară infracţiunea însăşi drept
cea mai cumplită pedeapsă, osândire şi chin. Astfel,
nu se vor mai comite delicte pasibile de pedepsire…
... dacă un om asupreşte, răneşte sau
nedreptăţește pe un altul, iar dacă cel nedreptăţit îi
răspunde la fel, această faptă se numeşte răzbunare
şi este condamnabilă... Dacă ‘Amr îl necinsteşte pe
Zaid, acesta din urmă n-are dreptul să-l necinstească
pe ‘Amr; dacă o face, aceasta înseamnă răzbunare
şi este un lucru reprobabil. Dimpotrivă, mai degrabă
trebuie să plătească răul prin bine şi nu numai să
ierte, ci să-i fie de folos asupritorului său. Această
purtare este vrednică de om, căci ce folos ar avea
din răzbunare? Ambele fapte sunt echivalente; dacă
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una din ele este condamnabilă, şi cealaltă este la fel.
Singura deosebire este că prima a fost comisă mai
întâi, iar cealaltă mai târziu.
Comunitatea însă are dreptul la apărare şi la autoprotecţie; în plus, comunitatea nu manifestă nici
ură, nici pizmă împotriva ucigaşului; îl întemniţează
sau îl pedepseşte numai pentru protecţia şi securitatea celorlalţi...
Astfel, când a spus Hristos: „Oricui te loveşte
peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe cel stâng” a
fost pentru a-i învăţa pe oameni să nu se răzbune
singuri. N-a vrut să spună că dacă s-ar repezi un lup
asupra unei turme s-o nimicească, trebuie încurajat
lupul să-şi îndeplinească pofta. Dimpotrivă, dacă
Hristos ar fi ştiut că un lup a pătruns în ocol şi era
gata să omoare oile, desigur că l-ar fi împiedicat…
... alcătuirea comunităţii depinde de dreptate…
Aşadar, ceea ce a vrut să zică Hristos când a vorbit
despre iertare şi îndurare nu înseamnă că dacă o
naţiune vă atacă ţara, vă dă foc caselor, vă pradă
bunurile, vă maltratează soţiile, copiii şi pe cei apropiaţi, vă necinsteşte căminele, trebuie să vă supuneţi
acestor duşmani tiranici şi nici să le îngăduiţi să-şi
înfăptuiască cruzimile şi împilările. Nu, cuvintele lui
Hristos privesc purtarea a doi oameni, unul faţă de
altul. Dacă un om îl vatămă pe altul, cel vătămat trebuie să-l ierte. Dar societatea trebuie să ocrotească
drepturile oamenilor...
Un lucru mai rămâne de spus, anume că zi şi
noapte comunităţile se îndeletnicesc cu alcătuirea
de legi penale şi cu pregătirea şi rânduirea instrumentelor și a mijloacelor de a-i pedepsi pe oameni.
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Clădesc închisori, fac lanţuri şi cătuşe, aleg locuri
de surghiun şi exil şi pregătesc diferite feluri de chinuri şi de grozăvii, crezând că în chipul acesta îi vor
înfrâna pe criminali, în timp ce, de fapt, pricinuiesc
nimicirea moralităţii şi pervertirea caracterelor. Comunitatea, dimpotrivă, ar trebui să se străduiască şi
să caute cu cea mai mare râvnă să îmbunătăţească
educaţia oamenilor, să-i ajute să progreseze zi după
zi şi să capete mai multe cunoştinţe, să dobândească însuşiri bune, să-şi însuşească virtuţi şi să
se ferească de vicii, aşa încât să nu se mai ivească
infracţiuni. –Some Answered Questions, p. 307-311
Influenţa presei
Însemnătatea presei ca mijloc de răspândire a cunoştinţelor şi de educare a poporului, precum şi puterea ei
ca forţă civilizatoare când este dirijată aşa cum trebuie,
sunt pe deplin recunoscute de Bahá’u’lláh. Iată ce scrie El:
În ziua de azi, tainele acestui pământ sunt dezvăluite şi devin vizibile în faţa ochilor tuturor, iar paginile
proaspăt apărute ale ziarelor sunt adevărata oglindă
a lumii; ele ne arată întâmplările şi faptele tuturor
neamurilor; le lămuresc şi totodată le răspândesc
pretutindeni. Ziarele sunt într-adevăr o oglindă înzestrată cu auz, văz şi grai; sunt un fenomen minunat
şi un lucru nespus de important.
Dar se cuvine ca scriitorii şi editorii să fie eliberaţi de prejudecăţi, egoism şi lăcomie şi să fie
înfrumuseţaţi cu podoaba dreptăţii şi a nepărtinirii.
Trebuie să cerceteze cât se poate de bine orice
subiect, pentru a fi bine informaţi despre adevărul
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faptelor şi să le transpună în scris. În privinţa acestui
nedreptăţit, tot ce au publicat ziarele a fost în mare
parte lipsit de adevăr. Discursul bun şi dragostea de
adevăr sunt prin înălţimea poziţiei și rangului aidoma
soarelui când se ridică deasupra orizontului pe cerul
cunoașterii. –Tableta Tarázát
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Astăzi, acest Servitor a venit negreşit pentru a
da viaţă lumii şi pentru a înfăptui unitatea pentru
toţi ce se află pe faţa pământului. Ceea ce a vrut
Dumnezeu se va înfăptui şi vei vedea pământul
devenind ca Paradisul Abhá (Cel Mai Glorios).
Bahá’u’lláh, Tabletă către Ra’ís

Vrajba sau buna înţelegere
În timpul vremurilor trecute, învăţaţii au consacrat o mare
parte din cercetările lor studiului luptei pentru existenţă
în lumea vegetală şi animală şi mulţi, în complexitatea
vieţii moderne au căutat călăuzire în principiile ce domină formele inferioare ale vieţii, după cum s-a dovedit. În
acest chip, au ajuns să socotească rivalitatea şi lupta ca
necesităţi ale vieţii şi nemiloasa eliminare a membrilor
mai slabi ai societăţii ca un mijloc îngăduit, ba chiar
necesar pentru îmbunătăţirea omenirii. Pe de altă parte,
Bahá’u’lláh ne spune că dacă dorim să urcăm scara
progresului, în loc de a ne uita înapoi spre lumea animală trebuie să ne îndreptăm privirile înainte şi în sus şi să
luăm drept călăuză Profeţii, iar nu fiarele. Principiile de
unire, împăcare şi milă propovăduite de Profeţi sunt pe
de-a-ntregul opuse celor ce conduc lupta animală pentru
apărarea propriei vieţi şi trebuie să alegem între ele, căci
nu se pot contopi. ‘Abdu’l‑Bahá spune:
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Nota dominantă în lumea animală este lupta
pentru existenţă – a cărei urmare e supravieţuirea
celui mai bine adaptat. Legea supravieţuirii celui mai
destoinic stă la originea tuturor neînţelegerilor. Este
prilej de război şi de luptă, de ură şi de învrăjbire
printre oameni. În lumea naturii domnesc tirania,
egoismul, agresiunea, asuprirea, uzurparea drepturilor altora, precum şi alte atribute condamnabile, care
sunt defecte ale vieţii animale. Aşadar, atâta vreme
cât caracteristicile inerente ale naturii vor păstra un
rol de maximă importanţă printre fiii oamenilor, vor fi
cu neputinţă succesul şi prosperitatea. Natura este
războinică, natura este avidă de sânge, natura este
tiranică, căci natura nu este conștientă de Atotputernicul Dumnezeu. De aceea, acele însuşiri crude
sunt fireşti în lumea animală.
De aceea Domnul lumii, plin de iubire şi de îndurare a orânduit ivirea Profeţilor şi revelaţiile Cărţilor
Sfinte astfel ca omenirea, prin educaţia divină, să
fie eliberată de distrugerea din natură şi de întunericul ignoranţei, să fie întărită în virtuţi ideale şi în
însuşiri spirituale şi să devină locul de unde răsar
sentimentele milostive…
Dar, vai! De o sută de mii de ori, vai! Prejudecăţile
celor neştiutori, deosebirile nefirești şi sentimentele
potrivnice sunt etalate încă reciproc de naţiunile lumii, cauzând întârzierea progresului general. Acest
regres este pricinuit de faptul că principiile civilizaţiei
divine sunt cu totul neglijate, iar învăţăturile profeţilor
căzute în uitare.
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Pacea cea Mare
Dintotdeauna Profeţii lui Dumnezeu au prevestit venirea
unei ere de „pace pe pământ şi bună învoire între oameni”.
Așa cum am văzut, Bahá’u’lláh, în termenii cei mai înflăcăraţi şi plini de credinţă, întăreşte aceste profeţii şi declară
că împlinirea lor se apropie. ‘Abdu’l‑Bahá spune:
… în acest ciclu minunat pământul se va transforma şi omenirea se va împodobi cu liniște şi
frumuseţe. Neînţelegerile, vrajba și crimele vor fi
înlocuite de pace, adevăr şi bună înţelegere; printre
neamuri, popoare, rase şi ţări vor apărea dragostea
și prietenia. Cooperarea şi unitatea se vor înfăptui
și în sfârşit războaiele vor dispărea cu totul… Pacea
universală îşi va înălţa cortul în centrul pământului
şi Copacul Binecuvântat al Vieţii va creşte şi se va
întinde într-atât, încât va umbri Răsăritul şi Apusul.
Cei puternici şi cei slabi, cei bogaţi şi cei săraci, sectele învrăjbite şi naţiunile ostile – care sunt precum
lupul şi mielul, leopardul şi iedul, leul şi viţelul – se
vor purta unul faţă de altul cu cea mai deplină iubire,
prietenie, dreptate şi nepărtinire. Lumea va fi impregnată de ştiinţă, cunoaşterea realităţii şi tainelor
vieţii și conștientă de Dumnezeu.” –Some Answered
Questions, p.74-75
Prejudecăţile religioase
Pentru a vedea mai limpede cum s-ar putea înfăptui
Pacea cea Mare, să cercetăm mai întâi principalii factori
care au prilejuit în trecut războiul şi să vedem cum propune Bahá’u’lláh să ne ocupăm de fiecare din ei.
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Una din cele mai însemnate cauze ale războiului au
fost prejudecăţile religioase. În această privinţă, învăţăturile bahá’í arată desluşit că vrajba şi ura între popoare de
religii şi secte diferite au fost întotdeauna cauzate nu de
adevărata religie, ci tocmai de lipsa ei şi de înlocuirea ei
cu prejudecăţi amăgitoare, imitaţii servile şi interpretări
eronate.
Într‑una din cuvântările Sale la Paris, ‘Abdu’l‑Bahá
spune:
Religia trebuie să unească toate inimile şi să facă
să dispară de pe faţa pământului neînţelegerile şi
războiul; trebuie să dea naştere spiritualităţii şi să
aducă fiecărui suflet viaţă şi lumină. Dacă religia
devine un motiv de dezbinare, ură şi separare, ar fi
mai bine să ne lipsim de ea și a ne îndepărta de o
asemenea religie ar fi o faptă într-adevăr religioasă.
Este limpede că scopul unui leac este de a vindeca,
dar dacă leacul nu face decât să înrăiască boala,
mai bine să renunţăm la el. Orice religie care nu e
pricină de dragoste şi de unire nu e religie.
Din nou, El spune:
De la începutul istoriei omenirii până azi toate
religiile de pe pământ s‑au anatemizat una pe alta şi
s‑au învinuit de falsitate… S‑au ferit cu străşnicie una
de alta, izolându-se fiecare şi practicând duşmănia
şi pizma. Gândiţi-vă la istoria războaielor religioase...
Între cele mai mari războaie religioase, Cruciadele
au durat timp de 200 de ani... Uneori, cruciaţii erau
biruitori, omorau, jefuiau şi îi luau pe mahomedani
prizonieri; alteori, musulmanii ieşeau victorioşi, nimi202
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cind şi făcând să curgă sângele năvălitorilor.
Ei au continuat astfel timp de două secole, când
luptând cu înverşunare, când căzând istoviţi. Aceasta a durat până când cruciaţii europeni au părăsit
orientul, nelăsând în urma lor decât praf şi cenuşă,
pentru a se întoarce în propria lor patrie, pe care au
găsit-o în plină agitaţie şi dezordine… Şi acesta n-a
fost decât unul dintre „războaiele Sfinte”.
Au fost numeroase războaie religioase. Nouă
sute de mii de martiri ai cauzei protestante au murit
în lupta dintre două religii creştine, cea catolică şi
cea protestantă… Şi câţi au zăcut în temniţe! Cu câtă
cruzime au fost trataţi! Şi toate în numele religiei!
Creştinii şi musulmanii îi socoteau pe evrei satanici şi duşmani ai lui Dumnezeu. De aceea îi blestemau şi-i persecutau. Un mare număr de evrei au
fost ucişi, casele lor au fost arse şi jefuite, iar copiii
lor, luaţi prizonieri. Evreii, pe de altă parte, îi socoteau
pe creştini eretici, iar pe musulmani duşmani şi
nimicitori ai legii lui Moise; de aceea au chemat din
ceruri răzbunarea asupra lor şi îi blesteamă până
în ziua de azi.
Când s-a ivit la Răsărit lumina lui Bahá’u’lláh, El a
anunţat şi a proclamat realizarea unităţii făgăduite
a întregii omeniri. El s-a adresat omenirii spunând:
„Sunteţi toţi roadele aceluiaşi arbore. Nu sunt doi
arbori, unul al milostivirii dumnezeieşti şi celălalt al
lui Satan”… Trebuie, aşadar, să dăm dovadă de cea
mai desăvârşită iubire, unii faţă de alţii. Nu trebuie
să privim niciun popor ca popor al lui Satan, ci să
privim şi să recunoaştem în fiecare pe slujitorii unui
singur Dumnezeu. Cel mult, putem spune aceasta:
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unii nu ştiu şi trebuie călăuziţi… Alţii sunt ignoranţi şi
trebuie luminaţi. Alţii sunt copii şi trebuie ajutaţi să
crească. Alţii suferă, se găsesc într‑o stare morală
precară şi trebuie îngrijiţi pentru a-şi îmbunătăţi
starea morală. Dar omul bolnav nu e vrednic de ură
pentru că e bolnav; copilul nu trebuie respins pentru
că e copil, iar cel neştiutor nu trebuie dispreţuit pentru că este ignorant. Trebuie să-i îngrijim, să-i educăm, să-i ajutăm cu dragoste. Trebuie făcut orice ca
omenirea să trăiască la umbra lui Dumnezeu, în cea
mai desăvârşită securitate şi cea mai mare fericire.
Prejudecăţile de rasă şi de patrie
Doctrina bahá’í a unităţii omenirii loveşte la rădăcina unei
alte cauze a războiului şi anume prejudecăţile rasiale.
Unele rase s‑au socotit superioare celorlalte şi au luat
drept bază „supravieţuirea celui mai puternic”, crezând
că superioritatea lor le dă dreptul să asuprească spre
folosul lor sau chiar să nimicească rasele aşa-zise „inferioare”. Multe din paginile cele mai negre ale istoriei
omenirii vorbesc despre aplicarea fără milă a acestui
principiu. Potrivit concepţiei bahá’í orice neam de oameni
este deopotrivă vrednic de preţuire în faţa lui Dumnezeu.
Toate naţiile au minunate însuşiri înnăscute care nu au
nevoie decât de o educaţie potrivită pentru a se dezvolta
şi fiecare poate juca un rol, care în loc de a sărăci, va îmbogăţi şi va desăvârşi viaţa celorlalţi membri ai familiei
omeneşti. Iată ce spune ‘Abdu’l‑Bahá:
În ceea ce priveşte prejudecata rasială: este o
iluzie, o superstiţie şi nimic altceva, căci Dumnezeu
ne-a creat pe toţi ca o singură rasă… La început nu
204

CALEA SPRE PACE

existau hotare, graniţe între diversele teritorii. Nicio
parte a pământului nu aparţinea unui popor mai
mult decât altuia. În ochii lui Dumnezeu nu este
nicio deosebire între diferitele neamuri. De ce să
născocească omul o astfel de prejudecată? Şi cum
putem să susţinem un război în numele unei iluzii?
Dumnezeu nu i-a creat pe oameni ca să se nimicească unii pe alţii. Toate rasele, triburile, sectele şi
clasele sociale au o parte egală în dărnicia Tatălui
lor Ceresc.
Singura adevărată deosebire stă în gradul de
credinţă şi în supunerea faţă de legile lui Dumnezeu.
Unii seamănă cu nişte făclii aprinse; alţii strălucesc
ca nişte stele, pe cerul omenirii.
Cei ce iubesc omenirea, aceia sunt oamenii de
seamă, indiferent de neamul, crezul sau de culoarea
lor.
La fel de primejdioasă ca prejudecata rasială este şi
prejudecata politică sau patriotică. A sosit astăzi vremea
când patriotismul naţional îngust ar trebui să se contopească în patriotismul mai larg, a cărui patrie este lumea
întreagă. Bahá’u’lláh spune:
În vremurile de demult s-a spus: „A-ţi iubi ţara
este un element al Credinţei în Dumnezeu.” Dar Vocea Grandorii a proclamat în ziua manifestării Sale:
„Fala nu se cuvine celui care-şi iubeşte ţara, ci se
cuvine aceluia care iubeşte întreaga lume”. Prin forţa
eliberată de aceste cuvinte înălţate, El a dat un nou
impuls şi a imprimat păsărilor din inima oamenilor o
nouă direcţie, ştergând din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu orice urmă de îngrădire şi restricţie. –Tablet
of the World
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Ambiţiile teritoriale
Numeroase au fost războaiele ce s‑au dezlănţuit din pricina unei bucăţi de pământ, a cărei stăpânire a fost râvnită
de două sau mai multe naţiuni rivale. Lăcomia avutului
a fost o tot atât de mare pricină de vrajbă între neamuri
ca şi între oameni. După principiile bahá’í pământul nu
aparţine în mod legitim nimănui, el nu poate fi acaparat
nici de individ, nici de colectivitate, ci trebuie să servească
întregii omeniri. Pământul aparţine numai lui Dumnezeu,
şi oamenii nu sunt decât nişte locuitori ai lui.
Cu prilejul bătăliei de la Benghazi1, iată ce spune
‘Abdu’l‑Bahá :
Vestea bătăliei de la Benghazi îmi îndurerează
inima. Mă uimeşte sălbăticia omenească care mai
există în lume. Cum este cu putinţă ca oamenii să
lupte de dimineaţa până seara, ucigându-se, vărsând
sângele semenilor lor? Şi din ce pricină? Pentru a-şi
însuşi o bucată de pământ! Până şi animalele când
se luptă, au o pricină imediată şi mai îndreptăţită
pentru înverşunarea lor. Este jalnic să vezi că oamenii, care fac parte din împărăţia cea înaltă, pot
să se coboare până la ucidere şi până la nimicirea
semenilor lor pentru stăpânirea unei fâşii de pământ
– cea mai înaltă dintre făpturile lumii, luptându-se
pentru a dobândi cea mai primitivă formă a materiei,
pământul.
Pământul nu aparţine unui popor, ci tuturor
popoarelor. Pământul nu este căminul omului, ci
mormântul lui.
Oricât de mare ar fi un cuceritor, oricât de multe

1 Bătălia de la Benghazi a avut loc la 29 septembrie 1911 în timpul
războiului dintre Italia şi Turcia.
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ţări ar înrobi, nu este în stare să păstreze nimic din
toate acele ţări jefuite, nimic altceva decât o porţiune
infimă, mormântul lui.
Dacă este nevoie de mai mult pământ pentru a
îmbunătăţi traiul poporului, pentru a răspândi civilizaţia… desigur că s-ar putea dobândi în mod pașnic
extinderea necesară de teritoriu. Însă războiul nu
serveşte decât pentru a satisface ambiţiile oamenilor. Pentru a aduce foloase materiale unui număr
mic de oameni se pricinuiesc nespuse suferinţe
unui mare număr dintre semenii lor, se frâng inimile
a sute de bărbaţi şi femei…
Vă dau misiunea tuturor ca fiecare dintre voi
să-şi concentreze toate gândurile şi întreaga inimă
spre dragoste şi unitate. Când se iveşte vreun gând
de război, opuneţi-i unul şi mai puternic de pace.
Orice gând de ură trebuie nimicit de către un mai
puternic gând de iubire. Când scot sabia ostaşii
lumii pentru a ucide, soldaţii lui Dumnezeu trebuie
să-şi dea mâna, pentru ca în felul acesta sălbăticia
oamenilor să dispară prin mila lui Dumnezeu care
acţionează prin mijlocirea celor cu inima curată şi
cu suflete sincere. Să nu credeţi că pacea lumii este
un ideal cu neputinţă de atins. Nimic nu-i este cu
neputinţă divinei bunăvoinţe a lui Dumnezeu. Dacă
vă doriţi din toată inima prietenia cu toate neamurile
de pe pământ, gândul vostru spiritual şi pozitiv se va
răspândi; el are să ajungă şi dorinţa altora şi se va
întări tot mai mult, până va cuprinde inima tuturor
oamenilor.”

207

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

Limba universală
După ce am aruncat o privire asupra celor mai însemnate cauze ale războaielor şi asupra căilor de a le înlătura,
putem acum analiza câteva propuneri precise făcute de
Bahá’u’lláh în vederea dobândirii Păcii celei Mari.
Prima se referă la alcătuirea unei limbi auxiliare universale. Bahá’u’lláh pomeneşte de aceasta în Cartea Aqdas
şi în multe dintre Tabletele Sale. Astfel, în Tableta Ishráqát,
El spune următoarele:
Al şaselea Ishráq (Strălucire) este Armonia şi
Unitatea între fiinţe. Regiunile pământului au fost întotdeauna luminate de strălucirea Unităţii, iar cel mai
puternic mijloc pentru a o dobândi este înţelegerea
scrierii şi a vorbirii unii altora. Şi înainte de aceasta,
în Epistolele Noastre, am poruncit Împuterniciţilor
Casei Dreptăţii să aleagă una din limbile cunoscute
astăzi sau să alcătuiască una nouă şi în acelaşi fel
să adopte o scriere universală care să se predea
copiilor din toate şcolile din lume, astfel ca lumea
întreagă să fie ca o singură ţară şi un singur cămin.
Cam pe vremea când această propunere a lui
Bahá’u’lláh a fost făcută întâia oară lumii, se năştea
în Polonia un băiat numit Ludovic Zamenhof, care era
menit să joace un mare rol în împlinirea acelei porunci.
Încă din copilărie ideea unei limbi universale ajunsese
predominantă în viaţa lui Zamenhof, iar urmările neîncetatei lui străduinţe au fost alcătuirea şi larga răspândire
a limbii Esperanto. Această limbă a înfruntat neştirbită
trecerea anilor şi şi-a dovedit valoarea ca mijloc practic de
comunicare internaţională. Poate fi uşor învăţată într‑un
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interval de timp de vreo douăzeci de ori mai scurt decât
timpul necesar pentru a învăţa limba engleză, franceză
sau germană. La un banchet esperantist dat la Paris, în
februarie 1913, ‘Abdu’l‑Bahá a spus:
În ziua de azi, una din principalele cauze ale neînţelegerii din Europa este diversitatea limbilor. Noi
zicem, acest om este german, acesta este italian,
apoi ne întâlnim cu un englez şi mai apoi cu un
francez. Cu toate că fac parte din aceeaşi omenire,
deosebirea de limbă este o mare stavilă între ei.
Dacă ar fi în uz limba auxiliară universală, ei toţi ar
fi socotiţi ca unul.
Sfinţia Sa Bahá’u’lláh a scris despre această
limbă internaţională acum vreo patruzeci de ani şi
mai bine. El a spus că până nu se va adopta o limbă
internaţională, nu se va putea înfăptui o adevărată
uniune între diferitele părţi ale lumii, căci am văzut
că neînţelegerea împiedică popoarele să se asocieze. Acele neînţelegeri nu vor dispărea decât prin
folosirea unei limbi auxiliare internaţionale.
De altfel, popoarele din orient nu au cunoştinţă
deplină de cele ce se petrec în occident şi rar se
întâmplă ca occidentalii să se solidarizeze cu orientalii; gândurile lor sunt închise într‑un chivot şi limba
internaţională va fi cheia care-l va putea deschide.
Dacă am fi stăpâni pe o limbă universală cărţile
apusene ar putea fi uşor traduse în acea limbă şi
popoarele răsăritene ar lua cunoştinţă de conţinutul
lor. De asemenea şi cărţile răsăritene ar putea fi traduse în acea limbă, spre folosul popoarelor din apus.
Cel mai important mijloc de unificare a răsăritului
cu apusul va fi o limbă comună. Va face din lumea
209

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

întreagă un singur cămin şi va fi cel mai puternic
imbold spre progres. Va ridica stindardul unităţii
neamului omenesc făcând din pământ o singură
comunitate universală. Va fi prilej de dragoste între
copiii oamenilor, întemeind prietenia între oamenii
de rase diferite.
Acum să-i mulţumim lui Dumnezeu că Dr. Zamenhof1 a inventat limba Esperanto. Această limbă
are toate însuşirile potenţiale ca să poată ajunge
un mijloc universal de comunicare. Trebuie să-i
mulţumim cu toţii şi să-i fim recunoscători pentru
vrednica lui strădanie; el le-a făcut un mare serviciu
semenilor săi. Limba Esperanto va ajunge universală prin neobosita perseverenţă, devotamentul şi
abnegaţia adepţilor ei. Aşadar, trebuie ca fiecare să
înveţe această limbă şi s-o răspândească cât va
putea, aşa încât treptat să pătrundă peste tot, să
fie primită de toate naţiunile şi guvernele din lume
şi să facă parte din programele şcolare ale tuturor
statelor. Nădăjduiesc că Esperanto va fi adoptată
ca limbă internaţională în toate viitoarele conferinţe
şi congrese internaţionale, astfel încât fiecare ţară
să nu aibă nevoie să cunoască decât două limbi –
limba proprie şi cealaltă, limba auxiliară. Atunci se
va statornici deplina uniune între toate popoarele
din lume. Gândiţi-vă cât de greu este azi să intri
în legătură cu diferite naţiuni. Dacă învaţă cineva
cincizeci de limbi, tot nu va putea să străbată o ţară,
a cărei limbă nu o cunoaşte. De aceea, nădăjduiesc
că veţi face cele mai mari eforturi pentru ca limba
Esperanto să se răspândească pe scară largă.

1 Este interesant de menţionat că fiica lui Zamenhof, Lydia, a devenit o foarte activă adeptă bahá’í.
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Deşi aceste aluzii la Esperanto sunt clare şi încurajatoare, nu este mai puţin adevărat că atâta timp cât Casa
Universală nu se va pronunţa în această problemă, conform instrucţiunilor date de Bahá’u’lláh, Credinţa Bahá’í
nu este angajată nici faţă de Esperanto, nici faţă de
altă limbă vie sau artificială. Iată ce spune ‘Abdu’l‑Bahá:
„Dragostea şi munca depuse pentru Esperanto nu vor fi
pierdute, dar niciun om nu poate singur să alcătuiască o
Limbă Universală”. –‘Abdu’l‑Bahá in London, p. 95
Care va fi limba adoptată şi dacă va fi una deja existentă sau se va crea una este o hotărâre pe care naţiunile
lumii vor trebui să o ia.
Liga Universală a Naţiunilor
O altă propunere adesea şi puternic susţinută de
Bahá’u’lláh a fost înfiinţarea unei Ligi Universale a Naţiunilor pentru menţinerea păcii universale. Într‑o scrisoare
către Regina Victoria, scrisă când era încă întemniţat în
barăcile din ‘Akká1, El spune următoarele:
O, voi cârmuitori ai pământului! Împăcaţi-vă
între voi, ca să nu mai aveţi nevoie de niciun fel de
armament, în afara celui destinat apărării teritoriilor
şi popoarele voastre…
Fiţi uniţi, o, voi, suverani ai pământului, căci numai astfel veţi potoli furtuna disensiunilor dintre voi,
iar popoarele voastre vor găsi odihna... Dacă s-ar
ridica unul dintre voi împotriva altuia, ridicaţi-vă voi
toţi laolaltă împotriva lui, căci asta n-ar fi decât o
netăgăduită dreptate.”
1

Din 1868 până în 1870.
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În 1875, ‘Abdu’l‑Bahá a oferit schiţa unei viitoare Ligi
Universale a Naţiunilor, ceea ce e deosebit de interesant
în ziua de azi1 având în vedere încercările temeinice ce
se fac acum pentru a înfăptui o asemenea ligă. El a scris:
Flamura adevăratei civilizaţii va fi ridicată în mijlocul lumii atunci când câţiva vrednici cârmuitori cu
înalte şi nobile năzuinţe – strălucitoare exemple de
fermitate şi devotament – se vor ridica cu neclintită hotărâre şi clarviziune pentru a instaura Cauza
Păcii Universale spre binele şi fericirea întregului
neam omenesc. Ei trebuie să facă din Cauza Păcii
obiectul unei consultări generale şi să caute prin
toate mijloacele ce le stau în putinţă să înfăptuiască
Uniunea naţiunilor din lume. Ei trebuie să încheie un
tratat obligatoriu şi să stabilească un acord ale cărui
prevederi să fie legitime, inviolabile şi definitive. Ei
trebuie să-l proclame tuturor naţiunilor din lume şi
să obţină ratificarea sa din partea întregii omeniri.
Această nobilă şi supremă acţiune – un adevărat
izvor de pace şi bunăstare pentru întreaga lume
– trebuie considerată drept sacră de către toate
popoarele acestui pământ. Toate forţele omenirii
trebuie să fie mobilizate pentru a asigura stabilitatea şi permanenţa Celui Mai Mare Legământ. În
acest Pact universal trebuie ca limitele şi frontierele
fiecărei naţiuni să fie clar consemnate, principiile ce
stau la baza relaţiilor dintre guverne să fie definitiv
stabilite, iar toate acordurile şi obligaţiile internaţionale să fie bine precizate. De asemenea, mărimea
armamentului fiecărui guvern trebuie să fie strict
limitată, căci dacă unei naţiuni i s-ar lăsa posibilita1
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tea să-şi mărească pregătirile de război şi potenţialul
său militar, acest lucru ar provoca suspiciune din
partea celorlalte naţiuni. Principiul fundamental al
acestui Pact solemn trebuie atât de bine fixat, încât
dacă un guvern contravine unei clauze, toate celelalte guverne de pe pământ se vor ridica şi-l vor sili
să se supună. Ba, mai mult: întregul neam omenesc
trebuie să ia decizia, cu toată forţa de care dispune,
să distrugă acel guvern. Dacă acest remediu, cel
mai puternic dintre toate, s-ar aplica trupului bolnav
al lumii, acesta s-ar vindeca cu siguranţă de toate
bolile şi ar rămâne veşnic teafăr şi nevătămat. –The
Secret of Divine Civilization, p. 64, 65
Bahá’íi văd o serie de deficienţe grave în structura
Ligii Naţiunilor1 care nu corespunde tipului de instituţie
descris de Bahá’u’lláh ca esenţial pentru stabilirea păcii
mondiale. La 17 decembrie 1919, ‘Abdu’l‑Bahá declara:
Actualmente Pacea Universală este o chestiune
de mare importanţă, însă unitatea de conştiinţă
este esenţială pentru ca temelia acestei opere să fie
sigură, instituirea ei fermă, iar edificiul ei solid… Deşi
Liga Naţiunilor există, ea este incapabilă să realizeze
Pacea Universală. Tribunalul Suprem însă, descris de
Sfinţia Sa, Bahá’u’lláh, va îndeplini această sarcină
sacră, cu putere şi autoritate supremă.
Arbitrajul internaţional
Bahá’u’lláh susţine de asemenea instituirea unei curţi
internaţionale de arbitraj, astfel ca neînţelegerile ce se
1

Aceleaşi consideraţii se aplică şi Organizaţiei Naţiunilor Unite.
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ivesc între naţiuni să poată fi reglate cu dreptate şi cu
raţiune în loc să degenereze în luptă.
Într‑o scrisoare către Secretarul Conferinţei de la Mohonk privitoare la arbitrajul internaţional, în august 1911,
‘Abdu’l‑Bahá spune următoarele:
Acum vreo cincizeci de ani, în Cartea Aqdas,
Bahá’u’lláh le-a poruncit oamenilor să întemeieze pacea universală şi a poftit toate naţiunile la banchetul
divin al arbitrajului internaţional, astfel încât chestiunile legate de graniţe, de onoare şi de proprietate
naţională şi interes vital între naţiuni să fie reglementate prin intermediul unui tribunal internaţional de
arbitraj, în aşa fel încât nicio ţară să nu îndrăznească
să refuze să se supună hotărârilor luate. Dacă s-ar
isca vreo ceartă între două naţiuni, să fie judecată
de această curte internaţională şi sentinţa trebuie
dată ca orice sentinţă dată de judecător într-un litigiu
dintre doi indivizi. Dacă se întâmplă vreodată ca o
naţiune să refuze să urmeze o asemenea hotărâre,
toate celelalte naţiuni trebuie să se ridice, pentru a
înăbuşi această răzvrătire.
Într‑una din convorbirile Sale de la Paris, în 1911,
‘Abdu’l‑Bahá spune de asemenea:
Un tribunal suprem va fi înfiinţat de popoarele şi
de guvernele fiecărei naţiuni, compus din membri
aleşi de fiecare ţară şi guvern. Membrii acestui mare
consiliu se vor aduna într‑un spirit de unitate. Toate
neînţelegerile cu caracter internaţional vor fi supuse
acestei curţi, care va avea drept menire de a împăca
prin arbitraj tot ceea ce ar putea altfel pricinui un
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război. Misiunea acestui tribunal va fi de prevenire
a războiului.
Cu un sfert de veac înainte de înfiinţarea Ligii Naţiunilor se instituise la Haga o Curte de Arbitraj permanentă
(1900) şi multe tratate de arbitraj au fost semnate, dar
majoritatea acestora nu au ajuns la vasta concepţie
propusă de Bahá’u’lláh. Nu s-a înfăptuit între două mari
Puteri niciun tratat de arbitraj, în care să fie cuprinse toate
punctele de dispută. Neînţelegerile privitoare la „interesele
vitale”, „onoare” şi „independenţă” au fost anume excluse.
Nu numai atât, dar orice garanţie temeinică asigurând că
naţiunile vor ţine seamă de hotărârile tratatelor lipsea cu
totul. În propunerile bahá’í, pe de altă parte, neînţelegerile
privitoare la graniţe, la onoare naţională şi la interese
vitale sunt menţionate în mod expres, ca și faptul că
acordurile vor avea în spate garanţia supremă a Ligii Mondiale a Naţiunilor. Numai când se va ţine seamă pe deplin
de aceste propuneri va ajunge arbitrajul internaţional la
desăvârşita dezvoltare a binefăcătoarei lui acţiuni şi în
sfârşit va fi izgonit din lume blestemul războiului.
Limitarea înarmării
‘Abdu’l‑Bahá spune:
Toate guvernele din lume, printr-un acord general,
trebuie să hotărască dezarmarea simultan. N-ar fi de
niciun folos dacă unul ar depune armele şi altul ar refuza
s-o facă. Toate naţiunile din lume trebuie să coopereze
în privinţa acestui punct de supremă însemnătate, astfel
ca toţi deodată să renunţe la ucigătoarele arme destinate măcelurilor omenești. Atâta vreme cât o naţiune
îşi mărește bugetul militar şi naval, celelalte naţiuni vor
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fi nevoite să ia parte la această întrecere nebunească
pentru presupusele lor interese naturale. –Diary of Mírzá
Aḥmad Sohrab, 11-14 mai 1914
Neîmpotrivirea
Bahá’íi, ca membri ai unei organizaţii religioase şi din
porunca expresă a lui Bahá’u’lláh, au renunţat complet la
întrebuinţarea forţei armate în slujba intereselor lor, chiar
și în cazurile de strictă apărare. În Persia foarte multe
mii de bábí şi de bahá’í au suferit o moarte sângeroasă
din pricina credinţei lor. La începuturile Cauzei, în diverse
situaţii, bábíii şi-au apărat familia şi propria lor viaţă cu
sabia, cu multă vitejie şi îndrăzneală. Bahá’u’lláh însă a
interzis aceasta. Iată ce scrie ‘Abdu’l‑Bahá:
Când a apărut Bahá’u’lláh, El a declarat că
răspândirea adevărului prin astfel de mijloace nu
trebuie îngăduită cu niciun chip, nici chiar în cazuri
de autoapărare. El a abrogat legea sabiei şi a anulat legea „Războiului Sfânt”. „Dacă sunteţi ucişi”, a
spus El, „este mai bine pentru voi decât a ucide.
Prin statornicia şi temeinicia credincioşilor trebuie
răspândită Cauza Domnului. Dacă cei credincioşi
se ridică fără teamă şi fără şovăire, cu desăvârşită
detaşare faţă de cele lumeşti pentru a preamări
Cuvântul lui Dumnezeu, întorcându-şi privirile de
la orice e pământesc, angajaţi în slujirea Domnului
şi ajutaţi de puterea Lui, atunci vor face să triumfe
Cuvântul Adevărului. Aceste fiinţe binecuvântate
aduc prin sângele vărsat mărturie adevărului Cauzei
şi stau chezăşie prin adâncimea credinţei lor, prin
devotamentul şi statornicia lor. Dumnezeu singur
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îşi poate răspândi Cauza şi învinge potrivnicii. Nu
dorim alt apărător decât pe El şi fiind gata să ne
oferim viaţa îi putem înfrunta pe duşmani şi primi
cu bucurie martiriul.” (Scris de ‘Abdu’l‑Bahá pentru
această carte)
Bahá’u’lláh i-a scris unuia dintre prigonitorii cauzei
Sale următoarele:
Dumnezeule Plin de Har! Acești oameni n-au
nevoie de arme, câtă vreme se pregătesc să reconstruiască lumea. Oştirile lor sunt faptele bune,
armele lor sunt purtările cinstite, iar comandantul
lor este frica de Dumnezeu. Binecuvântat este cel
ce judecă corect. Pe dreptatea lui Dumnezeu! Atât
de mare le-a fost răbdarea, calmul, resemnarea şi
mulţumirea acestor oameni încât au devenit exponenţi ai dreptăţii, şi atât de mare le-a fost îndurarea
încât au preferat să fie ucişi decât să ucidă, deși cei
pe care lumea i-a nedreptăţit au fost supuşi la chinuri ce nu s‑au mai pomenit în istoria lumii, iar ochii
niciunei alte naţii nu au mai văzut până acum. Ce i-a
determinat să accepte aşa îngrozitoare nenorociri,
refuzând să ridice mâna ca să se apere? Care a fost
pricina renunţării şi a seninătăţii lor? Adevărata cauză se află în obligaţia morală pe care Pana Gloriei a
ales zi şi noapte s-o impună și în asumarea Noastră
a frâielor autorităţii, prin forţa şi puterea Celui Ce
este Domnul întregii omeniri. –Epistle to the Son of
the Wolf, p. 74, 75
Justeţea politicii de neîmpotrivire a lui Bahá’u’lláh
s-a adeverit deja prin rezultatele obţinute, căci pentru
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fiecare credincios martirizat în Persia, Credinţa Bahá’í
a primit în rândul ei o sută de noi credincioşi; bucuria şi
curajul cu care aceşti martiri au aruncat coroana vieţii
lor la picioarele Domnului lor a dăruit lumii cea mai limpede dovadă că găsiseră o viaţă nouă, în care moartea
nu insuflă groază, o viaţă de plenitudine de nedescris şi
fericire, pe lângă care plăcerile pământului nu sunt nici
cât un grăunte de nisip, iar cele mai îngrozitoare torturi
fizice, nu sunt decât nişte fleacuri.
Lupta îndreptăţită
Cu toate că Bahá’u’lláh, ca şi Hristos, îi sfătuieşte pe credincioşii Lui ca indivizi sau ca organizaţie religioasă să
le arate duşmanilor lor iertare şi neîmpotrivire, îi învaţă
că este datoria comunităţii să împiedice nedreptatea şi
asuprirea. Dacă sunt prigoniţi şi vătămaţi indivizii nu se
cuvine ca o comunitate să îngăduie jaful şi omorul pe
teritoriul său, fără să le condamne. Este de datoria guvernului să împiedice faptele rele şi să-i pedepsească pe
răufăcători1. Lucrurile stau la fel şi în cazul comunităţii
naţiunilor. Dacă una din ele asupreşte sau vatămă pe
alta, este de datoria tuturor celorlalte să se unească împreună pentru a împiedica acea opresiune. Iată ce scrie
‘Abdu’l‑Bahá: „S-ar putea întâmpla ca la un moment dat
triburi sălbatice şi războinice să atace o grupare politică
cu intenţia de a-i măcelări în întregime membrii; în astfel
de împrejurări, apărarea e necesară”.
Până acum în practica uzuală a omenirii era că dacă
o naţiune atacă pe alta, toate celelalte state din lume să
rămână neutre şi să nu-şi asume nicio răspundere în
1 A se vedea şi capitolul cu privire la tratamentul aplicat
infractorilor.
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această chestiune dacă propriile lor interese nu sunt atinse sau ameninţate. Toată greutatea apărării îi era lăsată
naţiunii atacate, oricât de slabă şi neputincioasă ar fi fost.
Învăţăturile lui Bahá’u’lláh schimbă cu totul această stare
de lucruri şi aruncă responsabilitatea apărării nu numai
asupra naţiunii atacate, ci şi asupra tuturor celorlalte,
individual și colectiv. Deoarece întreaga omenire este o
singură comunitate, orice atac împotriva unei naţiuni este
un atac împotriva comunităţii şi este treaba comunităţii
să se ocupe de aceasta. Dacă ar fi peste tot recunoscut şi
pus în aplicare acest principiu orice naţiune care ar plănui
o agresiune împotriva alteia ar şti dinainte că va avea de
luptat, nu numai cu acea naţiune, dar cu întreaga grupare
a naţiunilor din lume. Acest lucru ar fi de ajuns pentru a
ţine în loc chiar şi pe cea mai îndrăzneaţă şi războinică
dintre naţiuni. Când se va înfăptui o ligă destul de puternică a naţiunilor iubitoare de pace războiul va ajunge să
fie un coşmar al trecutului. În timpul perioadei de trecere
de la vechea stare de anarhie internaţională la starea de
solidaritate internaţională, tot se vor putea ivi agresiuni
armate; în asemenea împrejurări, o acţiune militară sau
alte acţiuni coercitive ar reprezenta o îndatorire pozitivă
pentru menţinerea dreptăţii, unităţii şi păcii internaţionale.
‘Abdu’l‑Bahá scrie că în asemenea caz:
O cucerire poate fi un lucru lăudabil și câteodată
războiul devine temelia păcii, iar ruinele, adevărate
mijloace pentru reconstrucţie. Dacă, de exemplu, un
suveran luminat ordonă armatelor sale să oprească atacul răzvrătiţilor şi agresorilor ori intră într‑o
ţară şi se distinge într‑o luptă pentru a unifica un
stat sau un popor fărâmiţat, dacă pe scurt, el duce
un război pentru o cauză dreaptă, atunci această
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înverşunare devine o adevărată bunătate, această
tiranie aparentă – chiar miezul dreptăţii, iar această
luptă devine piatra unghiulară a păcii. În ziua de azi,
datoria unui suveran puternic este de a întemeia pacea universală, căci într-adevăr aceasta ar însemna
libertatea tuturor popoarelor lumii. –The Secret of
Divine Civilization, p. 70, 71
Unitatea dintre Răsărit şi Apus
Un alt factor care va ajuta la înfăptuirea păcii universale
este legătura ce trebuie statornicită între Răsărit şi Apus.
Pacea cea Mare nu este numai încetarea luptelor armate,
ci și o rodnică frăţie și cooperare cordială a ţărilor de pe
pământ despărţite până acum, ceea ce va avea cele mai
preţioase urmări. Într‑una din convorbirile sale de la Paris,
‘Abdu’l‑Bahá a spus:
În trecut, ca și în prezent, Soarele Spiritual al
Adevărului a strălucit întotdeauna de la Răsărit.
Acolo a apărut Moise pentru a călăuzi şi instrui
poporul. Tot dinspre orizontul răsăritean s-a ridicat
și Domnul Iisus. Mahomed a fost trimis unui neam
răsăritean. Báb a apărut pe pământul răsăritean al
Persiei. Bahá’u’lláh a trăit şi a propovăduit în Răsărit.
Toţi marii învăţători ai spiritualităţii s‑au ivit în lumea
răsăriteană.
Dar cu toate că Soarele lui Hristos s-a ivit la
Răsărit, strălucirea Lui s-a răspândit în Apus, unde
s-a văzut mai limpede lumina gloriei Lui. Lumina
divină a învăţăturii Lui a sclipit cu mai multă putere
în lumea apuseană, unde a progresat mai repede
decât în ţara în care apăruse.
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În ziua de azi, Răsăritul are nevoie de progres
material, iar Apusul de un ideal spiritual. Ar fi bine
ca Apusul să se întoarcă spre Răsărit pentru a primi
lumină şi să-i dea în schimb cunoştinţele sale ştiinţifice. Trebuie să se facă acest schimb de daruri.
Răsăritul şi Apusul trebuie să se unească, pentru a
se completa. Această unire va avea drept urmare
adevărata civilizaţie, în care ceea ce este spiritual
se adevereşte şi se îndeplineşte în lumea materială.
Prin schimburi reciproce se va înfăptui cea mai mare
armonie, toate neamurile se vor uni într‑un spirit de
înaltă perfecţiune, uniunea va fi solid cimentată, iar
această lume va deveni o oglindă strălucitoare în
care să se răsfrângă însuşirile lui Dumnezeu.
Noi toţi, neamurile de la Apus şi de la Răsărit,
trebuie să ne străduim zi şi noapte, din toată inima
şi din tot sufletul, pentru a ajunge la acest ideal
nobil şi pentru a cimenta legătura dintre toate neamurile de pe pământ. Fiecare inimă se va umple de
prospeţime, toţi ochii vor fi deschişi, se va dobândi
cea mai minunată putere şi va fi asigurată fericirea
omenirii... Acesta va fi Raiul care va veni pe pământ,
când tot neamul omenesc se va strânge laolaltă în
Cortul Unităţii, în Împărăţia Slavei.

221

11

DIVERSE PORUNCI ŞI ÎNVĂŢĂTURI
Să știţi că în fiecare epocă și dispensaţie toate
poruncile divine sunt schimbate şi adaptate la
exigenţele epocii în afară de legea iubirii, care
asemenea unui izvor, curge neîncetat şi nu este
niciodată atinsă de schimbare.
Bahá’u’lláh

Viaţa monahală
Bahá’u’lláh, ca şi Mahomed, îi opreşte pe credincioşii Lui
să ducă o viaţă monahală, departe de lume.
Citim în Tableta către Napoleon al III-lea:
O, adunare de monahi! Nu vă închideţi în chilii
şi mănăstiri; dimpotrivă, părăsiţi-le la porunca Mea
şi apucaţi-vă de ceea ce foloseşte sufletului vostru
şi sufletelor oamenilor... Căsătoriţi-vă, ca cineva să
vă poată lua locul, căci noi am interzis faptele ipocrite şi nu ceea ce dovedeşte fidelitate. Voi urmaţi
jaloanele fixate de voi înșivă, abandonând principiile
lui Dumnezeu? Temeţi-vă de Dumnezeu şi nu fiţi nepăsători. De n-ar fi oamenii, cine ar pomeni numele
Meu pe pământul Meu şi cum s-ar putea revela
numele Meu şi atributele Mele? Cugetaţi şi nu fiţi
dintre cei adormiţi sau care privesc printr-un văl. Cel
ce nu s-a căsătorit (Iisus) n-a găsit un loc în care să
locuiască, nici un adăpost unde să-Şi culce capul,
şi aceasta din pricina celor înfăptuite de mâinile tră223
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dătorilor. Sfinţenia Lui nu constă în ceea ce credeţi
sau vă imaginaţi voi, ci mai degrabă în ceea ce Noi
posedăm. Întrebaţi ca să puteţi înţelege rangul Lui,
care se înalţă deasupra închipuirilor tuturor celor
care trăiesc pe pământ. Binecuvântaţi sunt cei ce
pricep acest lucru!
Nu este ciudat că sectele creştine au înfiinţat viaţa
monastică şi celibatul clericilor, când vedem că Iisus şi-a
ales drept apostoli oameni căsătoriţi şi că El şi apostolii
Lui au dus o viaţă de neîncetată muncă binefăcătoare,
amestecându-se cu apropiată prietenie printre oameni?
Citim în Qur’ánul musulman:
Lui Iisus, fiul Mariei, i-am dat Evanghelia, iar în
inimile celor care L-au urmat, le-am pus bunătate
şi compasiune; cât despre viaţa monahală, ei înşişi
au născocit-o. Noi le-am prescris numai dorinţa de
a plăcea lui Dumnezeu, dar ei n-au ţinut seamă de
aceasta, aşa cum ar fi trebuit. –Qur’án, s. lviii, 27
Oricare ar fi fost motivele care ar fi putut justifica viaţa
monahală în vremurile trecute şi în împrejurările de demult, Bahá’u’lláh declară că acum nu mai este îndreptăţită.
Într-adevăr, este limpede că plecarea dintre semenii lor a
oamenilor celor mai cucernici şi temători de Dumnezeu
şi părăsirea îndatoririlor şi a răspunderilor unui tată de
familie, nu pot avea ca urmare decât sărăcirea spirituală
a neamului.
Căsătoria
Învăţăturile bahá’í impun monogamia, iar Bahá’u’lláh face
să depindă căsătoria de consimţământul celor două părţi,
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precum şi al părinţilor. În Cartea Aqdas, spune:
Cu adevărat, după Bayán (Revelaţia lui Báb),
căsătoria depinde de consimţământul celor două
părţi (mireasă şi mire). Deoarece Noi am dorit să
aducem dragostea, prietenia şi unitatea între oameni, am făcut să depindă şi de consimţământul
părinţilor, pentru a evita duşmănia şi neînţelegerile.
–Kitáb-i-Aqdas
În această privinţă, iată ce răspunde ‘Abdu’l‑Bahá unui
interlocutor: „În ceea ce priveşte căsătoria, potrivit legii
lui Dumnezeu: mai întâi trebuie să-ţi alegi o soţie şi apoi
totul va depinde de consimţământul părinţilor. Înainte de
alegerea dumitale ei n-au niciun drept să se amestece”.
‘Abdu’l‑Bahá spune că datorită acestei precauţii a lui
Bahá’u’lláh, relaţia încordată dintre socri şi tinerii căsătoriţi,
care a ajuns proverbială în ţările creştine şi musulmane
este aproape necunoscută printre bahá’í, iar divorţurile
sunt de asemenea foarte rare. Iată ce scrie în privinţa
căsătoriei:
Căsătoria bahá’í implică o uniune şi o afecţiune
călduroasă între celor două părţi. Ei trebuie să depună toate eforturile în aflarea caracterului celuilalt.
Această legătură eternă trebuie pecetluită printr-un
legământ ferm, având ca scop promovarea armoniei,
prieteniei şi unităţii şi dobândirea vieţii veşnice…
Într-o adevărată căsătorie bahá’í cele două părţi
trebuie să fie strâns unite atât spiritual cât şi fizic,
astfel încât între ei să domnească o veşnică uniune,
care-i va lega în toate lumile dumnezeieşti şi fiecare
să îmbunătăţească viaţa spirituală a celuilalt. Aşa
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este căsătoria bahá’í.
Ceremonia căsătoriei bahá’í este foarte simplă,
singura cerinţă fiind ca mirele şi mireasa, în prezenţa
a cel puţin doi martori, să spună fiecare: „Cu adevărat, cu toţii ne vom supune Voinţei lui Dumnezeu”.
Divorţul
În ceea ce priveşte divorţul, ca şi pentru căsătorie, învăţăturile Profeţilor s‑au schimbat după nevoile timpului. Iată
cum expune ‘Abdu’l‑Bahá învăţăturile bahá’í, cu privire la
divorţ:
Prietenii (bahá’íi) trebuie să evite neapărat divorţul, în afară de cazul în care intervine ceva care-i
sileşte să se despartă din pricina unei aversiuni
reciproce; în asemenea împrejurări şi cu aprobarea
Adunării Spirituale, pot hotărî să se despartă. Atunci
trebuie să aibă răbdare, să aştepte un an întreg.
Dacă în decursul acestei perioade de un an nu se
restabileşte iar buna înţelegere între ei, atunci se
poate pronunţa divorţul lor… Temelia Împărăţiei lui
Dumnezeu se bazează pe armonie şi dragoste, unitate, o legătură strânsă şi unire şi nu pe neînţelegeri,
mai ales între soţ şi soţie. Dacă unul dintre ei devine
pricină de divorţ, acela cu siguranţă va fi asaltat
de mari greutăţi, va fi lovit de mari nenorociri şi va
cunoaşte adânci remuşcări. (Tabletă către bahá’íi
din America)
În privinţa divorţului ca şi în alte privinţe, bahá’íi se
vor supune nu numai învăţăturii bahá’í, ci şi legilor ţării
în care trăiesc.
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Calendarul bahá’í
Diferitele popoare, în diverse momente ale istoriei lor, au
adoptat sisteme diferite de a măsura timpul, de a fixa
datele, astfel încât în prezent se întrebuinţează mai multe
calendare: cel gregorian în apusul Europei, cel iulian în
multe ţări din răsăritul Europei, cel ebraic la evrei şi cel
musulman în comunităţile islamice.
Báb a semnalat însemnătatea dispensaţiei pe care
venise s-o vestească prin inaugurarea unui nou calendar.
În acest calendar, ca şi în cel gregorian, s-a lăsat la o
parte luna lunară şi s-a adoptat anul solar.
Anul bahá’í este compus din 19 luni, fiecare de câte
19 zile (i.e. 361 zile), la care se mai adaugă câteva „zile
intercalate” (patru, iar în anii bisecţi cinci) între lunile a
optsprezecea şi a nouăsprezecea, pentru a potrivi calendarul cu anul solar. Báb a denumit lunile după atributele
lui Dumnezeu. Anul Nou bahá’í, ca şi vechiul An Nou
persan, este fixat astronomic şi începe la echinocţiul
de primăvară (de regulă 21 martie), iar era bahá’í începe
cu anul în care Báb şi-a declarat menirea (i.e. 1844 A.D.,
1260 A.H.).
Într‑un viitor apropiat va fi nevoie ca toate popoarele
din lume să se învoiască asupra unui calendar comun.
S-ar părea aşadar potrivit ca era nouă a unităţii să
aibă un calendar nou, deosebit de cel al diferitelor comunităţi, la adăpostul obiecţiilor care fac fiecare din vechile
calendare inaccesibile pentru o bună parte din populaţia
lumii; ar fi greu să se găsească un aranjament mai simplu
şi mai comod decât cel propus de Báb.
Lunile în calendarul bahá’í sunt precum urmează:
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Numele arab

Traducerea

Prima zi

Bahá

Splendoare

21 martie

2

Jalál

Glorie

9 aprilie

3

Jamál

Frumuseţe

28 aprilie

4

‘Aẓamat

Grandoare

17 mai

5

Núr

Lumină

5 iunie

6

Raḥmat

Milostenie

24 iunie

7

Kalímát

Cuvinte

31 iulie

8

Kamál

Perfecţiune

1 august

1

9

Asmá’

Nume

20 august

10

‘Izzat

Putere

8 septembrie

11

Mashíyyat

Voinţă

27 septembrie

12

‘Ilm

Cunoaştere

16 octombrie

13

Qudrat

Forţă

4 noiembrie

14

Qawl

Vorbire

23 noiembrie

15

Masá’il

Întrebări

12 decembrie

16

Sharaf

Onoare

31 decembrie

17

Sulṭán

Suveranitate

19 ianurie

18

Mulk

Stăpânire

7 februarie

Zile intercalate 26 februarie - 1 martie
19

‘Alá

Semeţie

2 martie

Adunările Spirituale
Înainte de a-şi termina misiunea pe pământ, ‘Abdu’l‑Bahá
fixase bazele dezvoltării ordinii administrative definite în
Scrierile lui Bahá’u’lláh. Pentru a reliefa marea importanţă acordată instituirii Adunării Spirituale, ‘Abdu’l‑Bahá a
declarat într‑o tabletă că orice traducere trebuie să fie
aprobată de Adunarea Spirituală din Cairo înainte de a
fi publicată, chiar dacă textul era revăzut şi corectat de
El Însuşi.
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Adunarea Spirituală este un corp administrativ format
din nouă persoane, care se alege anual în fiecare comunitate locală bahá’í, fiind învestit cu autoritatea necesară
pentru a hotărî în toate activităţile colective ale comunităţii. Denumirea sa actuală este temporară, deoarece Adunările Spirituale se vor numi Case ale Dreptăţii pe viitor.
Spre deosebire de organizarea existentă în biserici,
aceste adunări bahá’í sunt mai curând instituţii sociale
decât ecleziastice. Ele aplică legea consultării în orice
chestiune sau problemă care se ridică între bahá’í, cărora
li se recomandă a nu le aduce în faţa instanţei civile şi
să caute întotdeauna să promoveze atât unitatea, cât şi
dreptatea în interiorul comunităţii. În niciun caz Adunarea
Spirituală nu poate fi comparată cu preotul sau clerul, ci
rolul său este de a favoriza răspândirea învăţăturilor, de
a stimula serviciul activ, de a conduce întâlnirile, de a
menţine unitatea, de a păstra bunurile bahá’í încredinţate
de comunitate şi de a asigura reprezentarea sa în relaţiile
publice şi cu celelalte comunităţi bahá’í.
Natura Adunării Spirituale, locale sau naţionale este
descrisă mai în detaliu în ultimul capitol, dedicat Testamentului lui ‘Abdu’l‑Bahá, însă funcţiile sale generale au
fost definite de Shoghi Effendi, după cum urmează:
Problemele referitoare la Propovăduire, la orientarea acesteia, la metodele şi mijloacele sale, la
dezvoltarea şi consolidarea sa, esenţiale intereselor Cauzei nu constituie singurul obiectiv care ar
trebui să reţină întreaga atenţie a acestor Adunări.
Un studiu aprofundat al Tabletelor lui Bahá’u’lláh şi
‘Abdu’l‑Bahá va revela faptul că alte îndatoriri, nu mai
puţin vitale pentru interesele Cauzei, revin reprezentanţilor aleşi ai prietenilor din fiecare localitate.
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Datoria lor este de a fi vigilenţi şi prudenţi,
discreţi dar atenţi, pentru a apăra în orice vreme
Templul Cauzei de pericolul săgeţilor celor răi şi de
asalturile duşmanului.
Ei trebuie să se străduiască să promoveze prietenia şi armonia printre prieteni, să şteargă din inima
lor orice urmă de neîncredere, răceală ori înstrăinare
şi să asigure în sânul comunităţii o cooperare activă
şi eficientă în slujba Cauzei.
Ei trebuie în orice clipă să facă tot ce pot pentru
a da o mână de ajutor celor săraci, bolnavi, infirmi,
orfani sau văduvelor, indiferent de culoare, clasă ori
credinţă.
Ei trebuie, prin tot ce le stă în putinţă, să asigure
tineretului un sprijin material şi spiritual, mijloace de
educaţie pentru copii, să creeze ori de câte ori este
posibil instituţii de învăţământ bahá’í, să organizeze
şi să supravegheze activitatea lor, să le asigure cele
mai bune mijloace necesare progresului şi dezvoltării lor…
Ei trebuie de asemenea să organizeze întâlnirile
obișnuite ale prietenilor, sărbătorile şi comemorările,
cât şi adunările destinate să slujească şi să promoveze interesele sociale, intelectuale şi spirituale ale
semenilor lor.
În sfârşit, în aceste zile în care Cauza este de
abia la început, ei trebuie să supravegheze toate
publicaţiile şi traducerile bahá’í, să asigure pe larg
întregii literaturi bahá’í o prezentare demnă şi corectă
şi să vegheze la difuzarea ei în rândul marelui public.
Posibilităţile proprii instituţiilor bahá’í nu pot fi
apreciate la justa lor valoare decât dacă putem re230
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aliza cu câtă repeziciune se descompune civilizaţia
modernă din cauza lipsei forţei spirituale, singura
capabilă să sădească conştiinţa responsabilităţilor
şi smerenia necesare conducătorilor, cât şi loialitatea
indispensabilă faţă de fiecare individ din societate.
Sărbătorile bahá’í, comemorările şi zilele de post
Sărbătoarea de Naw-Rúz (Anul Nou bahá’í), 21 martie
Sărbătoarea de Riḍván (Declaraţia lui Bahá’u’lláh),
21 aprilie - 2 mai
Declaraţia lui Báb, 23 mai1
Înălţarea lui Bahá’u’lláh, 29 mai
Martiriul lui Báb, 9 iulie
Naşterea lui Báb, 20 octombrie
Naşterea lui Bahá’u’lláh, 12 noiembrie
Ziua Legământului, 26 noiembrie
Înălţarea lui ‘Abdu’l‑Bahá, 28 noiembrie
Perioada de post, nouăsprezece zile, începând cu
2 martie
Sărbătorile bahá’í
Bucuria, care este o caracteristică vitală a religiei bahá’í,
își găsește expresia în numeroasele sărbători şi zile sfinte
de-a lungul anului.
Într‑o convorbire despre sărbătoarea de Naw-Rúz din
Alexandria, Egipt, în 1912 ‘Abdu’l‑Bahá spune următoarele:
În legile sacre ale lui Dumnezeu, în fiecare ciclu
şi dispensaţie există binecuvântate sărbători, zile
sfinte şi zile în care nu se lucrează. În asemenea
1

Această dată coincide cu naşterea lui ‘Abdu’l‑Bahá.
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zile toate tipurile de îndeletniciri, comerţ, industrie,
agricultură etc. trebuie întrerupte.
Toţi trebuie să se bucure împreună, să se adune
laolaltă, să fie ca o singură adunare, astfel încât
unitatea, unirea şi armonia să fie demonstrate în
ochii tuturor.
Deoarece este o zi binecuvântată, ea nu trebuie
neglijată, dar nici lipsită de roade, făcând din ea o zi
dedicată plăcerii.
În asemenea zile trebuie întemeiate instituţii,
pentru a fi de permanent folos şi de mare preţ pentru oameni…
În ziua de azi, nu există un rezultat mai apreciabil
ori realizare mai folositoare decât aceea de a-i călăuzi pe oameni. Tocmai în asemenea zile, prietenii lui
Dumnezeu trebuie să lase urme filantropice vădite
sau urme ale idealului lor, care să se răspândească
asupra întregii omeniri fără deosebire și nu să aparţină numai bahá’ílor. În această minunată dispensaţie
faptele filantropice sunt pentru toată umanitatea,
fără excepţie, căci este manifestarea milostivirii lui
Dumnezeu. Aşadar, nutresc speranţa că prietenii
lui Dumnezeu, cu toţii vor putea ajunge asemenea
milostivirii lui Dumnezeu faţă de omenirea întreagă.
Sărbătorile de Naw-Rúz (Anul Nou) şi Riḍván,
aniversarea Naşterii lui Báb şi a lui Bahá’u’lláh şi a
Declaraţiei lui Báb (care este şi ziua de naştere a lui
‘Abdu’l‑Bahá) sunt zile de mare bucurie ale anului
pentru bahá’í. În Persia se serbează prin adunări
sărbătoreşti în aer liber şi întâlniri vesele, la care
participanţii contribuie fiecare prin muzică, prin
cântarea versetelor şi a tabletelor şi prin scurte
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cuvântări potrivite ocaziei. Zilele intercalate între a
optsprezecea şi a nouăsprezecea lună (adică de la
26 februarie la 1 martie inclusiv) sunt dedicate ospitalităţii faţă de prieteni, împărţirii de daruri, ajutorării
bolnavilor şi a săracilor etc.
Comemorarea martirizării lui Báb şi a înălţării
lui Bahá’u’lláh şi a lui ‘Abdu’l‑Bahá se serbează
cu solemnitate, prin adunări special organizate şi
cuvântări, prin recitarea rugăciunilor şi a Tabletelor.
Postul
Luna a nouăsprezecea, ce urmează imediat după zilele
intercalate – rezervate ospitalităţii – este luna Postului.
Timp de nouăsprezece zile se ţine post prin abţinerea
de la hrană și băutură de la răsăritul soarelui şi până la
asfinţit. Deoarece luna de post se sfârşeşte la echinocţiul
din martie, postul cade întotdeauna în acelaşi anotimp,
adică primăvara în emisfera nordică şi toamna în emisfera sudică; nu coincide niciodată cu perioadele extreme de
căldură sau de frig, perioade care ar fi greu de suportat.
În afară de aceasta, în acest anotimp intervalul dintre
răsărit şi asfinţit pe toată partea locuită a globului este
aproape acelaşi, adică de la 6 dimineaţa la 6 seara. Postul
nu trebuie ţinut de copii şi de bolnavi, nici de persoanele
care călătoresc, de persoanele în vârstă sau prea slăbite
(nici de femeile gravide sau de cele care alăptează).
Sunt multe dovezi că postul periodic, ca cel prescris
de învăţăturile bahá’í este foarte folositor ca măsură de
sănătate, dar așa cum înţelesul adânc al Postului bahá’í
nu este cuprins în consumul de hrană materială, ci în
comemorarea lui Dumnezeu, care este hrana noastră
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spirituală, tot astfel înţelesul adânc al Postului bahá’í nu
constă în abţinerea de la hrană materială, cu toate că şi
aceasta ajută la purificarea trupului, ci la abţinerea de la
dorinţele şi poftele trupeşti, în detaşare completă de toate
lucrurile, cu excepţia lui Dumnezeu. ‘Abdu’l‑Bahá spune:
Postul este un simbol. Postul înseamnă abţinerea
de la orice poftă. Postul fizic este simbolul acelei
abţineri şi slujeşte pentru a ne aminti că dacă un
om se poate abţine de la pofte materiale, tot astfel
trebuie să se abţină de la năzuinţe egoiste şi personale. Abţinerea numai de la hrană nu are niciun efect
asupra spiritului. Este numai un simbol, o modalitate
de a ne aminti. Altminteri, nu are nicio însemnătate.
A posti în acest scop nu înseamnă să te abţii complet de la hrană. Regula de aur în privinţa hranei este
următoarea: să nu mâncaţi prea mult, dar nici prea
puţin. Cumpătarea este necesară. Există o sectă în
India, ai cărei adepţi practică o abstinenţă extremă
împuţinându-și treptat hrana, până ajung să trăiască
aproape cu nimic. Prin aceasta însă scade capacitatea lor mentală. Un om nu mai este în stare să-I
slujească lui Dumnezeu, dacă îi slăbesc creierul şi
trupul, prin lipsa hranei. Nu mai poate vedea limpede.
(Citat de Miss E. S. Stevens în Fortnightly Review,
iunie 1911)
Întâlnirile
‘Abdul’l-Bahá acordă o mare însemnătate întâlnirilor
constante ale credincioşilor pentru a se ruga laolaltă,
pentru expunerea şi studiul învăţăturilor şi pentru a se
234

DIVERSE PORUNCI ŞI ÎNVĂŢĂTURI

consulta cu privire la progresul Mişcării. Iată ce spune
El într‑o Tabletă:
A fost hotărât prin Dorinţa lui Dumnezeu ca zi de
zi să crească înţelegerea şi armonia printre prietenii
lui Dumnezeu şi roabele Celui Milostiv. Până nu se
va înfăptui aceasta, nu va putea prin niciun mijloc să
meargă înainte Cauza! Iar cel mai bun mijloc pentru
a grăbi buna înţelegere şi armonia sunt Întâlnirile
Spirituale. Acest lucru este de mare însemnătate,
fiind ca un magnet care atrage confirmarea divină.
În întâlnirile spirituale ale bahá’ílor trebuie evitate cu
grijă discuţiile în contradictoriu, cele politice sau mondene; singurul scop al credincioşilor trebuie să fie învăţarea şi înţelegerea Adevărului Divin, purificarea inimii şi
a sufletului care să se umple cu Iubirea de Dumnezeu,
dobândirea unei mai mari supuneri faţă de Voinţa Divină
şi promovarea întemeierii Împărăţiei lui Dumnezeu. Într‑o
conferinţă ţinută la New-York în 1912, ‘Abdu’l‑Bahá spune
următoarele:
Întâlnirea bahá’í trebuie să fie ca o întâlnire
a Adunării Celeste. Ea trebuie să fie luminată de
lumina Adunării Celeste. Inimile trebuie să fie ca
nişte oglinzi din care se răsfrânge lumina Soarelui
Adevărului. Pieptul fiecăruia trebuie să fie ca un
post de emisie: un capăt al firului va fi în străfundul
sufletului, celălalt în Adunarea Celestă, astfel încât
mesajele să se poată schimba între ele. Astfel va
curge inspiraţia din Împărăţia Abhá şi armonia va
domni în toate discuţiile… Cu cât va domni mai mult
între voi înţelegerea, unitatea şi dragostea, cu atât
vă vor ajuta mai mult confirmările lui Dumnezeu şi
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ajutorul Frumuseţii Binecuvântate, Bahá’u’lláh vă
va sprijini.
Într‑una din Tablete Sale, El spune:
În aceste întâlniri trebuie ca toţi să se ferească
de convorbiri în afara subiectului, iar adunarea trebuie să se mărginească la cântarea versetelor, la
citirea Scrierilor Sfinte şi la cercetarea chestiunilor
privitoare la Cauza lui Dumnezeu precum: lămurirea
dovezilor, expunerea faptelor limpezi şi evidente şi
descoperirea semnelor Celui Îndrăgit de toate făpturile. Cei care iau parte la întâlnire trebuie, înainte de
a intra, să fie învăluiţi de cea mai mare curăţenie şi
să-şi întoarcă faţa spre Împărăţia Abhá, iar apoi să
intre în adunare cu toată smerenia și umilinţa; iar pe
timpul lecturii tabletelor, trebuie să stea liniștiţi și tăcuţi; dacă un membru doreşte să vorbească, trebuie
s-o facă cu toată curtenia, cu voia şi învoirea celor
de faţă şi să vorbească cu uşurinţă şi însufleţire.
Sărbătoarea de Nouăsprezece Zile
Datorită dezvoltării ordinii administrative bahá’í, odată cu
înălţarea lui ‘Abdu’l‑Bahá, Sărbătoarea de Nouăsprezece
Zile care are loc în prima zi a fiecărei luni bahá’í, îmbracă
o importanţă deosebită prin faptul că ea prilejuieşte nu
numai ocazia de a citi în comun rugăciunile şi textele
Scrierilor Sfinte, ci permite în plus o consultare generală
asupra tuturor activităţilor curente ale comunităţii şi-i
apropie pe prieteni. Această sărbătoare reprezintă pentru
Adunarea Spirituală prilejul de a prezenta comunităţii
activitatea sa şi de a-i invita pe toţi membrii să discute
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planurile sau să facă sugestii susceptibile să reînnoiască
şi să îmbunătăţească metodele de lucru.
Mashriqu’l-Adhkár
Bahá’u’lláh a lăsat instrucţiuni ca adepţii lui să clădească temple pentru adoraţie în fiecare ţară şi oraş. El le-a
dat acestor temple numele de „Mashriqu’l-Adhkár”, care
înseamnă „Locul de unde Răsare Lauda lui Dumnezeu.”
Mashriqu’l-Adhkár trebuie să fie o clădire cu nouă laturi,
pe care se înalţă un dom cât se poate de frumos în
concepţie și lucrătură. El va sta în mijlocul unei grădini
mari împodobite cu fântâni, pomi şi flori şi înconjurată
de un număr de clădiri anexe, destinate unor scopuri
sociale, educative şi filantropice, astfel încât rugăciunea
către Dumnezeu în templu să fie legată de aproape cu o
cucernică bucurie faţă de frumuseţile naturii şi ale artei
şi cu munca practică pentru îmbunătăţirea stării sociale1.
În Persia, până acum, bahá’ílor le-a fost interzis să
clădească temple publice de adoraţie, astfel încât primul mare Mashriqu’l-Adhkár a fost clădit la ‘Ishqábád2,
în Rusia. Al doilea se înalţă pe malul lacului Michigan, la
câteva mile la nord de Chicago, a cărui amplasare a fost
1 Este interesant să facem o paralelă între Mashriqu’l-Adhkár şi
imaginea descrisă în versuri de Tennyson. Iată traducerea acestui poem:
„Am visat
că piatră cu piatră am ridicat un locaş sfânt
Un templu, nici Pagodă, nici Moschee, nici Biserică.
Dar mai măreţ, mai simplu, mereu deschis,
Oricărei suflări a cerului,
Iar Adevărul şi Pacea
Și dragostea şi Dreptatea veneau să sălăşluiască într-însul”.
Akbar’s Dream, 1892.
2 Această primă Casă de Adoraţie a suferit serioase avarii în timpul cutremurului din 1948 şi câţiva ani mai târziu a trebuit să fie demolată.
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aleasă de ‘Abdu’l‑Bahá cu prilejul vizitei Sale în Statele
Unite ale Americii în 1912.1
În mai multe tablete referitoare la acest „Templu-Mamă” al Apusului, ‘Abdu’l‑Bahá scrie următoarele:
Slavă Domnului că în clipa de faţă se trimit mereu din fiecare ţară din lume, după puteri, contribuţii
pentru a mări fondul pentru Mashriqu’l-Adhkár din
America… Din zilele lui Adam până azi nu s-a văzut
încă în lume aşa ceva, ca din cel mai îndepărtat
colţ al Asiei să se trimită sume de bani în America.
Aceasta s-a întâmplat prin puterea Legământului
lui Dumnezeu. Cu adevărat, acesta este un prilej
de uimire pentru cei ce pricep. Se nădăjduiește în
mărinimia credincioşilor lui Dumnezeu de a aduna
o sumă mare pentru ridicarea acestei construcţii…
Vreau ca fiecare să fie liber să facă cum vrea. Dacă
cineva vrea să-şi întrebuinţeze altfel banii, să o facă.
Să nu influenţaţi pe nimeni nicidecum, dar fiţi încredinţaţi că în clipa de faţă, lucrul cel mai important
este ridicarea lui Mashriqu’l-Adhkár.
... Înţelesul tainic al acestei clădiri este mare şi
nu poate fi dezvăluit acum, însă înălţarea lui este
fapta cea mai de seamă a zilei de astăzi. Mashriqu’lAdhkár are însemnate anexe, care stau la temelia
acestei clădiri. Acestea sunt: școală pentru copiii
orfani, spital şi dispensar pentru săraci, azil pentru
invalizi, colegiu pentru învăţământul superior de
știinţe şi un ospiciu. Trebuie înfiinţat după acest
1 Acest templu a fost terminat în anul 1953. De atunci, alte temple
bahá’í au fost construite la Kampala (Uganda), Sydney (Australia), Frankfurt (Germania), Panama City (Panama) şi alte două se construiesc în
India şi Samoa. În prezent, 1979, au fost achiziţionate terenuri pentru
construirea a încă 123 de alte temple. (Vezi Epilog)
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model câte un mare Mashriqu’l-Adhkár în fiecare
oraş. În fiecare dimineaţă, Mashriqu’l-Adhkár va răsuna de cântecele de laudă aduse lui Dumnezeu. În
Templu nu va fi orgă. În clădirile alăturate se vor ţine
festivaluri, acte de servire, adunări publice, întâlniri
spirituale, însă în Templu cântările şi recitările nu
vor fi însoţite de vreun instrument. Deschideţi uşile
Templului pentru întreaga omenire!
Când aceste instituţii, colegiu, spital, ospiciu şi
azil pentru cei incurabili, universitate pentru ştiinţe
superioare ce oferă cursuri postuniversitare, precum
şi alte clădiri filantropice se vor clădi, uşile vor fi deschise tuturor naţiunilor şi religiilor. Nu va fi nici cel
mai mic hotar de despărţire între ele. Binefacerile
vor fi împărţite, fără a se face deosebire de rasă sau
culoare. Uşile lui vor fi larg deschise întregii omeniri;
fără prejudecăţi faţă de cineva și cu dragoste faţă
de toţi. Clădirea centrală va fi destinată rugăciunii
şi adoraţiei. Astfel… se va armoniza religia cu ştiinţa, iar ştiinţa va fi pusă în slujba religiei, amândouă
răspândindu-şi darurile materiale şi spirituale peste
întreaga omenire.
Viaţa după moarte
Bahá’u’lláh ne spune că viaţa trupească nu este decât
starea embrionară a existenţei noastre şi că eliberarea de
trup este ca o nouă naştere, prin care sufletul omenesc
intră într‑o viaţă mai plină, mai liberă. Iată ce scrie:
Adevăr vă spun că sufletul după plecarea lui se
va înălţa într‑o formă şi stare pe care trecerea vremurilor şi a veacurilor ori întâmplările şi vicisitudinile
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acestei lumi nu le vor schimba, până va ajunge în
prezenţa lui Dumnezeu. Va fi nepieritor ca şi veşnicia
Împărăţiei lui Dumnezeu, a suveranităţii Lui, a stăpânirii şi a forţei Lui; şi în care se vor arăta semnele lui
Dumnezeu, însuşirile Lui, binefacerile şi darurile Lui.
Mişcarea care-Mi animă Pana se opreşte, neputincioasă să descrie cum se cuvine gloria şi nobleţea
unei stări atât de sublime. Onoarea conferită sufletului de către Mâna Milostivirii va fi atât de mare,
încât nu poate fi cuprinsă în cuvinte, nici lămurită
de vreo făptură de pe pământ. Binecuvântat este
sufletul la ceasul separării de trup, care se curăţă
de îndoielile şi de închipuirile neamurilor! Acel suflet
trăiește și se mișcă în acord cu Voinţa Creatorului
său și intră în Paradisul atotpreaînalt. Îl vor înconjura Fecioarele Cerului din cele mai înalte palate şi
va avea tovărăşia tuturor Profeţilor lui Dumnezeu şi
a aleşilor Lui şi va vorbi cu ei şi le va spune tot ce
i s-a dat să îndure pe calea lui Dumnezeu, Domnul
tuturor lumilor. Dacă şi-ar putea da seama cineva
de ceea ce a fost orânduit în lumile lui Dumnezeu,
Domnul tronului din înalturi și al pământului de dedesubt, întreaga lui fiinţă ar fi cuprinsă de îndată de
un dor nespus pentru acea stare sublimă, sfântă şi
strălucită… Natura sufletului după moarte nu poate
fi niciodată descrisă şi nu este nici oportun și nici
permis să se reveleze complet caracterul său în
ochii oamenilor. Profeţii şi Mesagerii lui Dumnezeu
au fost trimişi în scopul unic al revelaţiei Lor de a-i
educa pe oameni, pentru ca ei să poată, în ceasul
morţii, să se înalţe spre tronul Celui Mai Înalt, în
toată puritatea şi sfinţenia, cu absolută detașare.
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De lumina iradiată de acele suflete depinde progresul omenirii şi mersul înainte al popoarelor. Ei sunt
fermentul care face să crească tot ce există, forţa
animatoare care face să se manifeste artele şi toate
minunăţiile lumii. Prin ele norii îşi revarsă ploaia binefăcătoare asupra oamenilor, iar pământul rodeşte.
Fiecare lucru are negreşit o origine, o forţă motrice,
un principiu animator. Aceste suflete, simboluri de
smerenie, au dat şi vor da lumii existenţei impulsul
creator suprem. Deosebirea dintre această lume şi
lumea de dincolo este ca deosebirea dintre lumea
copilului din pântecele mamei şi această lume. –
Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p. 155-157
De asemenea, ‘Abdu’l‑Bahá scrie:
Tainele pe care omul nu le poate pătrunde în viaţa pământească, pe acelea le va descoperi în viaţa
cerească, şi acolo va afla toate adevărurile ascunse; cu atât mai uşor va recunoaşte şi va descoperi
persoanele cu care a fost în legătură. Fără îndoială,
sufletele sfinte, înzestrate cu o viziune pură şi cu
darul pătrunderii, vor cunoaşte în împărăţia luminii
toate tainele şi vor căuta darul de a asista la dezvăluirea fiecărui suflet mare. Vor putea contempla
neîncetat în acea lume Frumuseţea lui Dumnezeu.
De asemenea, vor găsi în adunarea cerească pe toţi
prietenii lui Dumnezeu, pe cei mai de demult şi pe
cei mai noi.
Deosebirile dintre oameni vor ieşi la iveală în mod
firesc după plecarea lor din această lume pieritoare.
Dar aceste deosebiri nu privesc locul, ci sufletul şi
conştiinţa. Căci Împărăţia lui Dumnezeu este puri241
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ficată (liberă) de timp şi de spaţiu; este o altă lume
şi un alt univers. Aflaţi, cu certitudine, că în lumile
divine, sufletele celor iubiţi se vor recunoaşte unele
pe altele şi vor căuta o uniune între ele, dar o uniune
spirituală. De asemenea, o iubire pe care a simţit-o
cineva pentru oricine nu va fi uitată în lumea Împărăţiei şi nici nu vei uita acolo viaţa pe care ai dus-o
în lumea materială.
Raiul şi iadul
Bahá’u’lláh şi ‘Abdu’l‑Bahá socotesc drept simbolice
descrierea Raiului şi a Iadului, care se află în câteva din
vechile religii de dinainte, precum şi povestirea biblică a
Creaţiei, și nu ca lucruri literalmente adevărate. Potrivit
Lor, Raiul este starea de perfecţiune, iar Iadul cea de imperfecţiune; Raiul este armonia cu voinţa lui Dumnezeu şi
cu semenii noştri, pe când Iadul este lipsa acestei armonii;
Raiul este starea vieţii spirituale, iar Iadul cea a morţii
spirituale. Un om poate trăi fie în Rai, fie în Iad, încă din
viaţa întrupată. Bucuriile Raiului sunt bucuriile spirituale,
iar durerile Iadului reprezintă lipsirea de aceste bucurii.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
„Când oamenii, prin lumina credinţei, sunt descătuşaţi de negura viciului şi ajung să fie luminaţi de
strălucirea soarelui realităţii şi înnobilaţi de toate virtuţile, ei preţuiesc aceasta ca pe cea mai adevărată
răsplată şi ştiu că acesta este adevăratul paradis. De
asemenea, ei ştiu că pedeapsa spirituală… constă
în a fi stăpâniţi de lumea materială, în a fi despărţiţi
de Dumnezeu, în a fi brutali şi ignoranţi și a cădea în
pofte trupeşti, în a fi mânaţi de slăbiciuni animalice,
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în a purta semnul unor însuşiri întunecate… acestea
sunt cele mai mari pedepse şi chinuri…
… Răsplata vieţii de apoi o reprezintă perfecţiunea
şi pacea, dobândite în lumile spirituale, după ce părăsim această lume… harurile spirituale, feluritele daruri spirituale din Împărăţia lui Dumnezeu, împlinirea
dorinţelor sufletului şi ale inimii şi întâlnirea cu Dumnezeu în lumea veşniciei. De asemenea, pedepsele
celeilalte lumi constau în lipsa acelor binecuvântări
divine şi a mărinimiei absolute şi în căderea până la
treapta cea mai de jos a existenţei. Cel ce este lipsit
de aceste daruri dumnezeieşti, cu toate că sufletul
său își continuă existenţa după moarte, este socotit
la fel de mort de către oamenii adevărului.
Bogăţia lumii celeilalte este apropierea de Dumnezeu. În consecinţă, este sigur că cei ce sunt
aproape de Curtea Divină au voie să se roage pentru
ceilalţi şi această rugăciune este bine primită de
Dumnezeu…
Există chiar posibilitatea ca soarta celor care au
murit în păcat şi necredinţă să se schimbe; adică
pot căpăta iertare, prin mărinimia lui Dumnezeu, nu
prin dreptatea Lui; căci mărinimia se dăruieşte fără
merit, iar dreptatea se dă fiecăruia după merit. După
cum avem puterea să ne rugăm aici pe pământ
pentru aceste suflete, vom avea aceeaşi putere pe
lumea cealaltă, care este Împărăţia lui Dumnezeu…
De aceea şi pe lumea cealaltă se poate progresa.
Aici, sufletul poate primi lumină prin propriile sale
rugăciuni, dar şi acolo se poate cere iertare şi se
poate primi lumină prin rugăciune şi implorare.
Şi înainte, dar şi după ce ne-am eliberat de forma
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materială se poate progresa în perfecţiune, însă fără
a ne schimba starea… Nu există o fiinţă superioară
omului perfect. Când omul atinge această limită, el
poate încă avansa în desăvârşirea sa, dar nu în ceea
ce priveşte starea sa, căci nu există stare mai înaltă
decât a unui om perfect, la care să poată accede. El
poate progresa mereu în perfecţiune, căci capacitatea de perfecţionare umană este nesfârșită. Astfel,
oricât de învăţat ar fi un om, ne putem închipui un
altul şi mai învăţat.
Aşadar, capacităţile de perfecţionare umană fiind
nesfârșite, omul poate progresa în perfecţiune şi
după ce a părăsit această lume. –Some Answered
Questions, p. 260, 261, 268, 269, 274
Unitatea celor două lumi
Unitatea omenirii, aşa cum o propovăduieşte Bahá’u’lláh,
nu se referă numai la fiinţele întrupate ci la toate fiinţele
umane întrupate sau nu. Nu numai oamenii care trăiesc
azi pe pământ, dar şi toţi acei din lumea spirituală sunt
părţile unui singur şi aceluiaşi organism, iar aceste două
părţi sunt strâns legate una de alta. Comunicarea spirituală între ele, departe de a fi cu neputinţă sau nefirească, este neîncetată şi inevitabilă. Cei ale căror facultăţi
spirituale nu sunt încă dezvoltate nu-şi dau seama de
această legătură vitală, dar cu cât se dezvoltă acele facultăţi, comunicarea cu cei de dincolo de văl se face din
ce în ce mai conștient şi mai clar. Pentru Profeţi şi sfinţi
această comuniune spirituală este tot atât de familiară
şi de vie cum sunt văzul şi graiul pentru ceilalţi oameni.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
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Viziunile Profeţilor nu sunt visuri; nu, ele sunt
descoperiri spirituale şi au substanţă. Bunăoară, ei
spun: „Am văzut o persoană în cutare formă, i-am
spus cutare lucru şi mi-a răspuns în cutare fel”.
Viziunea are loc în starea de veghe, iar nu în cea a
somnului. Este o descoperire spirituală…
Între sufletele spirituale există înţelegere spirituală, descoperiri şi o legătură curăţată de orice
închipuire sau fantezie, o tovărăşie neîncătuşată de
timp şi de spaţiu. Astfel este scris în Evanghelie că
pe Muntele Tabor, Moise şi Ilie au venit la Hristos şi
este evident că această întâlnire nu a fost materială.
A fost o stare spirituală…
Comunicările de acest fel sunt reale şi pricinuiesc
urmări minunate în mintea şi în gândurile oamenilor şi le atrag inimile. –Some Answered Questions,
p. 290, 291, 292
‘Abdu’l‑Bahá, cu toate că admite realitatea facultăţilor
„supranaturale”, El critică aspru încercările de a le forţa
dezvoltarea în mod prematur. Aceste facultăţi vor înflori
în chip firesc la timpul cuvenit, dacă urmăm calea progresului spiritual pe care au trasat-o pentru noi Profeţii.
El spune:
A umbla cu forţele supranaturale câtă vreme
suntem în această lume afectează starea sufletului
în viaţa viitoare. Acele forţe sunt reale, însă în mod
normal sunt inactive în planul vieţii pământeşti.
Copilul din pântecele mamei are ochi, urechi, mâini,
picioare etc., dar ele nu sunt în activitate. Întregul
scop al vieţii din lumea materială este intrarea în
lumea Realităţii, unde acele forţe vor deveni active,
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căci aparţin acelei lumi”. (Convorbire notată de Miss
Buckton şi revăzută de ‘Abdu’l‑Bahá)
Comunicarea cu spiritele celor morţi nu ar trebui căutată din plăcere sau din curiozitate deşartă. Totuşi, este o
datorie şi o bucurie pentru cei ce se află de o parte a vălului să iubească, să ajute şi să se roage pentru cei de pe
partea cealaltă. Bahá’íi sunt îndemnaţi să se roage pentru
cei morţi. ‘Abdu’l‑Bahá îi spunea lui Miss E. J. Rosenberg
în 1904: „Harul rugăciunilor în numele cuiva, urmate de
îndeplinire, constituie una din capacităţile dăruite sufletelor evoluate, precum şi Manifestării lui Dumnezeu. Iisus
Hristos avea puterea de a se ruga în numele lor pentru
iertarea duşmanilor Lui când era pe pământ şi desigur
că are şi acum acea putere. ‘Abdu’l‑Bahá niciodată nu
pomeneşte numele unei persoane decedate, fără a zice:
«Dumnezeu să-l ierte!» sau cuvinte cu acelaşi înţeles.
Adepţii Profeţilor au şi ei puterea de a se ruga pentru
iertarea sufletelor. Aşadar, nu trebuie să credem că vreun
suflet poate să fie osândit la o condiţie neschimbătoare
de suferinţă sau de părăsire, pricinuită de necunoaşterea
lui Dumnezeu. Le rămâne întotdeauna puterea rugăciunilor în numele lor…
Bogaţii din lumea cealaltă îi pot ajuta pe săraci, așa
cum cei bogaţi îi pot ajuta pe săraci aici pe pământ. În
ambele lumi, toţi sunt făpturile lui Dumnezeu şi întotdeauna sunt dependenţi de El. Ei nu sunt independenţi şi nici
nu vor putea fi vreodată. Având nevoie de Dumnezeu, cu
cât se roagă mai mult, cu atât se îmbogăţesc mai mult.
Care este avutul şi bogăţia lor? Ce este în lumea cealaltă
sprijinul şi ajutorul? Este rugăciunea făcută în numele
altora. Sufletele nedezvoltate trebuie să progreseze, mai
întâi prin rugile celor care sunt mai bogaţi spiritual şi apoi
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se pot îmbogăţi prin propriile lor rugăciuni”.
Din nou, El spune: „Cei ce s‑au înălţat au însuşiri
diferite de ale celor rămaşi pe pământ, totuşi nu este o
deosebire reală.”
„În rugăciune se face un amestec de stare, de condiţie. Rugaţi-vă pentru ei, cum se roagă şi ei pentru voi!”
–‘Abdu’l‑Bahá in London, p. 97
Fiind întrebat dacă ar fi cu putinţă ca prin credinţă şi
iubire să se facă cunoscută Noua Revelaţie celor ce au
murit înainte să audă de ea, ‘Abdu’l‑Bahá a răspuns: „Da,
desigur, pentru că o rugăciune sinceră are întotdeauna
efect și urmări şi în lumea cealaltă. Nu suntem niciodată
cu totul despărţiţi de cei ce se află acolo. Adevărata şi
reala influenţă nu este în lumea aceasta, ci în cealaltă”.
–Convorbire notată de Mary Hanford Ford, Paris, 1911
Pe de altă parte, Bahá’u’lláh scrie:
Dacă un om trăieşte, potrivit poruncilor ce i s‑au
dat – Adunarea Cerească și poporul Supremului
Paradis, cei ce locuiesc sub Domul Măreţiei se vor
ruga pentru el prin Porunca lui Dumnezeu, Cel Mai
Îndrăgit şi cel demn de laudă. (Tabletă tradusă de
‘Alí Kuli Khán)
Când ‘Abdu’l‑Bahá a fost întrebat cum se face că inima adesea se întoarce instinctiv cu drag către un prieten
trecut în lumea cealaltă, a răspuns următoarele: „Este o
lege a creaţiei lui Dumnezeu ca cei slabi să se sprijine pe
cei tari. Cei spre care vă simţiţi atraşi pot fi mijlocitori ai
puterii lui Dumnezeu pentru voi, așa cum au fost în viaţa
pământească. Este însă Sfântul Duh cel care îi întăreşte
pe toţi oamenii”. –‘Abdu’l‑Bahá in London, p. 98
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Inexistenţa Răului
Conform filosofiei bahá’i, din doctrina asupra unităţii lui
Dumnezeu decurge că nu poate să existe răul absolut. Infinitul poate fi numai unul. Dacă ar exista vreo altă putere
în afară de Singurul, sau opusă lui, atunci Singurul nu ar
mai fi infinit. După cum întunericul nu este decât absenţa
luminii sau un grad mai redus de lumină, tot astfel răul nu
este decât lipsa binelui sau un grad mai redus al binelui
– starea nedezvoltată. Un om rău este un om cu latura
superioară a firii sale nedezvoltată. Dacă este egoist, răul
nu stă în iubirea sa de sine – căci orice este iubire, chiar
și iubirea de sine, este bună, e divină. Răul stă în faptul
că această iubire pentru sine nu se manifestă şi faţă de
Dumnezeu şi semenii săi. El se socoteşte pe sine un fel
de animal superior şi își răsfaţă nesăbuit latura inferioară
a firii lui, cum ar răsfăţa un căţel favorit – cu rezultate
mult mai rele pentru el, decât pentru un căţel.
Într‑una din scrisorile sale, ‘Abdu’l‑Bahá spune:
În privinţa celor spuse de ‘Abdu’l‑Bahá unor credincioşi cum că răul nu există niciodată, ba că dimpotrivă, este ceva inexistent, nu este decât adevăr,
deoarece răul cel mai mare este rătăcirea omului şi
îndepărtarea lui de adevăr. Greșeala este lipsa călăuzirii, întunericul este lipsa luminii, ignoranţa este lipsa
cunoştinţelor, falsitatea este lipsa adevărului, orbirea
este lipsa vederii şi surzenia este lipsa auzului. De
aceea greșeala, orbirea, surzenia şi ignoranţa sunt
lucruri inexistente.
Din nou El spune:
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În creaţie nu există rău, totul este bun. Unele
însuşiri şi firi înnăscute ale unora, care la prima
vedere par neîngăduite, nu sunt astfel în realitate.
Bunăoară, vei putea vedea de la începutul vieţii la un
sugar semne de dorinţă, de mânie şi de încăpăţânare. Atunci s-ar putea spune că binele şi răul sunt
înnăscute în firea omului şi că acest lucru ar fi opus
bunătăţii absolute a naturii şi a creaţiei. Răspunsul
este că dorinţa, care nu este altceva decât să ceri
mereu mai mult, este o însuşire vrednică de laudă,
dacă este bine întrebuinţată. Dacă un om manifestă
dorinţa de a dobândi informaţie şi cunoştinţe sau
cea de a deveni plin de compasiune, generos şi
drept, acest lucru este cât se poate de lăudabil. De
asemenea, dacă-şi pune mânia şi înverşunarea împotriva tiranilor cruzi, care sunt ca fiarele sălbatice,
este vrednic de laudă. Dacă nu întrebuinţează aceste
însuşiri cum ar trebui, este vrednic de mustrare…
La fel se întâmplă şi cu toate însuşirile fireşti ale
oamenilor, care alcătuiesc capitalul vieţii; dacă le întrebuinţează şi le desfăşoară în mod greșit, oamenii
sunt vinovaţi. De aceea, se vede limpede că întreaga
creaţie este pură bunătate. –Some Answered Questions, p. 250, 251
Răul este întotdeauna lipsa vieţii. Dacă latura inferioară
a firii unui om este dezvoltată peste măsură, leacul nu
constă în a da mai puţină viaţă acelei laturi, ci a da mai
multă viaţă laturii nobile, aşa încât să se restabilească
echilibrul. „Am venit”, a spus Hristos, „ca să aveţi viaţă
şi ca să aveţi din ce în ce mai multă”. De aceasta avem
cu toţii nevoie – viaţă, mai multă viaţă, viaţa care este
cu adevărat viaţă! Mesajul lui Bahá’u’lláh este acelaşi
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cu cel al lui Hristos. „Astăzi”, spune El, „acest rob a venit
într-adevăr pentru a da lumii viaţă” (Tabletă către Ra’ís),
iar către adepţii Lui a spus: „Urmaţi-Mă şi voi face din voi
însufleţitori ai omenirii.”(Tabletă către Papă)
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‘Alí, ginerele lui Mahomed, a spus următoarele:
„Ceea ce este în conformitate cu ştiinţa este în
conformitate şi cu religia”. Religia n-ar trebui să
accepte nimic din ceea ce nu poate fi pătruns de
mintea omenească. Religia şi ştiinţa merg mână
în mână şi orice religie potrivnică ştiinţei nu este
adevărul.
‘Abdu’l‑Bahá, Wisdom of ‘Abdu’l‑Bahá

Cauza neînţelegerilor
Una din învăţăturile fundamentale ale lui Bahá’u’lláh ne
spune că adevărata ştiinţă şi adevărata religie trebuie
să fie întotdeauna în armonie. Adevărul e unul şi de câte
ori se iveşte vreun conflict nu adevărului i se datorează,
ci erorii. Între aşa-zisa religie şi aşa-zisa ştiinţă au fost
cumplite lupte de-a lungul veacurilor. Privind retrospectiv
la acele lupte, în lumina mai deplină a adevărului, putem
de fiecare dată să le găsim originea în ignoranţă şi în
prejudecată, în trufie, în lăcomie, în îngustimea minţii, în
intoleranţă, în încăpăţânare și în cele asemenea – ceva
străin de adevăratul înţeles şi al ştiinţei şi al religiei, căci
spiritul amândurora este unul. După cum spune Huxley:
„Manifestările măreţe ale filosofilor nu au fost neapărat
rodul gândirii lor, cât direcţia dată de către o predispoziţie
eminamente religioasă a minţii lor. Adevărul s-a supus
mai degrabă răbdării, iubirii, onestităţii, jertfei de sine
decât unei dispoziţii logice”. Matematicianul Boole, ne
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asigură că „inducţia geometrică este în esenţă un proces al rugăciunii – o rugă trimisă de mintea finită către
Infinit, pentru a dobândi lumină în chestiuni finite”. Marii
profeţi ai religiei şi ai ştiinţei niciodată nu s‑au contrazis
unii pe alţii. Numai urmaşii nedemni ai acestor mari
învăţători ai lumii – adoratori ai literei şi nu ai spiritului
învăţăturii lor – au fost întotdeauna prigonitorii profeţilor din vremea noastră, dar și cei mai aprigi dușmani
în calea progresului. Ei au studiat lumina unei anumite
revelaţii pe care o socotesc sfântă şi i-au hotărât însuşirile şi trăsăturile speciale, privind-o din perspectiva lor
îngustă cu nespusă grijă şi precizie. Aceasta reprezintă
pentru ei singura lumină adevărată. Dacă Dumnezeu în
nemărginita lui mărinimie trimite o lumină mai deplină din
altă zare, iar dacă făclia inspiraţiei arde mai strălucitoare
decât înainte în mâna unui nou purtător de făclie, ei în
loc să primească bucuroşi lumina cea nouă, se mânie şi
se alarmează. Această lumină nouă nu se potriveşte cu
definiţiile lor, nu are culoarea cunoscută şi nu străluceşte
în locul știut, aşadar trebuie cu tot preţul să fie stinsă,
ca nu cumva oamenii să rătăcească pe cărările ereziei!
Mulţi duşmani ai Profeţilor sunt de soiul acesta – oarbe
călăuze ale orbilor care se împotrivesc unui adevăr mai
nou şi mai deplin pentru presupusul interes faţă de ceea
ce cred ei că este adevărul. Alţii sunt de o fire mai josnică şi sunt împinşi de un interes egoist în lupta împotriva
adevărului sau, uneori, stăvilesc drumul progresului din
pricina inerţiei şi a morţii lor spirituale.
Prigonirea Profeţilor
Atunci când Şi-au făcut apariţia, marii Profeţi ai religiei
au fost mereu dispreţuiţi şi respinşi de oameni. Atât Ei,
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cât şi primii Lor discipoli au primit smerit pe spate loviturile asupritorilor şi şi-au jertfit viaţa şi avutul pe calea
lui Dumnezeu. Chiar şi în zilele noastre s-a întâmplat la
fel. Începând din 1844 A.D., mai multe mii de bábí şi de
bahá’í din Persia au suferit o moarte crudă pentru credinţa lor, dar şi mai mulţi au suferit întemniţarea, surghiunul,
sărăcia şi umilirea. Ultima mare religie a fost „botezată
cu sânge” mai mult decât cele dinaintea ei, iar martiriile
au continuat până în zilele noastre. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu profeţii ştiinţei: Giordano Bruno a fost ars
pe rug ca eretic în anul 1600 A.D. din cauză că afirma,
printre alte lucruri, că pământul se învârte în jurul soarelui.
Câţiva ani mai târziu, bătrânul filosof Galileo a fost silit
să tăgăduiască în genunchi această doctrină, pentru
a nu fi supus aceluiaşi chin. Într‑o epocă mai recentă,
Darwin şi pionierii geologiei moderne au fost crâncen
combătuţi pentru că au îndrăznit să contrazică spusele
Sfintei Scripturi, cum că lumea a fost creată în şase
zile și cu mai puţin de şase mii de ani în urmă! Totuşi,
împotrivirea faţă de noile adevăruri ştiinţifice n-a venit
toată numai de la Biserică. Tradiţionaliștii din știinţă au
fost tot atât de ostili progresului ca şi tradiţionaliștii din
religie. Columb a fost luat în derâdere de către aşa-zişii
învăţaţi din vremea lui care dovedeau, spre mulţumirea
lor, că dacă navele izbuteau să ajungă la antipozi, de
partea cealaltă a globului, le-ar fi fost cu neputinţă să se
întoarcă înapoi! Galvani, pionierul electricităţii a fost batjocorit de învăţaţii lui colegi şi numit „profesorul de dans al
broaştelor”. Harvey, care a descoperit circulaţia sângelui,
a fost ridiculizat și persecutat de confraţii lui şi gonit de
la catedră, din pricina ereziei lui. Când Stephenson a
inventat locomotiva cu aburi, matematicienii europeni
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din acea vreme în loc să deschidă ochii şi să cerceteze
faptele n-au încetat timp de mai mulţi ani să dovedească
spre autosatisfacţia lor, că o maşină pe şine nu ar putea
niciodată să transporte o povară, căci roţile ar patina şi
maşina nu ar înainta. S-ar putea adăuga un şir nesfârşit
de alte pilde la aceste câteva din istoria veche şi modernă,
ba chiar şi din vremea noastră. Dr. Zamenhof, cel care
a inventat limba Esperanto, a trebuit să lupte pentru
minunata lui limbă internaţională împotriva aceluiaşi fel
de batjocură, de dispreţ şi de opoziţie oarbă cu care au
fost întâmpinaţi Columb, Galvani şi Stephenson. Până
şi limba Esperanto, care a fost dată lumii de aşa puţină
vreme, din 1887, a avut martirii săi!
Zorii reconcilierii
Cam pe la jumătatea ultimului veac a survenit însă o
schimbare în spiritul timpului; a răsărit o Nouă Lumină
a Adevărului, care a făcut să pară deja depășite controversele din secolul trecut. Unde sunt acum lăudăroşii
materialişti şi ateii dogmatici, care cu numai câţiva ani
înainte ameninţau că vor izgoni din lume religia? Şi unde
sunt predicatorii care, cu atâta încredere, trimiteau în focul
gheenei şi la chinurile celor osândiţi de veci pe cei ce nu
le primeau dogmele? Mai auzim încă ecouri ale strigătelor lor, dar vremea lor a trecut repede şi doctrinele lor nu
mai au crezare. Azi ne putem da seama că doctrinele lor,
în jurul cărora se înmulţeau controversele, nu erau nici
ştiinţă adevărată, nici religie autentică. Ce savant ar mai
putea susţine, în lumina noilor cercetări din psihologie,
faptul că „gândirea este secretată de creier la fel cum
ficatul secretă fierea” sau că descompunerea trupului
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este neapărat însoţită de descompunerea sufletului? Ştim
astăzi că gândirea, pentru a fi cu adevărat liberă, trebuie
să se înalţe până în domeniul fenomenelor psihice şi spirituale, iar nu să fie încătuşată numai în lumea materială.
Ne dăm seama că ceea ce ştim despre natură nu este
decât o picătură într‑un ocean pe lângă ceea ce rămâne
de descoperit. Aşadar, admitem fără teamă posibilitatea
minunilor, desigur nu în înţelesul încălcării legilor naturii,
ci ca manifestări ale unor forţe subtile, care ne sunt încă
necunoscute, cum le erau necunoscute străbunilor noştri
electricitatea şi razele X. Pe de altă parte, care dintre cei
mai mari teologi de azi ar declara că este indispensabil
pentru mântuirea sufletului să se creadă că lumea a fost
creată în şase zile sau că descrierea celor şapte năpaste
ale Egiptului, aşa cum se menţionează în Cartea Exodului,
este literalmente adevărată sau că soarele a stat pe loc
în cer (adică pământul şi-a oprit rotaţia) ca să-l lase pe
Iosua să-şi izgonească duşmanii sau că un om, dacă nu
acceptă Crezul Sf. Athanasie „fără îndoială va pieri pentru
vecie?” Astfel de credinţe se mai rostesc câteodată în cuvinte, dar cine le mai acceptă în înţelesul lor textual şi fără
rezerve? Înrâurirea lor asupra inimilor omeneşti a trecut
sau trece din ce în ce mai repede. Lumea religioasă are
o datorie de recunoştinţă faţă de oamenii care au contribuit la dezrădăcinarea unor astfel de crezuri şi doctrine
perimate şi au lăsat adevărul să iasă liber la lumină. Dar
lumea ştiinţifică are o datorie şi mai mare faţă de adevăraţii sfinţi şi mistici, care în mijlocul tuturor greutăţilor au
menţinut adevărurile vitale ale experienţei spirituale şi au
dovedit unei lumi neîncrezătoare că viaţa este ceva mai
mult decât existenţa materială şi că invizibilul este mult
mai vast decât vizibilul. Aceşti învăţaţi şi oameni pioși au
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fost ca vârfurile munţilor care au prins primele raze ale
zorilor şi le-au răsfrânt asupra lumii de mai jos, dar acum
soarele a răsărit şi razele lui luminează întreaga lume.
Avem în învăţăturile lui Bahá’u’lláh o strălucită revelaţie a
adevărului care mulţumeşte şi inima, şi mintea şi în care
se îmbină laolaltă religia şi ştiinţa.
Căutarea adevărului
Se vădeşte în învăţăturile bahá’í o deplină armonie cu
ştiinţa în ceea ce priveşte modul în care trebuie căutat
adevărul. Omul trebuie să se descătuşeze de orice prejudecată ca să poată căuta nestăvilit adevărul.
Iată ce spune ‘Abdu’l-Bahá:
Pentru a găsi adevărul trebuie să renunţăm la orice prejudecată şi la micile noastre păreri superficiale;
înainte de toate, este nevoie de o minte deschisă şi
receptivă. Dacă potirul nostru este plin de noi înşine,
nu mai rămâne loc în el pentru apa vieţii. Faptul de
a pretinde că noi avem dreptate şi că toţi ceilalţi se
înşeală este cel mai mare obstacol în calea spre
unitate, iar unitatea este primordială dacă vrem să
ajungem la Adevăr, căci Adevărul este unul…
Niciun adevăr nu poate să se împotrivească altuia. Lumina este bună, oricare ar fi lampa în care arde!
Un trandafir este frumos în orice grădină ar înflori!
Steaua străluceşte în același fel, fie că răsare de la
Răsărit sau de la Apus! Dezbăraţi-vă de prejudecăţi;
astfel veţi iubi Soarele Adevărului, din oricare punct
al zărilor ar răsări. Vă veţi da seama că dacă a strălucit în Hristos, Dumnezeiasca Lumină a Adevărului
a strălucit şi în Moise şi în Buddha. Iată ce înseamnă
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căutarea adevărului.
Înseamnă de asemenea că trebuie să fim gata
să renunţăm la tot ce am învăţat înainte, la tot ce
ne-ar împiedica mersul pe calea Adevărului; nu
trebuie să ezităm, chiar dacă ar fi nevoie să reluăm
toată educaţia noastră de la început. Nu trebuie
să permitem sentimentelor noastre pentru vreo
religie sau iubirii noastre pentru vreo persoană să
ne orbească într-atât ochii, încât să ajungem sclavii
superstiţiilor. Când ne vom elibera din toate aceste
lanţuri şi vom căuta cu mintea liberă, atunci vom
izbuti să ne atingem ţelul.
Agnosticismul
Învăţăturile bahá’í sunt în conformitate cu ştiinţa şi filosofia când afirmă că Dumnezeu este dincolo de înţelegerea
omenească. Cu aceeaşi tărie cu care Thomas Huxley şi
Herbert Spencer ne învaţă că natura Cauzei Primordiale
este cu neputinţă de cunoscut, Bahá’u’lláh ne învaţă că
„Dumnezeu cuprinde totul; El nu poate fi cuprins de mintea omenească”. „Drumul este închis şi calea este oprită”
spre descoperirea esenţei Divine, căci cum ar putea
finitul să cuprindă Infinitul, cum poate o picătură să cuprindă oceanul sau un fir de praf ce sclipește într‑o rază
de soare să cuprindă universul? Totuşi, lumea întreagă
vorbeşte despre Dumnezeu. În fiecare picătură de apă
stă ascuns un noian de înţelesuri, iar în fiecare atom stă
tăinuit un întreg univers de înţelepciune, care întrece cu
mult priceperea celui mai învăţat om de ştiinţă. Chimistul
şi fizicianul, cufundaţi în cercetările lor asupra materiei, au
trecut de la mase la molecule, de la molecule la atomi, de
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la atomi la electroni şi eter, însă la fiecare pas se înteţesc
greutăţile cercetărilor, până când nici cea mai adâncă
înţelepciune nu mai poate pătrunde mai departe şi nu le
rămâne atunci decât să se plece cu evlavie în faţa Infinitului necunoscut, care rămâne pentru totdeauna învăluit
în nepătrunsul lui mister.
Floare mică din crăpătura zidului, te culeg dintre
crăpături.
Te ţin aşa, cu rădăcină cu tot în mână,
Micuţă floare – dar, dacă aş putea înţelege
Ce eşti tu, cu rădăcină cu tot şi în întregime,
Aş şti ce e Dumnezeu şi ce e omul.” –Tennyson1
Dacă floarea din crăpătura zidului, dacă numai un
singur atom de materie ne înfăţişează taine pe care nu
le poate dezlega nici cea mai adâncă înţelepciune, cum
ar fi cu putinţă ca omul să înţeleagă universul? Cum ar
îndrăzni el să încerce a defini şi a descrie cauza Infinită a
tuturor lucrurilor? Toate teoriile teologice asupra esenţei
lui Dumnezeu sunt astfel înlăturate ca fiind fără noimă
şi deşarte.
Cunoaşterea lui Dumnezeu
Chiar dacă esenţa nu se poate cunoaşte, manifestările
mărinimiei ei se arată peste tot. Dacă nu se poate pătrunde cauza primă, urmările ei se desfăşoară în faţa tuturor
simţurilor noastre. Așa cum cunoaşterea tablourilor unui
pictor îi oferă cunoscătorului o adevărată cunoaștere a
artistului, tot astfel cunoaşterea universului sub fiecare
din aspectele sale – cunoaşterea naturii sau a firii ome1
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neşti, a lucrurilor vizibile sau a celor nevăzute – este
cunoaşterea lucrărilor lui Dumnezeu, oferind celui ce
caută adevărul Divin o adevărată cunoaștere a Gloriei
Lui. „Cerurile declară gloria lui Dumnezeu, iar firmamentul arată facerea mâinilor lui! Ziua-i spune zilei cuvânt și
noaptea-i vestește nopţii cunoaștere.” –Psalmii, xviii, 1-2
Manifestările Divine
Toate lucrurile vădesc mărinimia lui Dumnezeu, mai mult
sau mai puţin limpede, la fel cum toate lucrurile materiale
expuse la soare îi răsfrâng lumina, într‑un grad mai mare
sau mai mic. Un morman de funingine reflectă puţină
lumină, o piatră reflectă mai multă, o bucată de cretă şi
mai multă, dar în niciuna dintre aceste reflexii nu putem
vedea forma sau culoarea strălucitului astru. O oglindă
perfectă însă reflectă pe deplin forma şi culoarea soarelui,
astfel încât a privi în oglindă este ca şi când ai privi soarele însuşi. Astfel este şi chipul în care lucrurile ne vorbesc
de Dumnezeu. Piatra ne spune ceva despre atributele
lui Dumnezeu, floarea ne spune mai mult, animalul cu
minunatele lui simţuri, instincte şi puterea de a se mişca
ne spune şi mai mult. Putem descoperi în cel mai umil
dintre semenii noştri însuşiri minunate care ne vorbesc
despre un minunat Creator. În poet, sfânt, geniu, găsim
o revelaţie mai înaltă, iar Profeţii cei mari şi Întemeietorii
de religie sunt oglinda desăvârşită prin care dragostea şi
înţelepciunea lui Dumnezeu se răsfrâng asupra întregii
omeniri. Oglinzile altor oameni sunt întunecate de petele
şi de praful egoismului şi al prejudecăţilor, dar acestea
sunt curate şi neîntinate. Supuşi complet Voinţei lui Dumnezeu, Ei devin astfel cei mai mari educatori ai omenirii.
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Învăţăturile Divine şi Puterea Duhului Sfânt ce se revarsă
prin Ei au fost şi sunt izvorul progresului omenirii, căci
Dumnezeu îi ajută pe oameni prin mijlocirea altor oameni.
Fiecare om care este mai sus pe treptele vieţii reprezintă
mijlocul prin care se înalţă cei care sunt mai jos; iar cei ce
sunt mai sus decât toţi ceilalţi ajută la înălţarea întregii
omeniri. E ca şi când toţi oamenii ar fi legaţi laolaltă prin
corzi elastice. Dacă un om se ridică puţin deasupra nivelului general al semenilor săi, corzile se strâng. Foştii lui
tovarăşi caută să-l tragă înapoi, dar el, cu o forţă egală, îi
trage în sus. Cu cât se ridică mai sus, cu atât simte mai
mult greutatea lumii întregi care îl trage înapoi şi cu atât
mai mult se bizuiește pe divinul ajutor, care ajunge până
la el. Mai sus decât toţi sunt marii Profeţi şi Mântuitorii,
„Manifestările” Divine, acei oameni desăvârşiţi Care au
fost fiecare în vremea Lui fără pereche şi fără seamăn
şi care au purtat povara întregii lumi, întăriţi numai de
Dumnezeu. Cuvintele „povara păcatelor noastre apasă
asupra Lui” au fost adevărate pentru fiecare dintre ei.
Fiecare a fost pentru credincioşii Lui „Calea, Adevărul şi
Viaţa”. Fiecare dintre ei a fost mijlocitorul mărinimiei lui
Dumnezeu pentru toate inimile care au vrut s-o primească. Fiecare a avut o menire de îndeplinit în marele plan
divin al înălţării neamului omenesc.
Creaţia
Bahá’u’lláh ne învaţă că universul n-are început în timp.
Este o necontenită emanaţie a Măreţei Cauze Primordiale. Creatorul a avut întotdeauna creaţia Sa şi o va avea
în veci. Lumi şi sisteme se pot ivi şi nărui, dar universul
rămâne. Orice lucru compus cu timpul se destramă, dar
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rămân elementele din care a fost realizat. Creaţia unei
lumi, a unei flori de romaniţă sau a unui trup omenesc nu
„face ceva din nimic”, mai degrabă este împreunarea unor
elemente care până atunci erau risipite, este scoaterea
la lumină a ceva, ce era până atunci ascuns. Peste puţin
iar se vor risipi elementele şi forma luată va dispărea,
însă nimic nu va fi pierdut sau nimicit; mereu răsar noi
forme şi noi combinaţii din ruinele trecutului. Bahá’u’lláh
confirmă spusele învăţaţilor care atribuie creaţiei nu şase
mii de ani, ci milioane şi trilioane de ani pentru istoria formării pământului. Teoria evoluţiei nu tăgăduieşte puterea
creaţiei. Încearcă numai să descrie modul în care s-a
desfăşurat, iar minunata poveste a universului material
pe care o desfăşoară treptat sub ochii noştri astronomul,
geologul, fizicianul şi biologul poate deştepta în noi, când
îi pătrundem înţelesul, o mai adâncă evlavie şi respect
decât scurta şi primitiva descriere a creaţiei pe care ne-o
dă Sfânta Scriptură ebraică. Vechea descriere din Cartea
Facerii are totuşi însuşirea că deşteaptă în minte, prin
câteva trăsături simbolice, miezul înţelesurilor spirituale
ale poveştii. Ea a făcut-o precum un pictor de geniu care
poate deştepta prin câteva trăsături ale penelului gânduri
pe care un artist mai puţin iscusit n-ar putea cu niciun
chip să le zugrăvească, oricâtă grijă ar pune în fiece amănunt. Dacă amănuntele materiale ne împiedică să vedem
înţelesul spiritual, atunci mai bine ne-am lipsi de ele, dar
dacă am pătruns odată în înţelesul esenţial al întregii
schiţe, atunci acele amănunte vor adăuga cunoaşterii
noastre o nouă şi minunată bogăţie şi strălucire şi o vor
preschimba din simplă schiţă într‑un splendid tablou.
Iată ce spune ‘Abdu’l‑Bahá:
Aflaţi că acesta este unul dintre cele mai abscon261
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se adevăruri spirituale că lumea creată, adică acest
nemărginit univers, nu are început…
Aflaţi că... este cu neputinţă ca un creator să nu
aibă o creatură şi nici nu se poate închipui pe cel ce
asigură traiul fără de aceia cărora le asigură traiul;
căci toate numele şi atributele divine reclamă făpturi
vii. Dacă ne-am putea închipui un timp în care nu
există nicio fiinţă, această închipuire ar fi tăgăduirea Divinităţii lui Dumnezeu. În afară de aceasta,
o inexistenţă absolută nu se poate preschimba în
existenţă. Dacă făpturile ar fi fost absolut inexistente,
nu s-ar fi ivit niciodată viaţa. Aşadar, precum Esenţa
Unităţii – adică existenţa lui Dumnezeu – e veşnică
şi eternă şi n-are nici început nici sfârşit, este sigur
că această lume a făpturilor… nu are nici ea, nici
început și nici sfârşit. Da, s-ar putea ca o parte din
univers, bunăoară unul din corpurile cereşti, să se fi
născut de curând sau să fie în curs de dezintegrare,
dar celelalte planete nu încetează a exista... Pentru
că fiecare planetă are un început, are neapărat şi
un sfârşit, căci orice lucru alcătuit din părticele,
fie individual, fie colectiv, trebuie neapărat să se
descompună; singura deosebire este că unele se
descompun mai repede, iar altele mai încet. Dar
este cu neputinţă ca un lucru compus să nu fie în
decursul timpului descompus. –Some Answered
Questions, p. 209, 210
Evoluţia omului
Bahá’u’lláh împărtăşeşte părerea biologului care găseşte
pentru trupul omenesc o istorie ce extinde dezvoltarea
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speciei la milioane de ani în urmă. Corpul omenesc ni se
înfăţișează apărând sub o formă foarte simplă, aproape
fără însemnătate şi apoi dezvoltându-se treptat, de la o
epocă la alta, pe parcursul neștiutelor generaţii, devenind
din ce în ce mai complex şi din ce în ce mai bine organizat până când ajunge la starea omului de azi. Fiecare
trup omenesc individual se dezvoltă trecând printr-o
serie asemănătoare de etape, de la o boabă mică de
materie gelatinoasă până la forma omului, pe deplin dezvoltată. Dacă acesta este adevărul pentru individ, ceea
ce nimeni nu contestă, de ce să considerăm că este o
jignire a demnităţii umane, dacă admitem o dezvoltare
similară a întregii specii? Asta este cu totul altceva decât
teoria evoluţionistă, potrivit căreia omul ar descinde din
maimuţă. Embrionul uman poate la un moment dat să
semene cu un peşte cu branhii şi coadă, dar nu e peşte.
Este un embrion uman. Astfel şi specia umană1 a putut în
diferitele sale stadii de dezvoltare să fi semănat la aspect
cu diferite specii de animale inferioare, dar întotdeauna a
fost tot specia umană, înzestrată cu misterioasa putere
latentă de a se dezvolta până la întruchiparea omului, aşa
cum o cunoaştem azi, ba mai mult încă, de a se dezvolta
şi în viitor, nădăjduim, până la o formă şi mai desăvârşită.
‘Abdu’l‑Bahá spune:
… este limpede că acest glob terestru nu a luat
fiinţă de la început în forma lui de azi, ci… a trecut
treptat prin diferite faze, până când a ajuns la această stare actuală de perfecţiune…
… omul, la începutul existenţei lui şi în pântecele
1 Termenul „specie” este folosit aici pentru a explica deosebirea
dintre oameni şi animale, în ciuda aparenţelor exterioare. El nu trebuie
luat în înţelesul biologic curent.
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pământului, ca şi embrionul din pântecele mamei,
a crescut şi s-a dezvoltat treptat şi a trecut de la
o formă la alta, până s-a arătat în frumuseţea, perfecţiunea, forţa şi puterea de azi. E lucru sigur că la
început nu era înzestrat cu atâta farmec, graţie și
nobleţe şi că numai treptat el a îmbrăcat această
înfăţişare aşa de chipeşă, de ademenitoare şi de
plăcută...
… viaţa omului pe acest pământ de la începutul ei,
până să ajungă la starea, la dezvoltarea şi la aspectul de azi, a dăinuit de bună seamă multă vreme...
dar omul, chiar de la începutul existenţei lui, a fost o
specie distinctă... Chiar dacă admitem că există (în
corpul omului) şi acum urmele unor organe care au
dispărut, aceasta nu este o dovadă că specia n-ar
fi fost de la început aceeaşi şi deosebită de altele.
Cel mult, poate dovedi că forma, chipul şi organele
omului au evoluat. Omul a fost întotdeauna o specie deosebită, om, iar nu animal. –Some Answered
Questions, p. 211, 212, 213, 214
Iată ce spune ‘Abdu’l‑Bahá despre povestea lui Adam
şi a Evei:
Dacă luăm această povestire în înţelesul ei aparent, potrivit interpretării maselor, ea este într-adevăr
neobişnuită. Omul înzestrat cu judecată nu poate
s-o primească, s-o accepte, nici chiar s-o imagineze; căci asemenea măsuri, asemenea amănunte,
asemenea convorbiri şi mustrări sunt departe de
ce ar putea face o fiinţă cu judecată, cu atât mai
mult Divinitatea – acea Divinitate care a făurit acest
nemărginit univers în forma lui atât de desăvârşită şi
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pe nenumăraţii săi locuitori după un plan sistematic
puternic, perfect…
Aşadar, povestea lui Adam şi a Evei care au
mâncat din rodul oprit şi au fost goniţi din Paradis
trebuie socotită numai ca un simbol. Cuprinde mistere divine şi înţelesuri universale şi poate fi lămurită
în minunate chipuri. –Some Answered Questions,
p. 140
Trupul şi sufletul
Învăţăturile bahá’í cu privire la trup şi la suflet şi la viaţa
de după moarte sunt în deplină armonie cu rezultatul
cercetărilor asupra problemelor metafizice. Ele ne învaţă,
după cum am mai văzut, că moartea nu este decât o
nouă naştere – eliberarea din închisoarea trupului într‑o
viaţă mai amplă şi că dezvoltarea în viaţa de apoi nu are
margini.
S-a adunat treptat un mare număr de dovezi ştiinţifice,
probe care după părerea unor cercetători nepărtinitori cu
mult simţ critic, sunt arhisuficiente pentru a stabili în mod
netăgăduit că există o viaţă după moarte – că „sufletul”
conştient îşi urmează după moarte viaţa şi activitatea, în
urma descompunerii corpului material. După cum spune
F. W. H. Myers în lucrarea sa, Human Personality, operă
care sintetizează o mare parte din lucrările realizate de
Psychical Research Society.
Observaţiile, experienţele şi deducţiile i-au făcut
pe mulţi cercetători, dintre care fac şi eu parte, să
creadă într‑o comunicare directă sau telepatică, nu
numai între minţile oamenilor ce sunt încă pe pământ, ci şi între minţile celor de pe pământ şi spiritul
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celor trecuţi în altă viaţă. O astfel de descoperire,
deschide şi ea uşa unei revelaţii…
Am arătat că printre multe amăgiri datorate şi
altora şi nouă înşine, printre multe fraude şi iluzii,
totuşi ajung până la noi și manifestări autentice ale
celor de dincolo de mormânt…
Prin descoperiri şi prin revelaţii s‑au statornicit
în mod provizoriu unele teorii cu privire la sufletele
celor dispăruţi, cu care am izbutit să intrăm în legătură. Mai întâi de toate, eu, cel puţin, am motive
să cred că starea lor este o stare de necontenită
creştere în înţelepciune şi iubire. Iubirile lor de pe
pământ rămân neschimbate şi mai ales acele iubiri
de esenţă superioară, care se revarsă în adorare şi
cult... Răul li se pare lor, nu atât un lucru îngrozitor,
cât o robie. Nu e întrupat în chipul vreunui puternic
Potentat, ci mai degrabă e o nebunie care-l desparte
pe om de semenii săi şi de care spiritele mai înalte
caută să mântuiască sufletul schilodit. Nu e nevoie
de pedeapsa focului; cunoaşterea de sine e pedeapsa, precum şi răsplata omului; cunoaşterea de sine
şi apropierea sau izolarea de sufletele tovarăşilor,
căci în acea lume iubirea este singura păstrătoare
de viaţă. Comuniunea cu Sfinţii nu e numai podoaba
ei, ci alcătuieşte însăşi Viaţa Veşnică. Ba mai mult
încă: reiese din legile telepatiei că acea comuniune
ne foloseşte nouă aici și acum. Chiar de pe acum,
dragostea sufletelor de dincolo ne răspunde la invocările noastre. Chiar de pe acum, amintirea noastră
duioasă – dragostea este ea însăşi o rugăciune
– sprijină şi întăreşte acele suflete descătuşate, în
drumul lor spre înalt.
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Armonizarea acestor păreri întemeiate pe amănunţite
cercetări știinţifice cu învăţăturile bahá’í e într-adevăr
remarcabilă.
Unitatea omenirii
„Sunteţi toţi rodul aceluiaşi pom, frunzele aceleiaşi ramuri,
florile aceleiaşi grădini.” Aceasta este una din rostirile
cele mai însemnate ale lui Bahá’u’lláh , dar iată încă una
similară: „Fala nu se cuvine celui care-şi iubeşte ţara, ci
se cuvine aceluia care iubeşte întreaga lume”. Unitatea
– unitatea lui Dumnezeu, a omenirii şi a tuturor făpturilor
create – este tema fundamentală a învăţăturii Lui. Aici,
din nou, este evidentă armonia dintre adevărata religie şi
ştiinţă. Cu fiecare pas făcut de ştiinţă, unitatea universului
şi legătura dintre toate părţile lui au devenit evidente. Domeniul astronomului este legat inseparabil de cel al fizicianului, cel al fizicianului de al chimistului, al chimistului de
cel al biologului, al biologului de cel al psihologului şi aşa
mai departe. Fiecare descoperire nouă în orice câmp de
cercetare aruncă lumini noi asupra altor domenii. După
cum a arătat fizica, faptul că orice particulă de materie
din univers le atrage pe toate celelalte particule şi are o
înrâurire asupra lor, oricât de mici şi de îndepărtate ar fi
ele, tot astfel conform ştiinţei metafizice, fiecare suflet
din univers are influenţă asupra tuturor celorlalte. Prinţul
Kropotkin, în cartea sa despre Ajutorul reciproc, arată
foarte limpede că până şi la animalele inferioare este
neapărată nevoie de ajutorul mutual pentru menţinerea
vieţii, pe când printre oameni, progresul civilizaţiei atârnă
de înlocuirea treptată a duşmăniei, prin ajutorul mutual.
„Fiecare pentru toţi şi toţi pentru fiecare”, este singurul
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principiu pe temeiul căruia poate progresa o comunitate.
Era Unităţii
Toate semnele vremurilor de azi ne arată că am ajuns
în zorii unei ere noi din în istoria omenirii. Până acum,
tânăra acvilă a omenirii s-a ţinut strâns de vechiul cuib
din stânca neclintită a egoismului şi a materialismului.
Încercările sale de a-şi întrebuinţa aripile au fost sfioase.
A simţit necontenit o năzuinţă spre ceva încă neatins.
Din ce în ce mai mult s-a simţit stânjenită în strânsoarea
vechilor dogme şi tradiţii. Acum, s-a sfârşit era de încătuşare, iar acvila se poate avânta pe aripile credinţei şi ale
raţiunii spre lumile mai înalte ale dragostei spirituale şi ale
adevărului. Nu va mai fi lipită de pământ ca până acum,
aripile i-au crescut şi se vor înălţa în voia lor, în sfera largilor privelişti şi a minunatei libertăţi. Un lucru însă mai e
necesar: ca zborul ei să fie sigur şi neprimejduit. Aripile
ei trebuie nu numai să fie puternice, ci să se mişte în deplină armonie şi concordanţă între ele. După cum spune
‘Abdu’l-Bahá: „Nu se poate zbura numai cu o aripă. Dacă
încearcă să zboare numai cu aripa religiei, va cădea în
mlaştina superstiţiei, iar dacă încearcă să zboare numai
cu aripa ştiinţei, îşi va sfârşi zborul în viroaga pustie a
materialismului”.
Armonia desăvârşită între religie şi ştiinţă este condiţia
sine qua non a unei vieţi mai nobile a omenirii. Când se
va ajunge la aceasta, când fiecare copil va fi educat nu
numai în învăţământul ştiinţelor şi al artelor, dar în egală
măsură, în iubire pentru întreaga omenire şi în radioasa
supunere la Voinţa lui Dumnezeu, aşa cum ni se dezvăluie
în progresul evoluţiei şi în învăţăturile Profeţilor, atunci
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şi numai atunci va veni Împărăţia lui Dumnezeu şi va
fi împlinită Voinţa Lui, precum în Cer aşa şi pe pământ;
atunci şi numai atunci, Pacea cea Mare îşi va revărsa
binecuvântările peste lumea întreagă.
„Când religia”, spune ‘Abdu’l‑Bahá, „eliberată de
superstiţii, tradiţii şi dogme neluminate îşi va arăta
conformitatea cu ştiinţa, atunci va fi în lume o mare
putere purificatoare, aducătoare de unitate care va
izgoni orice războire, vrajbă, neînţelegere şi luptă
şi atunci va fi omenirea unită în puterea iubirii de
Dumnezeu”.
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PROFEŢIILE ÎMPLINITE DE MIȘCAREA BAHÁ’Í
Cât despre manifestarea Celui Mai Mare Nume
(Bahá’u’lláh): El este Cel făgăduit de Dumnezeu în toate Cărţile şi Scripturile Sale – în Biblie,
Evanghelie şi Qur’án.
‘Abdu’l‑Bahá

Interpretarea profeţiilor
Se ştie cât este de grea interpretarea profeţiilor şi că nu
există subiect asupra căruia să se deosebească mai
mult părerile învăţaţilor. Aceasta nu are de ce să ne mire,
căci după cum spun chiar scripturile revelate, multe
dintre profeţii au fost oferite sub o astfel de formă, încât
nu puteau fi înţelese pe deplin până nu se îndeplineau
şi, chiar şi atunci, numai de cei ce erau curaţi la suflet şi
descătuşaţi de prejudecăţi. Astfel, la sfârşitul viziunii lui
Daniel, iată ce i s-a spus profetului:
Iară tu, Daniel, închide cuvintele şi pecetluieşte
cartea până la vremea sfârşitului, până ce mulţi vor
fi învăţaţi şi cunoașterea va spori… Iar eu am auzit,
dar n-am înţeles; Și am zis: Doamne, care va fi sfârşitul acestor lucruri? Iar El a zis: „Vino, Daniele, căci
închise și pecetluite sunt cuvintele până la vremea
sfârșitului.” –Daniel, xii, 4-10
Dacă Dumnezeu a pecetluit profeţiile până la timpul
cuvenit şi n-a dezvăluit înţelesul lor deplin nici măcar
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profeţilor care le-au rostit, ne putem încredinţa că nimeni în afară de Mesagerul ales de Dumnezeu nu va fi
în stare să rupă pecetea şi să scoată la lumină înţelesul
cuprins în chivotul parabolelor profetice. Când cugetăm
asupra istoriei profeţiilor şi asupra interpretării lor greşite
în veacurile şi în dispensaţiile trecute, precum şi asupra
avertizărilor solemne date de profeţii înşişi, este firesc
să fim prudenţi înainte de a primi desluşirile propuse de
teologi privitor la adevăratul înţeles al acestor rostiri şi la
modul de a se îndeplini. Pe de altă parte, când se iveşte
cineva care-şi mărturiseşte misiunea de a îndeplini profeţiile, este absolut necesar să-i cercetăm menirea cu
mintea liberă şi fără prejudecăţi. Dacă s-ar întâmpla să
fie un impostor, frauda va fi uşor descoperită fără nicio
urmare rea, dar vai celor ce cu nepăsare gonesc de la uşa
lor pe Mesagerul lui Dumnezeu, pentru că a venit într‑un
moment sau sub o înfăţişare neaşteptate.
Viaţa şi învăţăturile lui Bahá’u’lláh dovedesc că El este
Cel Făgăduit în toate cărţile Sfinte, Care are puterea să
rupă peceţile profeţiilor şi să toarne tuturor „vinul pecetluit
ales” al misterelor divine. Să ne grăbim, aşadar, să auzim
lămuririle Lui şi să cercetăm în lumina lor cuvintele cunoscute, însă adesea misterioase, rostite de profeţii de
demult.
Venirea Domnului
„Venirea Domnului” în „zilele din urmă” este singurul „eveniment divin îndepărtat” pe care îl aşteaptă toţi Profeţii şi pe
care l-au glorificat în cele mai minunate cântări ale Lor. Să
vedem acum ce înseamnă „Venirea Domnului”. De bună
seamă, Dumnezeu este întotdeauna lângă făpturile Lui,
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în toate, prin toate şi peste toate; „Ne este mai aproape
decât suflarea noastră, mai lipit de noi decât mâinile şi
picioarele noastre”. Da, însă oamenii nu-L pot vedea, nici
auzi pe Dumnezeu imanent şi transcendent, nu-şi pot da
seama de Prezenţa Lui până când nu se dezvăluie ochilor
lor sub o formă vizibilă şi până când nu le vorbeşte în
graiul omenesc. Dumnezeu întotdeauna s-a slujit de un
intermediar uman pentru a-Şi revela cele mai înalte atribute. Fiecare Profet a fost un mijlocitor prin care Dumnezeu
a coborât printre oamenii Săi şi le-a vorbit. Iisus a fost
unul dintre aceşti mijlocitori, iar creştinii, pe drept cuvânt,
au socotit ivirea Lui ca o venire a lui Dumnezeu. În El ei
au văzut Chipul lui Dumnezeu şi prin buzele Lui au auzit
Glasul lui Dumnezeu. Bahá’u’lláh ne spune că „Venirea”
Domnului Oştirilor, Tatăl Etern, Făcătorul lumii şi Mântuitorul ei, care după spusele tuturor Profeţilor se va întâmpla
la „sfârşitul tuturor vremurilor”, nu are altă semnificaţie
decât apariţia Lui într‑o întruchipare omenească, precum
s-a arătat în templul trupesc al lui Iisus din Nazaret, însă
de această dată cu o revelaţie mai deplină şi mai strălucită, pentru care Iisus şi toţi Profeţii de dinaintea Lui au
venit să pregătească inimile şi minţile oamenilor.
Profeţiile privitoare la Iisus
Pentru că nu au fost înţelese profeţiile referitoare la domnia lui Mesia, evreii L-au respins pe Iisus. ‘Abdu’l‑Bahá
spune:
Evreii aşteaptă încă sosirea lui Mesia şi se roagă
la Dumnezeu zi şi noapte să-I grăbească venirea.
Când a venit Iisus, ei L-au renegat şi L-au ucis zicând:
„Acesta nu este Cel pe Care îl aşteptăm. Iată, când va
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veni Mesia, se vor arăta semne şi minuni drept dovadă că într-adevăr este Hristos. Mesia se va ridica
dintr-un oraş necunoscut. El se va aşeza pe tronul
lui David, va veni cu o sabie de oţel şi va cârmui cu
un sceptru de fier. El va împlini Legea Profeţilor. Va
cuceri Răsăritul şi Apusul şi îi va ridica în slăvi pe
evrei, poporul Său ales. Va aduce cu El domnia Păcii,
în care până şi fiarele vor înceta de a se mai duşmăni cu omul. Căci, luaţi aminte, lupul şi mielul se vor
adăpa la acelaşi pârâu… şi toate făpturile Domnului,
vor vieţui în linişte…”
Astfel gândeau şi vorbeau evreii, căci nu înţelegeau Scripturile, nici minunatele adevăruri cuprinse
în ele. Litera lor o ştiau pe de rost, dar din Duhul
dătător de viaţă nu pricepeau niciun cuvânt.
Ascultaţi şi vă voi arăta eu înţelesul lor: cu toate
că Hristos a venit din Nazaret, care era un loc cunoscut, venea din Ceruri. Trupul Lui s-a născut din
Maria, dar Duhul Lui venea din Ceruri. Sabia pe care
o purta era sabia graiului Său, cu care a despărţit
binele de rău, adevărul de minciună, credinciosul de
necredincios şi lumina de întuneric. Cuvântul Lui era
într-adevăr o spadă tăioasă! Tronul pe care s-a aşezat este Tronul Etern, de pe care Hristos domneşte
pentru vecie, un tron ceresc, nu unul pământesc,
căci lucrurile pământeşti sunt trecătoare, iar cele
cereşti nu trec. El a tălmăcit şi desăvârşit Legea lui
Moise şi a împlinit-o pe cea a Profeţilor. Cuvântul
Lui a cucerit Răsăritul şi Apusul. Împărăţia Lui este
veşnică. El i-a înălţat pe acei evrei care L-au recunoscut. Erau oameni şi femei de origine modestă,
dar alăturarea cu Iisus i-a făcut mari, conferindu-le
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o demnitate nepieritoare. Animalele care aveau să
trăiască în pace unele cu altele înseamnă diferitele
secte şi rase, care până atunci aflate în război aveau
să trăiască de acum laolaltă, cu dragoste şi milă,
bând împreună Apa Vieţii din Eternul Izvor al lui Iisus.
Majoritatea creştinilor acceptă aceste interpretări ale
profeţiilor Mesianice ca fiind privitoare la Iisus, dar când
este vorba despre profeţiile asemănătoare privitoare la
Mesia din zilele noastre, mulţi creștini le întâmpină asemenea evreilor şi aşteaptă vreo întâmplare minunată în
plan material să împlinească în toate amănuntele litera
profeţiilor.
Profeţiile privitoare la Báb şi Bahá’u’lláh
Conform interpretărilor bahá’í, profeţiile care vorbesc
despre „sfârşitul veacurilor”, „ziua cea din urmă”, despre
venirea „Domnului Oştirilor”, a „Tatălui etern” se referă îndeosebi nu la venirea lui Iisus Hristos, ci a lui Bahá’u’lláh.
Să luăm, bunăoară, binecunoscuta profeţie a lui Isaia:
Poporul cel ce umbla în întuneric a văzut lumină
mare; voi, cei ce locuiţi în latura și în umbra morţii,
lumină va străluci peste voi!... Căci li s-a luat jugul
ce le stătea deasupra şi toiagul ce li se pusese pe
grumaz; că el a rupt toiagul hrăpăreţilor ca-n zilele
lui Midian. Că ei vor înapoia toată haina luată cu
vicleșug şi îmbrăcămintea luată prin jaf; și vor vrea
s-o facă, chiar de-ar fi fost să fie arși cu foc. Că
Prunc ni s-a născut, Fiu, și ni S-a dat, a Cărui stăpânire și-o poartă pe umăr; şi numele lui se cheamă
„Înger-de-mare-sfat”, „Sfetnic minunat”, „Dumnezeu
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tare, biruitor”, „Domn al păcii”, „Părinte al veacului
ce va să vie”. Mare va fi stăpânirea Lui şi păcii Lui
nu-i va fi hotar. Pe tronul lui David va ședea şi peste
împărăţia Sa, ca s-o cârmuiască întru fericire și s-o
apere prin judecată și dreptate, de acum și până-n
veac. Râvna Domnului Atotţiitorului va face acestea.
–Isaia, ix, 1-6
Aceasta este una din profeţiile care au fost adesea
privite ca referitoare la Hristos şi o mare parte din ea se
poate cu dreptate tălmăci astfel, dar puţină cercetare
va arăta cu cât mai bine şi mai deplin se potriveşte lui
Bahá’u’lláh. Hristos, într-adevăr a fost un aducător de
lumină şi un Mântuitor, dar timp de aproape două mii de
ani de la venirea Lui, marea majoritate a popoarelor de
pe pământ şi-au urmat drumul în întuneric, iar copiii lui
Israel şi mulţi alţi copii ai lui Dumnezeu n-au încetat să
geamă sub jugul asupritorilor. Pe de altă parte, în timpul
primelor decade ale erei bahá’í, lumina adevărului strălucise asupra Răsăritului şi Apusului, evanghelia care ne
arată pe Dumnezeu ca tată şi pe oameni ca fraţi a fost
purtată în toate ţările de pe pământ, marile autocraţii
militare au fost risipite şi s-a născut conştiinţa unităţii
lumii care ne aduce nădejdea unei grabnice mântuiri
pentru popoarele strivite şi asuprite din lumea întreagă.
Marele război care din 1914 până în 1918 a zguduit lumea
cu nemaiîntâlnita sa întrebuinţare de arme de foc, lichide
inflamabile, bombe incendiare şi aruncătoare de flăcări
a fost într-adevăr „cu pârjol şi jeratic”1. Bahá’u’lláh, care
s-a ocupat în Scrierile Sale cu problemele privitoare la
cârmuire şi administraţie şi a arătat cum ar putea fi mai
1 Al Doilea Război Mondial a demonstrat mai mult împlinirea profeţiei, ce a culminat cu folosirea bombei atomice.
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bine rezolvate, a luat „cârmuirea pe umerii lui” într‑un chip
cum n-a făcut-o niciodată Hristos. Referitor la titlurile de
„Tată etern”, „Prinţ al Păcii”, Bahá’u’lláh adesea vorbeşte
despre El Însuşi ca manifestare a Tatălui, despre care au
vorbit Hristos şi Isaia, în timp ce Hristos s-a prezentat
întotdeauna pe Sine ca fiind Fiul; iar Bahá’u’lláh declară
că misiunea Lui este de a aduce pacea pe pământ, în
vreme ce Hristos a zis: „Nu am venit s-aduc pace, ci
sabie” şi de fapt, pe tot parcursul erei creştine s‑au ţinut
lanţ războaiele şi luptele sectare.
Slava lui Dumnezeu
Titlul de „Bahá’u’lláh” înseamnă în limba arabă „Slava lui
Dumnezeu” şi exact același titlu este adesea întrebuinţat
de profeţii evrei pentru Cel Făgăduit, Ce va să vie în zilele
cele de pe urmă. De pildă, în capitolul al patruzecilea din
Isaia citim:
Alinaţi-vă, alinaţi-vă poporul meu, zice Domnul.
Voi, preoţi, grăiţi către inima Ierusalimului; alinaţi-l,
că umilinţa lui s-a-mplinit, păcatele i s‑au dezlegat,
că din mâna Domnului a primit de două ori mai mult
decât preţul păcatelor lui. Glasul celui ce strigă în
pustie: gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările
Dumnezeului nostru! Fiece vale se va umple şi fiece munte şi deal se va micșora; cele strâmbe se
vor face drepte şi căile colţuroase vor fi netede. Şi
slava Domnului se va arăta şi orice trup va vedea
mântuirea lui Dumnezeu. –Isaia, xl, 1-5
Ca şi profeţia de mai sus, aceasta a fost în mare parte îndeplinită prin venirea lui Hristos şi a precursorului
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Său, Ioan Botezătorul, însă numai în parte, căci în zilele
lui Hristos, războiul Ierusalimului nu luase încă sfârşit;
multe veacuri de încercări şi umilinţe îi fuseseră destinate.
Odată cu sosirea lui Báb şi a lui Bahá’u’lláh însă, începe
să se întrevadă o mai desăvârşită împlinire, căci chiar de
pe acuma au răsărit zori mai senini pentru Ierusalim şi
nădejdea lui într‑un viitor paşnic şi strălucit pare acum
temeinic îndreptăţită.
Alte profeţii vorbesc despre Mântuitorul Israelului, Gloria Domnului care va să vie pe Pământul Sfânt din locul
de unde răsare soarele. Ori Bahá’u’lláh s-a ivit în Persia,
care se află la Est de Ierusalim, înspre soare-răsare şi a
venit pe Pământul Sfânt, unde a petrecut ultimii douăzeci și patru de ani ai vieţii Sale. Dacă ar fi venit acolo de
bună voie, lumea ar fi putut crede că era o viclenie a unui
impostor, pentru a se conforma profeţiilor, dar El a venit
ca surghiunit şi prizonier, a fost trimis acolo de Sháhul
Persiei și de Sulṭánul Turciei, pe care cu greu îi putem bănui că ar fi căutat să aducă dovezi în sprijinul temeiniciei
afirmaţiei lui Bahá’u’lláh de a fi „Gloria lui Dumnezeu”, a
Cărui venire fusese prevestită de Profeţi.
Ramura
În profeţiile lui Isaia, ale lui Ieremia, ale lui Ezechiel şi ale
lui Zaharia se pomeneşte în mai multe rânduri despre un
om cu numele Ramura. Adesea, creștinii au considerat
că acest nume se referă la Hristos, dar bahá’íi socotesc
că se referă îndeosebi la Bahá’u’lláh.
Cea mai lungă profeţie privind Ramura o găsim în
capitolul al unsprezecelea din Isaia:
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Toiag din rădăcina lui Iesei se va ivi şi o floare din
rădăcina ei se va ridica. Duhul lui Dumnezeu se va
odihni peste El, Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii,
Duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoaşterii şi al evlaviei; Duhul temerii de Dumnezeu... Mijlocul Său va
fi încins cu dreptate, cu adevăr învelite coastele Lui.
Şi lupul va paște împreună cu mielul, şi leopardul se
va odihni împreună cu iedul; viţelul şi leul şi taurul
împreună vor paște, şi un copilaş îi va păzi... Iar ele
nu-i vor face rău şi nici nu vor putea să nimicească
pe cineva în muntele Meu cel sfânt, fiindcă totul
s-a umplut de cunoaşterea Domnului, aşa cum apa
cea multă acoperă mările… Şi-n ziua aceea va fi că
Domnul îşi va arăta iarăși mâna, ca să-și arate râvna
pentru rămăşiţa rămasă a poporului Său, cea care
va rămâne de la Asirieni şi din Egipt și din Babilon
şi din Etiopia și de la Elamiţi, de la Soare-Răsare și
din Arabia. Și semn va ridica întru neamuri, și pe cei
pierduţi ai lui Israel îi va aduna și pe cei risipiţi ai lui
Iuda îi va strânge, de la cele patru laturi ale pământului. –Isaia, xi, 1-12
‘Abdu’l‑Bahá face următoarele remarci despre această profeţie, precum și despre alte profeţii referitoare la
Ramură:
Una din marile întâmplări ce vor avea loc în
ziua manifestării acelei Ramuri fără seamăn este
înălţarea stindardului lui Dumnezeu printre toate
neamurile, adică toate neamurile şi triburile se vor
aduna la umbra acestei divine Flamuri, care nu este
altcineva decât însăşi măreaţa Ramură şi toate se
vor face un singur neam. Înverşunarea credinţelor
279

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

şi a religiilor, una împotriva altora, duşmănia dintre
rase şi popoare şi deosebirile de patrie vor dispărea
dintre oameni. Toate vor ajunge o singură religie, o
singură credinţă, o singură rasă şi un singur popor
şi vor trăi într‑o singură ţară de baştină, care este
globul pământesc. Se va întemeia între toate neamurile pacea universală şi buna învoire. Ramura fără
seamăn va aduna laolaltă tot Israelul, adică în acest
ciclu tot poporul evreu care este risipit la Apus şi
Răsărit, la miază-noapte şi la miază-zi va fi adunat
la un loc pe pământul Sfânt.
Acum înţelegeţi: aceste întâmplări nu s‑au ivit în
ciclul creştin, căci neamurile nu s‑au adunat toate
sub un Singur Stindard, care este Divina Ramură. Dar
în acest ciclu al Domnului Oştirilor toate neamurile
şi popoarele vor intra la umbra acestui Steag. De
asemenea, nici Israelul risipit pe toată faţa pământului n-a fost adunat laolaltă în Ţara Sfântă în timpul
ciclului creştin, dar la începutul ciclului lui Bahá’u’lláh
această divină făgăduinţă, aşa cum este ea limpede
rostită în toate Cărţile Profeţilor a început să se adeverească. Puteţi vedea că din toate părţile lumii se
îndreaptă spre Ţara Sfântă triburi de evrei; trăiesc în
sate şi pe terenuri pe care le stăpânesc şi zi după zi
se înmulţesc într-atât, încât toată Palestina va ajunge
ţara lor. –Some Answered Questions, p. 75–76
Ziua Domnului
Cuvântul „Zi” în expresii ca „Ziua Domnului” sau „Ziua
Judecăţii de Apoi” trebuie interpretat ca însemnând „Dispensaţie”. Fiecare mare întemeietor de religie are „Ziua”
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Lui. Fiecare este ca un soare, iar învăţăturile fiecăruia
dintre ei au câte un răsărit, adevărul lor luminează din
ce în ce mai mult inimile şi minţile oamenilor până când
ating zenitul influenţei lor. Apoi, treptat, adevărul lor se
întunecă, se interpretează greşit, se denaturează şi umbra
învăluie pământul până când răsare soarele unei zile noi.
Ziua Manifestării Supreme a lui Dumnezeu este Ziua Judecăţii, căci este o zi care nu se va sfârşi niciodată şi nu
va fi biruită de noapte. Soarele ei nu va apune niciodată, ci
va lumina sufletele oamenilor şi pe lumea aceasta, şi pe
cealaltă. La drept vorbind, niciun soare spiritual nu apune
vreodată. Soarele lui Moise, al lui Hristos, al lui Mahomed
şi al celorlalţi Profeţi străluceşte încă pe cer cu o lumină
neştirbită. Însă norii ridicaţi de pe pământ i-au ascuns
strălucirea de ochii neamului omenesc. Soarele Suprem al
lui Bahá’u’lláh va risipi într‑o zi acei nori întunecoşi, astfel
încât popoarele tuturor religiilor se vor bucura de lumina
tuturor Profeţilor şi toate laolaltă Îl vor slăvi pe acelaşi
Dumnezeu, a Cărui lumină au oglindit-o toţi Profeţii.
Ziua Judecăţii
Hristos a vorbit mult în parabole despre marea Zi a Judecăţii, când „Fiul Omului va să vină în slava Tatălui Său
şi… atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui”. (Matei,
xvi, 27) El compară această Zi cu ziua secerişului, când
se arde neghina iar grâul este adunat în hambare:
... aşa va fi la sfârşitul lumii (la împlinirea veacurilor). Fiul Omului îi va trimite pe îngerii Săi şi ei vor
strânge din împărăţia Lui toate pietrele de poticnire
şi pe cei ce fac fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul de foc: acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
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Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia
Tatălui lor. –Matei, xiii, 40-43
Sintagma „sfârşitul lumii”, întrebuinţată în versiunea
autorizată a Bibliei în acest pasaj şi în altele similare i-a
făcut pe mulţi să-şi închipuie că în Ziua Judecăţii de Apoi
pământul va fi deodată nimicit, dar aceasta este de bună
seamă o greşeală. Adevărata traducere a acestei fraze
este „încheierea sau sfârşitul erei.” Hristos ne învaţă că
Împărăţia Tatălui se va întemeia pe pământ, ca şi în Ceruri. Ne învaţă să ne rugăm: „Vie Împărăţia Ta, Facă-se
Voia Ta, Precum în Cer aşa şi pe pământ”. În parabola cu
Via, când Tatăl, Stăpânul Viei, vine să-i pedepsească pe
lucrători, nu nimiceşte via (lumea), ci o dă în lucru altora,
care îi vor da roadele la vremea lor. Pământul nu are să
fie nimicit, ci va fi înnoit. Hristos, cu altă ocazie, face referire la acea zi ca la o „renaștere, când Fiul omului se va
aşeza pe tronul său de slavă”. Sfântul Petru o numește
„vremea reînnoirii”, „vremea prefacerii tuturor lucrurilor,
despre care a vorbit Dumnezeu prin mijlocirea tuturor
Sfinţilor lui Profeţi, de la începutul lumii”. Ziua Judecăţii
despre care vorbeşte Iisus Hristos este desigur aceeaşi
cu ziua în care va veni Domnul Oştirilor, Tatăl, care a fost
proorocit de Isaia şi de toţi Profeţii din Vechiul Testament;
va fi timpul marilor pedepse pentru cei răi, dar va fi un
timp în care se va statornici dreptatea şi va domni pe
pământ, ca şi în ceruri.
În interpretarea bahá’í, venirea fiecărei Manifestări a
lui Dumnezeu este o Zi a Judecăţii, dar venirea supremei
Manifestări a lui Bahá’u’lláh este Ziua cea mare a Judecăţii pentru ciclul pământesc în care trăim. Chemarea
trâmbiţei despre care au vorbit Hristos, Mahomed şi mulţi
alţi Profeţi este chemarea Manifestării, care sună pentru
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toţi cei de pe pământ şi din ceruri – cei întrupaţi şi cei ce
şi-au părăsit trupul. Întâlnirea cu Dumnezeu, prin Manifestarea Lui, este pentru cei ce doresc să-L întâlnească
poarta ce duce în Paradisul cunoaşterii şi iubirii Lui şi
al traiului în dragoste cu toate făpturile Lui. Pe de altă
parte, cei cărora le place mai mult calea lor decât calea
Domnului, aşa cum o propovăduieşte Manifestarea se
osândesc prin aceasta pe ei înşişi la iadul egoismului, al
greşelilor şi al duşmăniei.
Marea Înviere
Ziua Judecăţii este şi Ziua Învierii, când se vor deştepta
toţi morţii. Sf. Pavel, în prima Epistolă către Corinteni,
spune:
Iată, taină vă spun vouă: nu toţi vom muri, dar
toţi ne vom schimba deodată, într‑o clipire de ochi,
la trâmbiţa de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţii
vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. Căci
trebuie ca fiinţa aceasta stricăcioasă să se îmbrace
în nestricăciune şi fiinţa aceasta muritoare să se
îmbrace în nemurire.” –I, Corinteni, xv, 51-53
În privinţa acestor pasaje referitoare la învierea morţilor, iată ce spune Bahá’u’lláh în Cartea Íqán:
… Prin cuvintele „viaţă” şi „moarte” pomenite în
scripturi se înţelege viaţa prin credinţă şi moartea
prin necredinţă. Ca urmare a nepătrunderii acestui
înţeles, cea mai mare parte a oamenilor a respins și
dispreţuit persoana Manifestării, s-a lipsit de lumina
călăuzirii Sale divine, refuzând să urmeze exemplul
283

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

acelei Frumuseţi nemuritoare…
… Iisus a spus: „Trebuie să vă naşteţi de sus” (Ioan,
iii, 7) iar în alt loc a spus: „De nu se va naşte cineva
din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia
lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi
ce este născut din Duh, duh este.” (Ioan, 5-6) Înţelesul acestor cuvinte este că dacă în fiecare dispensaţie este cineva născut din Duh şi înviorat de suflarea
Manifestării Sfinţeniei, el este cu adevărat printre
cei care primesc „viaţa” şi „învierea” şi care intră în
„paradisul” iubirii lui Dumnezeu. Iar cine nu este dintre
aceștia este condamnat la „moarte” şi „privaţiune”,
la „focul” necredinţei şi „mâniei” lui Dumnezeu…
În fiecare epocă scopul Profeţilor lui Dumnezeu
și al aleșilor lor a fost doar de a afirma semnificaţia
spirituală a termenilor „viaţă, „înviere” și „judecată”…
Dacă aţi gusta cât de puţin din apa limpede a Cunoaşterii Divine aţi şti că adevărata viaţă e viaţa
duhului, iar nu viaţa trupului. Căci animalul şi omul
sunt amândoi părtaşi la viaţa trupului, pe când viaţa
spirituală e dăruită numai celor cu suflet curat, care
beau din oceanul credinţei şi se înfruptă din rodul
certitudinii. Viaţa aceasta nu este urmată de moarte,
nici nemurirea aceasta de pieire. Se spune că: „Cel
ce crede cu adevărat este viu şi în viaţa aceasta şi
în cea de apoi”. Dacă prin cuvântul „viaţă” se înţelege
viaţa pământeană a trupului, de bună seamă ea este
supusă morţii. –Kitáb-i-Íqán, p. 114, 118, 120, 121
În învăţăturile bahá’í Învierea n-are nimic de a face cu
trupul material. Acel trup, odată ce a murit nu mai este
nimic. Se descompune, iar atomii lui niciodată nu se vor
mai aduna spre a alcătui acelaşi trup.
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Învierea este naşterea individului la viaţa spirituală prin
harul Duhului Sfânt, dăruit de Manifestarea lui Dumnezeu.
Mormântul din care se ridică este mormântul necunoaşterii şi al nepăsării faţă de Dumnezeu. Somnul din care
se deşteaptă este starea de adormire spirituală în care
mulţi aşteaptă zorii Zilei lui Dumnezeu. Acești zori îi luminează pe toţi cei ce au trăit pe faţa pământului, fie că
sunt întrupaţi, fie că şi-au părăsit trupul, dar cei ce sunt
orbi spiritual nu-i pot zări. Ziua Învierii nu este o zi de douăzeci şi patru de ore, ci o eră care a început de pe acum
şi va dăinui cât ciclul lumesc din care facem parte și va
continua până când se va fi şters de pe faţa pământului
orice urmă a civilizaţiei din prezent.
Întoarcerea lui Iisus
În multe din convorbirile Sale, Hristos vorbeşte despre
viitoarea Manifestare a lui Dumnezeu la persoana a treia,
iar în altele întrebuinţează persoana întâi. Iată ce spune:
„Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi de vreme ce mă voi
duce și vă voi pregăti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la
Mine.” (Ioan, xiv, 2-3) În primul capitol al Faptelor Apostolilor citim că li s-a spus ucenicilor la înălţarea lui Iisus:
„Acest Iisus, Care S-a înălţat de la voi la cer, așa va și veni,
cum L-aţi văzut voi mergând la cer.” Din pricina acestor
spuse şi a altora asemănătoare, mulţi creştini aşteaptă
ca atunci când va veni Fiul Omului, pe „norii cerului şi cu
mare slavă”, să vadă cu chip trupesc pe acelaşi Iisus Care
umbla pe străzile Ierusalimului acum două mii de ani şi
care a sângerat şi a pătimit pe cruce. Ei aşteaptă să-şi
poată pune degetele în semnele de pe picioarele şi de
pe mâinile Lui şi mâna, în rana lăncii din coasta Lui. Dar,
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desigur, o cugetare mai adâncă asupra cuvintelor rostite
de Iisus ar risipi o asemenea părere. Evreii din timpul lui
Iisus aveau întocmai aceleaşi idei și despre întoarcerea
lui Ilie, dar Iisus le-a lămurit greşeala lor şi le-a arătat
că profeţia cum că „Ilie trebuie să vină mai întâi” a fost
împlinită, nu prin întoarcerea făpturii trupeşti a fostului
Ilie, ci în persoana lui Ioan Botezătorul, care a venit „în
duhul şi puterea lui Ilie.” „Iar dacă vreţi să-l primiţi”, a spus
Iisus, „acesta este Ilie, care avea să vie. Cine are urechi de
auzit, s‑audă.” Aşadar, „întoarcerea” lui Ilie însemna ivirea
unei alte fiinţe, născută din alţi părinţi, dar insuflată de
Dumnezeu cu acelaşi duh şi cu aceeaşi putere. Înţelesul
acestor cuvinte ale lui Iisus poate desigur însemna că
întoarcerea lui Iisus se va putea de asemenea înfăptui
prin ivirea unei alte persoane, născută din altă mamă, dar
înzestrată cu Duhul şi Puterea lui Dumnezeu, aşa cum
a fost Hristos. Bahá’u’lláh lămureşte că „întoarcerea” lui
Iisus a fost îndeplinită prin ivirea lui Báb şi prin venirea
Lui proprie. Iată ce spune:
Gândiţi-vă la soare. Dacă ar spune, „Eu sunt
soarele de ieri!”, ar spune adevărul; iar dacă potrivit
scurgerii zilelor ar pretinde că este alt soare, tot ar
spune adevărul. De asemenea, dacă s-ar spune
că toate zilele sunt una şi aceeaşi, este corect şi
adevărat; iar dacă s-ar spune, socotind numele şi
menirea lor că se deosebesc unele de altele, din
nou este adevărat. Căci, cu toate că sunt aceleaşi,
totuşi în fiecare recunoaştem o menire distinctă, o
însuşire particulară, un caracter aparte. În acelaşi
chip trebuie să înţelegeţi stările de deosebire, diferenţele şi identitatea Sfintelor Manifestări ca să vă
daţi seama de înţelesul aluziilor creatorului numelor
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şi atributelor, privitoare la taina deosebirii şi a unităţii
şi să descoperiţi răspunsul la întrebarea voastră
legată de motivele pentru care acea Frumuseţe
veşnică Şi-a atribuit, în decursul vremurilor, diferite
nume şi titluri.” –Kitáb-i-Íqán, p. 21, 22
Iată ce spune ‘Abdu’l‑Bahá:
Aflaţi că venirea lui Hristos a doua oară nu
înseamnă ceea ce cred oamenii, ci mai degrabă
înseamnă ivirea Celui Făgduit, care va veni după
El. Va veni cu Împărăţia Domnului şi cu Puterea Lui,
care a înconjurat pământul. Această stăpânire va fi
în lumea inimilor şi a spiritelor, iar nu în lumea materiei, căci lumea materială nu se poate asemui nici
măcar cu o aripă de muscă în ochii lui Dumnezeu,
dacă ai fi dintre acei ce ştiu! Cu adevărat, Hristos
a venit cu Împărăţia Lui chiar de la începutul care
n-a avut început, şi va veni cu Împărăţia Lui în vecii
vecilor, întrucât în acest înţeles Hristos este expresia
Realităţii Divine, Esenţa pură şi Entitatea cerească ce
n-are nici început, nici sfârşit. Are o înfăţişare, răsare
şi apune ca manifestare în fiecare ciclu.
Sfârşitul lumii
Hristos şi apostolii Lui au menţionat multe semne prin
care avea să se distingă momentul „Întoarcerii” Fiului
Omului în slava Tatălui. Hristos a spus:
Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti,
atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui… Căci
acestea sunt zilele răzbunării, ca să se-mplinească
toate cele scrise... Că necaz mare va fi pe pământ
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şi mânie asupra acestui popor. Şi vor cădea sub
ascuţişul sabiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile,
și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până
ce vremile neamurilor se vor plini. –Luca, xxi, 20-24
În altă parte, spune:
Luaţi aminte să nu vă amăgească cineva. Că
mulţi vor veni în numele Meu, zicând Eu sunt Hristos!, şi pe mulţi îi vor amăgi. Şi veţi auzi de războaie
şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vănspăimântaţi, căci toate trebuie să fie, dar încă nu-i
sfârşitul. Că neam peste neam se va ridica şi‑mpărăţie peste‑mpărăţie, şi va fi foamete şi ciumă şi
cutremur mare pe-alocuri. Dar toate acestea sunt
doar începutul durerilor nașterii. Atunci vă vor da pe
voi la chinuri şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate
neamurile, din pricina numelui Meu. Atunci mulţi
se vor poticni, şi unii pe alţii se vor vinde şi unii pe
alţii se vor urî. Şi mulţi profeţi mincinoşi se vor scula şi pe mulţi îi vor amăgi. Iar din pricina înmulţirii
fărădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va
răbda până la sfârşit, acela se va mântui. Și această
Evanghelie a împărăţiei va fi propovăduită în toată
lumea, spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va
veni sfârşitul. –Matei, xxiv, 4-14
În aceste două pasaje, Hristos a prevestit limpede,
fără înconjur sau reţineri, lucrurile ce trebuie să se întâmple înainte de venirea Fiului Omului. În timpul veacurilor
ce s‑au scurs de când a vorbit Iisus, fiecare din aceste
semne au fost împlinite. În partea din urmă a fiecărui
fragment, Iisus pomeneşte câte o întâmplare care va fi
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semnul că a venit vremea întoarcerii – într‑un caz, sfârşitul exilului evreilor şi restaurarea Ierusalimului, în celălalt,
propovăduirea Evangheliei în lumea întreagă. E uimitor
să vedem cum amândouă aceste semne se îndeplinesc
literă cu literă, sub ochii noştri. Dacă aceste părţi ale profeţiilor sunt tot atât de adevărate ca şi celelalte, urmează
că trăim acum în perioada „sfârşitului lumii”, despre care
a vorbit Hristos.
Mahomed menţionează de asemenea anumite semne
care vor dăinui în Ziua Învierii. Citim în Qur’án următoarele:
Când a zis Alláh: „O,Iisus! Cu adevărat eu te voi
face să mori, şi te voi înălţa la mine, şi te voi curăţi
de învinuirile celor ce nu au credinţă, şi voi pune pe
cei ce cred în tine (adică pe creştini) deasupra celor
care nu cred (evrei şi alţii) până în Ziua Învierii; atunci
la Mine te vei întoarce, şi atunci eu voi hotărî între voi,
şi în privinţa celor în care vă deosebiţi.” –Súrá iii, 54
„Mâna lui Dumnezeu”, au spus evreii, „e înlănţuită”.
Mâinile lor vor fi înlănţuite – şi pentru ceea ce au
spus vor fi blestemaţi. Ba mai mult încă! Amândouă mâinile Lui sunt întinse! Şi după voie împarte El
darurile. Ceea ce vi s-a trimis de la Domnul vostru
va mări desigur răzvrătirea şi necredinţa multora
dintre ei; şi Noi am pus între dânşii ură şi duşmănie,
care vor dăinui până în Ziua Învierii. Adesea, când
vor aprinde ei o lumină de strajă pentru război, Dumnezeu o va stinge. –Súrá v, 69
Iar Noi ne-am învoit cu legea celor care zic „suntem creştini”. Dar ei au uitat o parte din cele învăţate;
de aceea, Noi am stârnit printre ei vrăjmăşie şi ură,
care va dăinui până în Ziua Învierii; iar la sfârşit le va
grăi Dumnezeu despre faptele lor. –Súrá v, 17
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Şi aceste cuvinte au fost literă cu literă îndeplinite prin
subjugarea evreilor de către creştini (şi musulmani) şi prin
sectele şi neînţelegerile care i-au dezbinat şi pe evrei şi
pe creştini în toate veacurile de când a spus Mahomed
acestea. Numai de la începutul erei bahá’í (Ziua Învierii)
s‑au arătat semnele unui apropiat sfârşit al acestei stări
de lucruri.
Semne în Cer şi pe Pământ
În Cărţile Sfinte evreieşti, creştine, musulmane şi multe
altele este o minunată asemănare în descrierea semnelor
care vor însoţi venirea Celui Făgăduit.
Citim în Cartea lui Ioil:
Şi minuni voi face sus în cer şi semne jos pe
pământ sânge şi foc şi fumegare de fum. Soarele
se va schimba în întuneric şi luna-n sânge înainte
de a veni ziua Domnului cea mare și năprasnică…
Că, iată, Eu în zilele acelea și-n vremile acelea, când
voi întoarce în robie Iuda şi Ierusalimul, voi strânge
neamurile toate, şi-n valea lui Iosafat (Iehova a judecat) le voi coborî şi-acolo Mă voi judeca cu ele…
Răsunete sunat-au în valea Judecăţii, că Ziua Domnului aproape-i în valea Judecăţii. Soarele şi luna se
vor întuneca, iar stelele lumina-şi vor ascunde. Şi
Domnul va da strigăt din Sion şi glasul Şi-l va înălţa
din Ierusalim şi cerul şi pământul se vor clătina, dar
Domnu-Și va cruţa poporul și-i va întări pe fiii lui
Israel. –Ioil, iii, 3-4; iv, 14-16
Hristos a spus:
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Iar îndată după necazul acelor zile, soarele se va
întuneca şi luna nu-și va mai da lumina, iar stelele
vor cădea din cer şi puterile cerului se vor clătina.
Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor
plânge toate seminţiile pământului şi-L vor vedea pe
Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu
slavă multă. –Matei, xxiv, 29-30
Iar în Qur’án citim:
Când va fi învăluit soarele,
Şi când vor cădea stelele,
Şi când se vor nărui munţii...
Şi când se vor desfăşura filele Cărţii,
Şi când se va descoperi Cerul
Şi când se va aprinde focul iadului. –Súrá lxxxi
Bahá’u’lláh în Cartea Íqán lămureşte că aceste profeţii
privitoare la soare, lună şi stele, la cer şi la pământ sunt
simbolice şi nu trebuie înţelese în sensul literal. Profeţii,
înainte de toate, dădeau însemnătate tuturor lucrurilor spirituale, nu celor materiale; luminii spirituale, nu celei fizice.
Când pomenesc de soare în legătură cu Ziua Judecăţii
se referă la Soarele Dreptăţii. Soarele este supremul izvor
de lumină; Moise, bunăoară, a fost un soare pentru evrei,
precum a fost Hristos pentru creştini şi Mahomed pentru
musulmani. Când Profeţii vorbesc despre întunecarea
soarelui, înţelesul ce-l dau este că învăţăturile pure ale
acestor aştri spirituali au fost întunecate de răstălmăciri,
de neînţelegere şi de prejudecăţi, astfel încât oamenii
rămân în întuneric spiritual. Luna şi stelele sunt izvoare
mai mici de lumină, adică liderii religioși şi învăţătorii, care
ar trebui să călăuzească şi să îndrume poporul. Când ni
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se spune că luna nu-şi va mai revărsa lumina şi că se
va preface în sânge şi că stelele vor cădea din cer, vrea
să ne arate că cei din fruntea bisericilor vor decădea şi
se vor deda la certuri şi controverse şi că preoţii se vor
îndeletnici cu cele lumeşti, fiind preocupaţi de cele pământeşti, în locul celor cereşti.
Înţelesul acestor profeţii totuşi nu se poate epuiza
printr-o singură explicaţie, aceste simboluri suscitând şi
alte interpretări. Bahá’u’lláh spune că în alt sens, cuvintele
„soare”, „lună” şi „stele” se aplică poruncilor şi învăţăturilor
date de fiecare religie. După cum odată cu fiecare nouă
Manifestare se schimbă ceremoniile, formele, obiceiurile
şi învăţăturile pentru a corespunde cu cerinţele vremii, tot
astfel în această interpretare, soarele și luna se schimbă,
iar stelele se risipesc.
În multe cazuri, îndeplinirea literală a acestor profeţii,
în înţelesul lor exterior ar fi cu neputinţă sau absurdă, de
pildă: preschimbarea lunii în sânge ori căderea stelelor
pe pământ. Cea mai mică dintre stelele vizibile este de
multe mii de ori mai mare decât pământul, iar dacă ar
cădea vreuna pe pământ, n-ar mai rămâne nimic peste
care să mai cadă şi alte stele! În unele cazuri însă, există
o îndeplinire materială, precum şi una spirituală. De pildă,
Pământul Sfânt a fost pustiit în sensul literal şi nimicit aşa
cum fusese prevestit în Biblie, însă de pe acum, în Ziua
Învierii, a început să „se bucure şi să înflorească asemenea unui trandafir”, după cum a proorocit Isaia. Încep să
se statornicească colonii înfloritoare, ogoarele sunt irigate
şi cultivate şi se sădesc vii, crânguri de măslini şi grădini,
acolo unde acum o jumătate de veac nu era decât deșert
nisipos. Fără îndoială, când oamenii îşi vor făuri din săbii,
pluguri şi din lănci, sape, pustiurile şi terenurile sălbăticite
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de pe întregul pământ vor fi valorificate; vântul arzător
şi vârtejurile de nisip, care suflă în acele pustiuri făcând
viaţa aproape de nesuportat vor fi de domeniul trecutului;
clima întregului pământ se va îmblânzi şi va fi mai puţin
schimbătoare; oraşele nu vor mai îmbâcsi văzduhul cu
fum şi noxe otrăvitoare şi chiar în sensul propriu va fi „un
cer şi un pământ nou”.
Chipul Venirii Lui
Despre apariţia Sa la sfârşitul erei, iată ce spune Hristos:
Şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii
cerului, cu putere şi slavă multă. Şi-i va trimite pe
îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiţă… şi atunci va
ședea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna în faţa
Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii,
precum desparte păstorul oile de capre. –Matei, xxiv,
30-31; xxv, 31-32
În privinţa acestui verset şi a altora asemănătoare,
iată ce scrie Bahá’u’lláh în Cartea Íqán:
… Termenul „cer” denotă semeţie şi înălţare, după
cum este și locul revelaţiei acelor Sfinte Manifestări,
Zorii gloriei străvechi. Cu toate că acele Fiinţe străvechi s‑au născut din pântecele unor mame, în realitate ele au coborât din Cerul voinţei lui Dumnezeu.
Cu toate că locuiesc pe pământ, ele se adăpostesc
în slava tărâmurilor de deasupra. Cu toate că umblă
printre muritori, ele plutesc în cerul prezenţei divine.
Fără picioare pășesc pe calea duhului, fără a avea
aripi, ele zboară până la culmile unităţii divine. Cu
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fiecare suflare trecătoare, ele acoperă imensitatea
spaţiului și în fiecare moment traversează regatele
vizibilului și invizibilului…
„Cuvântul „nor” înseamnă lucrurile ce se împotrivesc egoismului şi dorinţelor omeneşti, după cum
pomeneşte în următorul verset: „Aşadar, de câte ori
un Apostol vine la voi aducând ceea ce nu doresc
sufletele voastre, voi vă umpleţi de trufie, pe unii îi
învinuiţi de făţărnicie şi pe alţii îi ucideţi.” (Qur’án
2:87) Asemenea „nori” sunt, de pildă, schimbarea
poruncilor, prefacerea legilor, abrogarea Dispensaţiilor anterioare, înlăturarea rânduielilor şi a ceremoniilor obişnuite şi ridicarea poporului simplu
și fără de carte, care ajunge credincios, deasupra
învăţaţilor care se împotrivesc Credinţei. Într‑un alt
sens, „norii” semnifică înfăţişarea Frumuseţii eterne
în imaginaţia omului muritor, atunci când slăbiciunile
şi stările omeneşti precum mâncatul, băutul, sărăcia
și bogăţiile, gloria și umilinţa, somnul și deşteptarea
şi alte lucruri de aceeași natură îi fac pe oameni să
se îndoiască şi îi împiedică să meargă mai departe.
Toate aceste văluri sunt denumite simbolic „nori”.
Aceștia sunt „norii” ce fac ca cerul cunoașterii
și înţelegerii a tot ce vieţuiește pe pământ să fie
destrămat. După cum a revelat: „În ziua aceea,
cerul va fi brăzdat de nori.” (Qur’án 25:25) La fel
cum norii împiedică ochii oamenilor să contemple
soarele, tot astfel aceste lucruri împiedică sufletul
oamenilor să recunoască lumina Astrului Divin.
Despre acest lucru aduc mărturie cuvintele ieşite
din gura celor necredincioşi, aşa cum ni se arată
în Cartea Sfântă: „Şi ei au spus: «Ce fel de Apostol
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e acesta? Se hrănește cu mâncare și se plimbă pe
străzi. Dacă nu coboară măcar un înger din cer să-i
susţină cuvintele, nu vom crede în el.»” (Qur’án 25:7)
Alţi Profeţi au îndurat sărăcia, suferinţele, foamea,
bolile şi vicisitudinile acestui lumi. Faptul că aceste
Fiinţe Sfinte sunt supuse unor astfel de privaţiuni
i-a lăsat pe oameni pierduţi în confuzie şi plini de
îndoială. Ei se întrebau cum se poate ca o fiinţă care
vine de la Dumnezeu şi își afirmă supremaţia asupra
tuturor popoarelor şi neamurilor pământului şi care
se pretinde a fi scopul întregii creaţii să fie supusă
unor astfel de lucruri triviale căci, după cum spune
El: „De n-ai fi fost Tu, n-aş fi creat tot ce e în cer şi pe
pământ”. Aţi auzit desigur despre necazurile, bolile
şi umilinţele îndurate de fiecare Profet şi de tovarăşii
Lui. Ştiţi cum capetele discipolilor lor au fost trimise
ca daruri prin cetăţi, cu câtă cruzime s-a pus piedică
misiunii lor, cum au pătimit de pe urma duşmanilor
Cauzei lui Dumnezeu şi cum au căzut pradă tuturor
suferinţelor…
… Dumnezeu Cel Atotslăvit a hotărât ca acestea,
împotriva dorinţelor oamenilor răi, să fie piatra de
încercare sau gradul prin care le dovedește robilor
Lui că îi deosebeşte pe drepţi de păcătoşi şi pe credincioşi de necredincioşi…
Cât despre vorbele: „Îşi va trimite îngerii Săi...”,
aceşti „îngeri” sunt sufletele care prin puterea spirituală au mistuit orice însuşire omenească în focul
iubirii Divine şi au dobândit însuşirile celor mai înalte
Fiinţe şi ale Heruvimilor…
Deoarece poporul lui Iisus nu a pătruns acest înţeles, iar semnele nu s‑au întâmplat în chip vădit aşa
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cum puteau înţelege ei şi liderii lor religioși, oamenii
n-au vrut să recunoască adevărul acelor Manifestări
ale Sfinţeniei, manifestate chiar de pe timpul lui Iisus,
nici până în ziua de azi. Aşadar, au fost lipsiţi de
harul sfânt al lui Dumnezeu şi au fost despărţiţi de
minunata Sa rostire divină. Iată cât este de coborâtă
starea acelor robi ai Domnului în această Zi a Învierii!
Nici măcar nu au înţeles că dacă semnele Manifestării lui Dumnezeu din fiecare epocă ar apărea
pe tărâmul vizibil potrivit textului tradiţiilor stabilite,
nimeni nu ar îndrăzni să tăgăduiască acele semne
sau să li se împotrivească şi nici nu s-ar mai putea
deosebi cucernicii de nedrepţi şi evlavioşii de păcătoşi. Judecaţi drept, dacă bunăoară aceste spuse ale
Scripturii s-ar îndeplini aidoma şi dacă s-ar coborî
Îngerii, împreună cu Iisus, Fiul Mariei, din cerul real
pe un nor, cine ar îndrăzni să tăgăduiască şi cine ar fi
în stare să stea la tocmeală şi să se împotrivească?
Ba, dimpotrivă, o aşa însufleţire ar cuprinde deodată
toate popoarele pământului, încât n-ar mai fi în stare
să se rostească un cuvânt, nicicum să tăgăduiască
sau să primească adevărul. –Kitáb-i-Íqán, p. 67,
71–73, 76, 78, 79, 80, 81
Potrivit cu lămuririle de mai sus, venirea Fiului Omului
în smerită întruchipare omenească, născut din femeie, sărac, fără carte, prigonit şi asuprit de mai-marii pământului
– acest chip al venirii Lui este chiar piatra de încercare
prin mijlocul căreia judecă popoarele de pe pământ şi le
deosebeşte unele de altele, cum desparte un păstor oile
de capre. Cei ai căror ochi spirituali sunt deschişi pot
pătrunde aceşti nori şi se pot bucura de „puterea” şi de
„slava mare” – adevărata slavă a lui Dumnezeu – pe care
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El vine să ne-o dezvăluie; ceilalţi, ai căror ochi sunt încă
tulburaţi de eroare şi de prejudecată nu pot vedea decât
norii întunecoși şi bâjbâie necontenit în umbră, lipsiţi de
binecuvântata strălucire a soarelui.
Iată, Eu îl trimit pe îngerul Meu, şi el va pregăti calea
înaintea feţei Mele; și Domnul pe Care voi Îl căutaţi va veni
de îndată în templul Său, Îngerul legământului pe Care
voi Îl voiţi... Și cine va putea suferi ziua venirii Lui? Sau
cine va putea să stea întru înfăţișarea Lui? Fiindcă El vine
ca focul din topitoare şi ca iarba celor ce înălbesc... Că,
iată, ziua vine arzând ca un cuptor și-i va mistui; și toţi
străinii și toţi nelegiuiţii vor fi trestie… Dar pentru voi, cei
ce vă temeţi de numele Meu, va răsări Soarele Dreptăţii,
și vindecare fi-va-n aripile Lui. –Maleahi, iii, 1–2; iv, 1–2
Notă — Subiectul împlinirii profeţiilor este atât de
complex încât ar fi necesare mai multe volume pentru o
expunere adecvată. În limitele unui simplu capitol nu pot
fi date mai mult decât aspectele principale ale interpretărilor bahá’í. Apocalipsele detaliate revelate de Daniel şi de
Sf. Ioan n-au fost abordate aici. Cititorii vor găsi anumite
precizări asupra acestor probleme în Some Answered Questions. În Cartea Íqán a lui Bahá’u’lláh, Bahá’í Proofs de
Mírzá Abu'l-Faḍl şi în multe din Tabletele lui Bahá’u’lláh şi
‘Abdu’l‑Bahá se pot găsi şi alte explicaţii asupra profeţiilor.
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Iar dacă vei zice întru inima ta: cum vom cunoaște
cuvântul, pe care nu Domnul l-a grăit? Când
proorocul a grăit în numele Domnului, dar ceea
ce a spus el nu se va-mplini şi nu se va-ntâmpla,
atunci nu Domnul a grăit cuvântul acela; din duh
păgân a vorbit acel prooroc; să nu vă ţineţi de el.
Deuteronomul, xviii, 21-22

Puterea de creaţie a Cuvântului lui Dumnezeu
Dumnezeu şi numai Dumnezeu are puterea să facă orice
voiește, iar cea mai mare dovadă a unei Manifestări a lui
Dumnezeu este puterea creatoare a cuvântului Lui – darul
Lui de a transforma şi de a preschimba toate lucrurile
omeneşti şi de a învinge orice împotrivire omenească.
Dumnezeu îşi vesteşte voinţa prin cuvântul Profeţilor Lui,
iar împlinirea grabnică sau mai târzie a acelor cuvinte
este cea mai limpede dovadă a menirii Profetului şi a
adevărului inspiraţiei Lui.
Că, precum se coboară din cer ploaia sau zăpada
şi nu se întoarce până când adapă pământul, şi-l
face să răsară și să rodească şi să-i dea semănătorului sămânţă şi pâine pentru hrană, aşa va fi cuvântul Meu, oricare va ieși din gura Mea; el nicicum
nu se va întoarce până când se vor împlini toate câte
Eu am vrut. –Isaia, lv, 10-11
Când au venit discipolii lui Ioan Botezătorul la Iisus
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să-L întrebe: „Eşti tu acel ce trebuia să vină ori trebuie să
aşteptăm pe altul?” Iisus n-a dat alt răspuns, ci a arătat
urmările cuvintelor Lui:
Duceţi-vă şi spuneţi-i lui Ioan, cele ce auziţi şi vedeţi: orbii văd și şchiopii umblă, leproşii se curăţesc
și surzii aud, morţii învie şi săracilor li se binevesteşte; și fericit este acela care nu se va poticni întru
Mine. –Matei, xi, 4-6
Să vedem acum ce dovezi avem spre a arăta că spusele lui Bahá’u’lláh au acea putere creatoare care distinge
cuvântul lui Dumnezeu.
Bahá’u’lláh le-a poruncit conducătorilor să pună bazele
unei păci universale, iar prelungirea politicii războinice a
avut mai întâi drept consecinţă, începând cu anii 18691870, dispariţia mai multor vechi dinastii; s-a observat
atunci că roadele victoriei deveneau din ce în ce mai
neînsemnate, iar războiul din Europa din 1914-1918, a
pus în lumină faptul istoric uluitor că războiul era la fel
de distrugător atât pentru învingător, cât şi pentru învins.1
Bahá’u’lláh i-a invitat de asemenea pe suverani să
se considere drept protectorii popoarelor lor şi să-şi
consacre întreaga lor putere politică bunăstării generale.
Asistăm de atunci la o tendinţă generală, fără precedent,
către o legislaţie socială.
El a îndemnat la stăvilirea bogăţiei şi sărăciei extreme
şi de atunci a început să se adopte din ce în ce mai mult
o legislaţie pentru stabilirea unui nivel minim de câştig
şi a impozitării graduale pe avere prin taxe pe venit și pe
moștenire. A poruncit abolirea sclaviei individuale şi a
1 Acest lucru a fost apoi evidenţiat de cel de-al Doilea Război
Mondial.

300

‘ABDU’L‑BAHÁ

celei industriale şi de atunci tendinţa de emancipare se
manifestă în toate colţurile lumii.
A afirmat egalitatea între bărbaţi şi femei, exprimată
prin responsabilităţi și drepturi sau privilegii egale, iar de
atunci lanţurile care le-au încătuşat pe femei timp de
veacuri au fost rupte şi femeia şi-a căpătat locul la care
era îndreptăţită, ca tovarăşă şi egală a bărbatului.
El a proclamat unitatea fundamentală a religiei şi perioada care a urmat acestei declaraţii a fost martora unor
eforturi hotărâte din partea sufletelor sincere, din toate
colţurile lumii, pentru dobândirea unui grad de toleranţă
mai mare, a unei înţelegeri reciproce şi a unei cooperări
universale. Atitudinea sectară a fost pretutindeni dezaprobată, apărarea poziţiei sale istorice devenind din ce în
ce mai grea. Temelia exclusivismului în materie de religie
a fost distrusă de către aceleaşi forţe care au distrus
şansele de supravieţuire ale naţionalismului şi autocraţiei.
El a poruncit o educaţie universală şi a făcut din căutarea personală şi independentă a adevărului o dovadă
de vitalitate spirituală. Civilizaţia modernă a fost pusă
în mişcare până în străfundurile ei de această nouă
plămadă. Obligativitatea învăţământului pentru copii şi
extinderea posibilităţilor de studiu pentru adulţi au devenit
elemente de primă importanţă în politica guvernamentală.
Naţiunile, care în mod deliberat au încercat să restrângă
libertatea de gândire şi de opinie a cetăţenilor au stârnit
prin această politică o revoluţie în interior şi suspiciune
şi teamă în afara graniţelor lor.
Bahá’u’lláh a cerut adoptarea unei limbi auxiliare
universale, iar Dr. Zamenhof şi alţii au răspuns chemării
Sale, consacrându-şi întreaga lor viaţă şi geniul acestei
măreţe misiuni.
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Mai presus de toate însă, Bahá’u’lláh a insuflat întregii
omeniri un nou spirit, trezind în minte şi suflet noi dorinţe şi aducând societăţii noi idealuri. În întreaga istorie a
omenirii nimic nu este mai dramatic şi mai impresionant
decât cursul pe care l-au luat evenimentele începând din
zorii erei bahá’í, din 1844. Am asistat an de an la slăbirea
puterii unui trecut perimat, care-şi prelungea agonia doar
prin idei și atitudini depăşite, prin obiceiuri şi instituţii învechite, pentru a ajunge la stadiul actual, când orice bărbat
sau femeie care cugetă îşi dă seama că omenirea trece
acum prin cea mai teribilă criză. Pe de o parte, suntem
martorii naşterii unei noi creaţii care la lumina învăţăturilor
lui Bahá’u’lláh imprimă evoluţiei adevărata sa cale; pe de
altă parte, acolo unde această lumină a fost respinsă sau
ignorată nu vedem decât dezastre şi zădărnicie.
Pentru un bahá’í sincer toate aceste lucruri evidente,
la care se mai pot adăuga multe altele, oricât de impresionante ar fi ele nu sunt suficiente pentru a reda adevărata dimensiune a grandorii spirituale a lui Bahá’u’lláh.
Viaţa Sa pe pământ, forţa irezistibilă a cuvintelor Sale
inspirate rămân o dovadă incontestabilă de imanenţă a
Voinţei divine.
Cercetarea mai amănunţită a profeţiilor lui Bahá’u’lláh
şi a împlinirii lor ne va da puternice dovezi întăritoare. Din
aceste profeţii vom oferi acum câteva pilde, a căror autenticitate nu poate fi pusă sub semnul vreunei îndoieli.
Au fost peste tot publicate şi răspândite, înainte de a se
înfăptui împlinirea lor. Scrisorile trimise de Bahá’u’lláh
capetelor încoronate din lume, în care se află multe din
aceste profeţii, au fost adunate într‑o carte (Súratu’lHaykal) care a fost mai întâi publicată la Bombay, la
sfârşitul secolului al XIX-lea. De atunci au fost publicate
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mai multe ediţii. Vom da şi câteva exemple ale profeţiilor
remarcabile ale lui ‘Abdu’l‑Bahá.
Napoleon al III-lea
În anul 1869, Bahá’u’lláh i-a scris lui Napoleon al III-lea,
mustrându-l pentru pofta lui de război şi pentru dispreţul
cu care întâmpinase o scrisoare mai veche a Sa. Scrisoarea cuprinde un aspru avertisment:
Faptele tale vor arunca împărăţia ta în confuzie,
domnia va trece din mâinile tale drept consecinţă
a faptelor tale şi abia atunci vei înţelege cât de
mult ai greşit. Oamenii acestei ţări vor fi cuprinși
de frământări dacă nu te ridici în apărarea acestei
Cauze şi dacă nu-L urmezi pe Cel Care este Duhul
lui Dumnezeu (Iisus Hristos) pe calea cea dreaptă.
Strălucirea ta goală te-a făcut semeţ? Pe viaţa mea!
Ea nu va dăinui, ba mai mult, se va nărui, dacă nu te
ţii strâns de această înţelegere fermă. Noi îţi vedem
înfrângerea, fugărindu-te din urmă, căci eşti dintre
cei nechibzuiţi.
Este de prisos să mai spunem că Napoleon, care ajunsese atunci la apogeul puterii, n-a luat în seamă această
prevestire. În anul următor, acesta a intrat în război cu
Prusia, convins că trupele lui vor cuceri cu ușurinţă Berlinul; însă nenorocirea prevestită de Bahá’u’lláh l-a copleșit.
A fost învins la Saarbruck, la Weissenburg, la Metz şi în
final în strivitoarea catastrofă de la Sedan. A fost atunci
luat prizonier în Prusia, iar doi ani mai târziu a cunoscut
un jalnic sfârșit în Anglia.
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Germania
Mai târziu, Bahá’u’lláh a trimis un avertisment tot atât
de solemn învingătorului lui Napoleon, care s-a lovit de
aceeași indiferenţă, fiind urmată mai târziu de o cumplită confirmare. În Cartea Aqdas, care a fost începută
la Adrianopol şi sfârşită în primii ani ai întemniţării lui
Bahá’u’lláh la ‘Akká, Bahá’u’lláh i s-a adresat împăratului
Germaniei astfel:
O, rege al Berlinului!... Adu-ţi aminte de cel ce
era mai presus decât tine în mărire (Napoleon III) şi
al cărui rang era mai înalt decât al tău. Unde este
el acum? Şi unde sunt avuţiile lui? Ia aminte şi nu fi
dintre cei ce dorm. El a aruncat pe jos Tableta Domnului, când i-am făcut cunoscut ce Ni se întâmplase
de pe urma oştirilor asupritoare. Ca urmare, a fost
cuprins de dezonoare din toate părţile, până când
s-a întors în ţărână, cu mari pierderi. O, rege, cugetă
adânc asupra lui şi asupra celor ce sunt ca tine, care
au cucerit cetăţi şi au domnit asupra oamenilor –
iar Dumnezeu i-a coborât din palat în mormânt. Ia
aminte şi fii dintre cei ce sunt cu chibzuială…
O, maluri ale Rinului! V-am văzut scăldate în
sânge, pentru că au fost scoase împotriva voastră
săbiile pedepsei şi are să vă vină rândul încă o dată.
Şi Noi auzim jalea Berlinului, cu toate că azi se află
în mare slavă. –Kitáb-i-Aqdas
În timpul izbânzilor germane din Marele Război din
1914-1918 şi mai ales în timpul ultimei ofensive a Germaniei din primăvara anului 1918, această binecunoscută
profeţie era citată de toţi potrivnicii Mişcării Bahá’í din
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Persia, pentru a-L discredita pe Bahá’u’lláh; dar, când
avântul victorios al înaintării germane s-a preschimbat
deodată în distrugere şi în cumplit dezastru, străduinţele
acestor duşmani ai Cauzei Bahá’í s-au întors asupra lor,
iar marea răspândire pe care o cunoscuseră profeţiile
ajunsese un mijloc puternic de consolidare a reputaţei
lui Bahá’u’lláh.
Persia
În Cartea Aqdas, scrisă când tiranicul Náṣiri’d-Dí Sháh
era în culmea puterii, Bahá’u’lláh binecuvântează oraşul
Ṭihrán, care este capitala Persiei şi locul naşterii Sale,
zicând:
O, Ţară a lui Ṭá (Ṭihrán), nu lăsa nimic să te
îndurereze căci Dumnezeu a făcut din tine izvorul
de bucurie al întregii omeniri. De va fi voia Lui, va
binecuvânta tronul tău cu cel care va împărţi cu
dreptate şi va aduna laolaltă oile Domnului, risipite
de lupi. Cu adevărat, va dărui poporului lui Bahá bucurie şi veselie. Iată, el este văzut de Dumnezeu ca
o comoară printre oameni, iar slava lui Dumnezeu
şi slava celor ce se află în împărăţia Revelaţiei Sale
va fi pururea asupra lui.
Bucură-te, căci Dumnezeu a făcut din tine Izvorul
luminii Sale, pentru că în tine s-a născut Manifestarea Slavei Sale. Fii fericit de acest nume care ţi s-a
conferit, nume prin care Luceafărul Milostivirii Divine
şi-a revărsat lumina şi a scăldat în lumină tot cerul
şi pământul.
În curând se va schimba starea de lucruri, iar
puterea va trece în mâinile poporului. Cu adevărat,
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Domnul tău este Cel Atotcunoscător. Puterea lui
este atotcuprinzătoare. Fii sigură de buna ocrotire
a Domnului tău. Cu adevărat, ochii bunătăţii Sale
plină de iubire nu vor înceta niciodată de a te privi.
În curând, se va sălăşlui în tine pacea și liniștea
după agitaţia prin care ai trecut. Astfel a fost ursit,
în Cartea minunată. –Gleanings from the Writings
of Bahá’u’lláh, p. 110, 111
Până acum, Persia abia a început să iasă din starea
de tulburare prevestită de Bahá’u’lláh, dar deja s-a instaurat un guvern constituţional şi nu lipsesc semnele că se
apropie o eră mai strălucită.
Turcia
Bahá’u’lláh, pe atunci închis într‑o temniţă turcească (în
1868) le-a adresat Sultánului Turciei şi prim-ministrului
acestuia, ‘Alí Páshá, o scrisoare cuprinzând cele mai solemne şi grave avertizări. I-a scris Sultánului din cazarma
de la ‘Akká:
O, tu, care te socoteşti cel mai mare dintre toţi
oamenii... în scurt timp numele tău va fi uitat şi te
vei afla în mare cumpănă. După părerea ta, acest
Însufleţitor al lumii şi Pacifist e vinovat de răzvrătire. Ce nelegiuire au făptuit femeile, copiii şi pruncii
neputincioşi, pentru a fi vrednici de înverşunarea
ta? Ai prigonit un mare număr de fiinţe, care n-au
arătat nicio împotrivire în ţara ta şi care n-au pus
la cale nicio răzvrătire împotriva guvernului tău; ba,
mai degrabă, s‑au îndeletnicit ziua şi noaptea cu
paşnica pomenire a lui Dumnezeu. Le-ai jefuit avutul
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şi prin faptele tale tiranice li s-a luat tot ce era al lor…
În ochii lui Dumnezeu, o mână de ţărână este mai
importantă decât toată împărăţia, gloria, posesiunile
şi stăpânirea ta şi, dacă ar vrea, te-ar risipi ca nisipul
din pustiu. Peste puţin, te va lovi mânia Lui, se vor
isca răzvrătiri şi ţările tale vor fi împărţite! Atunci
vei plânge şi te vei jeli, dar nicăieri nu vei găsi ajutor
sau ocrotire... Ia seama, căci mânia lui Dumnezeu
e pregătită, şi peste puţin vei vedea cele ce au fost
scrise de Pana Poruncii.
Iar lui ‘Alí Páshá, iată ce i-a scris:
O, Ra’ís (şef), ai făptuit cele ce au făcut pe Mahomed, Profetul lui Dumnezeu, să geamă în Înălţatul
Paradis. Lumea te-a făcut semeţ, într-atât încât
te-ai întors de la Chipul a cărui strălucire luminează
Adunarea din înalturi. În curând te vei simţi pierdut.
Te-ai unit cu suveranul Persiei pentru a-Mi face rău,
cu toate că venisem la tine din Locul unde răsar
Zorile Celui Atotputernic, Celui Măreţ, cu o Cauză
care înviora ochii aleşilor lui Dumnezeu…
Ai crezut că vei putea stinge focul, pe care Dumnezeu l-a aprins în Lume? Nu! Afirm pe Sufletul Lui
cel Adevărat, dacă ai fi dintre cei ce înţeleg. Ba, mai
mult încă, prin cele ce ai făptuit, s-a înteţit vâlvătaia
flăcărilor lui. În curând va cuprinde lumea întreagă şi
pe locuitorii ei… În curând, Ţara Tainei (Adrianopol) şi
ţările alăturate se vor transforma şi vor ieși din mâinile regelui şi se vor ivi tulburări, se vor auzi gemete,
dovezile relelor vor fi arătate peste tot, iar confuzia
se va întinde din pricina celor pe care le-au pătimit
acești captivi (Bahá’u’lláh şi tovarăşii Lui) din partea
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oștirii prigonitoare. Mersul lucrurilor se va schimba
şi starea ţării se va înrăutăţi într-atât, încât vor jeli
nisipurile şi dealurile părăsite, pomii vor vărsa lacrimi
pe munţi şi va curge sânge din toate lucrurile. Atunci,
vei vedea poporul în mare nenorocire…
Astfel s-a hotărât de către Cel ce Concepe, Cel
Înţelept, a Cărui Poruncă nu o pot nesocoti nici oştirile cerului şi pământului, nici regii şi cârmuitorii;
nimic nu-L poate împiedica să facă cum Îi este voia.
Nenorocirile sunt untdelemnul acestei Lămpi şi prin
ele îi sporeşte Lumina, de-ai fi dintre cei ce înţeleg!
Toate împotrivirile arătate de asupritori sunt ca nişte
crainici ai acestei Credinţe, căci prin ei s-a răspândit
larg printre popoarele lumii înfăţișarea lui Dumnezeu
şi a Cauzei Sale.
Iar în Cartea Aqdas, a scris:
O, Localitate (Constantinopol) ce te afli pe malurile celor două mări! Tronul tiraniei a fost, cu adevărat,
statornicit în tine şi focul urii s-a aprins la pieptul tău,
în asemenea măsură încât Adunarea din înalturi şi
cei ce stau în jurul Înălţatului Tron se tânguie și jelesc. Noi vedem în tine pe cel fără minte cârmuind
peste cel înţelept şi întunericul crezându-se mai
presus decât lumina. Într-adevăr, trufia te conduce.
Oare splendoarea ce arăţi ţi-a adus trufia? Pe Cel
Care este Domnul omenirii! În curând vei pieri şi se
vor tângui fiicele şi văduvele şi toate neamurile care
sălășluiesc în tine. Astfel îţi dă de știre Cel Atotcunoscător, Cel Atotînţelept.
Nenorocirile succesive care s‑au abătut asupra aces308
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tui mare imperiu odinioară măreţ de la publicarea acestor
prevestiri dovedesc în chip uimitor înţelesul lor profetic.
America
În Cartea Aqdas, revelată la ‘Akká în 1873, Bahá’u’lláh
a trimis Americii următorul apel:
O, voi cârmuitori ai Americii și preşedinţi ai Republicii ei... Ascultaţi chemarea din Locul unde răsare
Măreţia: cu adevărat, nu există alt Dumnezeu în afară de Mine, Domnul Rostirii, Cel Atotcunoscător. Cu
mâinile dreptăţii, bandajaţi rănile făpturilor zdrobite,
şi sfărâmaţi-l pe opresorul care prosperă cu toiagul
poruncilor Domnului vostru, Orânduitorul, Cel Atotînţelept. –Kitáb-i-Aqdas
‘Abdu’l‑Bahá, în conferinţele sale din America şi din
alte locuri şi-a exprimat adesea speranţa, rugămintea
şi încrederea că America, cea dintâi, va înălţa stindardul
păcii internaţionale. La Cincinnati, Ohio, în 5 noiembrie
1912, a spus următoarele:
America este o ţară nobilă, purtătoarea stindardului păcii în lumea întreagă şi şi-a revărsat lumina
peste toate ţările. Alte naţiuni nu sunt descătuşate
şi libere de uneltiri ca Statele Unite, de aceea nu
sunt în stare să înfăptuiască Pacea Universală. Dar
America, Slavă Domnului, este în pace cu lumea întreagă şi este vrednică de a înălţa steagul înfrăţirii şi
al Păcii între oameni. Când se va ridica din America
chemarea către Pacea Universală, toată omenirea
va striga: „Da, primim.” Neamurile de pretutindeni
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se vor uni pentru a primi învăţăturile lui Bahá’u’lláh,
care au fost revelate acum cincizeci de ani. În Scrisorile Lui, a cerut tuturor parlamentelor din lume
să-şi trimită cei mai buni şi mai înţelepţi oameni
într‑un parlament al lumii întregi, care să hotărască
asupra tuturor neînţelegerilor dintre popoare şi să
statornicească pacea... atunci vom avea Parlamentul
Omului, pe care l-au visat profeţii.
Chemările lui Bahá’u’lláh şi ‘Abdu’l‑Bahá şi-au primit de
pe acum răspuns într‑o largă măsură în Statele Unite ale
Americii şi în nicio altă ţară din lume nu au fost primite
cu atâta bunăvoinţă învăţăturile bahá’í. Rolul încredinţat
Americii de a chema toate neamurile la pacea internaţională nu a fost împlinit până acum decât în mod parţial,
iar bahá’íi aşteaptă cu însufleţire evoluţiile viitoare.1
Marele Război
Şi Bahá’u’lláh şi ‘Abdu’l‑Bahá au prevăzut în mai multe
rânduri cu uimitoare precizie izbucnirea Marelui Război
dintre anii 1914-1918. La Sacramento, în California, la
26 octombrie 1912, ‘Abdu’l‑Bahá a spus: „În ziua de azi
continentul european este ca un arsenal. Este un depozit
de materiale explozibile care aşteaptă numai o scânteie,
dar o singură scânteie ar putea să dea foc întregii Europe,
mai ales acum, când se dezbate chestiunea Balcanilor.”
În multe din conferinţele Sale ţinute în America şi
Europa, El făcut asemenea previziuni. În altă conferinţă
rostită în California în octombrie 1912, El a spus:
1 De menţionat că întâlnirea pentru carta Organizaţiei Naţiunilor
Unite s-a ţinut la San Francisco.
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Suntem în ajunul Bătăliei Armaghedonului, despre care se pomeneşte în capitolul al şaisprezecelea
din Apocalipsă. Mai sunt numai doi ani până când
o scânteie va da foc întregii Europe.
Frământările sociale din toate ţările, scepticismul
crescut cu privire la religie premergător noului mileniu ce deja a început vor aprinde întreaga Europă,
aşa cum e proorocit în Cartea lui Daniel şi în Cartea
(Apocalipsa) lui Ioan.
În 1917 se vor destrăma regate, iar cataclismele
vor cutremura pământul. (Relatat de Mrs. Corinne
True în North Shore Review, 26 septembrie 1914,
Chicago, SUA)
În ajunul marelui conflict, El a spus următoarele:
Se prevede o încăierare generală a tuturor neamurilor civilizate. Se apropie un conflict uriaș. Lumea
este în pragul celei mai tragice lupte... Nenumărate
oştiri – milioane de oameni – sunt mobilizate şi se
adună de-a lungul graniţelor. Se pregătesc pentru
înfricoşătoarea bătălie. Cea mai mică pricină îi va
azvârli într‑o ciocnire fără seamăn şi are să se işte
o conflagraţie, a cărei pereche nu s-a mai văzut în
trecuta istorie a neamului omenesc. (Haifa, 3 august,
1914)
Tulburările sociale după război
Bahá’u’lláh şi ‘Abdu’l‑Bahá au prevestit o perioadă de mari
tulburări sociale, învrăjbire şi calamităţi, ca rezultat inevitabil al lipsei de religiozitate şi prejudecăţilor, al ignoranţei
şi superstiţiei răspândite în toată lumea. Marele conflict
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militar internaţional nu era decât o etapă a acestei revolte.
Într‑o Tabletă datată ianuarie 1920, ‘Abdu’l‑Bahá scria:
O, voi iubitori ai adevărului! O, voi slujitori ai omenirii! Când parfumul suav al gândurilor şi intenţiilor
voastre nobile adie spre mine, simt că sufletul nu
poate să‑mi reziste fără să comunice cu voi:
Cumpăniţi în mintea voastră asupra gravităţii
tumultului în care este cufundată lumea; până unde
sunt naţiunile pământului mânjite de sânge omenesc; ba şi mai mult, însuşi pământul este îmbibat
în sânge închegat. Dragostea nestăvilită de război
a cauzat o explozie de o asemenea sălbăticie, încât
nici în îndepărtatul Ev Mediu, nici în vremurile moderne lumea n-a văzut ceva asemănător. Moara războiului a măcinat şi zdrobit multe capete omeneşti;
ba ce spun! Soarta acestor victime a fost şi mai
înspăimântătoare! Ţări înfloritoare au fost pustiite,
oraşele şterse de pe suprafaţa pământului, iar satele
frumoase ruinate. Taţii şi-au pierdut fiii, iar fiii şi-au
pierdut taţii. Mamele au vărsat lacrimi de sânge
plângându-și băieţii; copiii au rămas orfani, femeile
au trebuit să rătăcească lipsite de cămin. Într‑un cuvânt, omenirea este degradată sub toate aspectele
ei. Hohotele de plâns şi gemetele orfanilor răsună
tare, în timp ce ecoul plânsului amar al mamelor se
ridică până la cer.
Cauza principală a tuturor acestor încercări o
constituie prejudecăţile rasiale, naţionale, religioase
şi politice; rădăcinile tuturor acestor prejudecăţi iau
naştere din aceste tradiţii învechite şi adânc înrădăcinate, oricare ar fi natura lor: religioasă, rasială,
naţională sau politică. Atâta vreme cât aceste tradiţii
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vor rămâne neschimbate, fundamentul construcţiei
umane va fi nesigur, iar omenirea va fi expusă unui
pericol constant.
Astăzi, în această epocă strălucită, când esenţa
tuturor fiinţelor a fost scoasă la lumină, când secretul fiecărui lucru creat a fost revelat, când zorii
adevărului au alungat obscuritatea de pe pământ
şi au adus lumina, este oare demn şi se cuvine ca
un măcel atât de crâncen, care aduce în lume un
dezastru iremediabil, să fie posibil? Pe Dumnezeu!
Aşa ceva nu trebuie să mai existe!
Hristos a chemat toate popoarele la pace şi
înţelegere. El i-a poruncit lui Petru să-şi pună sabia
în teacă. Aşa a fost dorinţa Lui şi sfatul pe care l-a
dat şi totuşi cei care-I poartă numele s‑au folosit
de lance! Ce contrast între faptele lor şi cele scrise
limpede în Evanghelie!
În urmă cu şaizeci de ani1 Bahá’u’lláh, asemenea
unui soare luminos, a strălucit pe bolta înstelată a
Persiei; El a declarat că lumea este învăluită într‑un
întuneric ce ascunde consecinţe catastrofale care
vor aduce o luptă îngrozitoare. Din îndepărtata
închisoare din ‘Akká, în termeni fără echivoc, El l-a
mustrat pe împăratul Germaniei, prezicându-i că va
izbucni un război teribil şi că Berlinul se va cutremura de gemete şi plânsete. În aceeași manieră, în timp
ce era pe nedrept prizonier al Sultánului Turciei în
fortăreaţa din ‘Akká, El i-a scris acestuia în termeni
clari şi energici că orașul Constantinopol va cădea
pradă unor tulburări atât de cumplite, încât femeile
şi copiii vor geme de durere. Pe scurt, El le-a adre1

1817-1892, scris în anul 1920.
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sat epistole celor mai mari conducători şi suverani
ai lumii şi tot ceea ce a prevăzut s-a realizat. Din
pana gloriei Sale au curs învăţături pentru a împiedica războiul, iar aceste învăţături s‑au răspândit
pretutindeni.
Primul său principiu este căutarea adevărului.
Imitaţia oarbă, declară El, ucide spiritul omului, până
când căutarea adevărului eliberează lumea de obscuritate şi prejudecăţi.
Cel de-al doilea principiu al Său este unitatea
omenirii. Toţi oamenii fac parte din una şi aceeaşi
turmă şi Dumnezeu este Bunul lor Păstor. El acordă
tuturor mila Lui fără margini; pentru El toţi sunt la
fel. „Nu vei găsi nicio deosebire între făpturile lui
Dumnezeu.” Toţi sunt slujitorii Săi şi toţi se bucură
de milostivirea Sa.
Cel de-al treilea principiu al Său este că religia
constituie cea mai puternică fortăreaţă. Ea trebuie
să aducă unire, şi nu duşmănie şi ură. Dacă provoacă ostilitate şi ură, ar fi mai bine ca o asemenea
religie să nu existe, căci o putem compara cu un
medicament care dacă agravează boala, e preferabil
să se renunţe la el.
De asemenea, prejudecăţile religioase, rasiale,
naţionale şi politice subminează temeliile societăţii
omeneşti; toate duc la vărsări de sânge; toate ruinează omenirea. Atâta vreme cât vor exista prejudecăţi,
ameninţarea războiului va dăinui. Singurul remediu
este Pacea Universală şi acest lucru nu se poate
realiza decât prin crearea unui Tribunal Suprem care
să reprezinte toate guvernele şi popoarele din lume.
Toate problemele naţionale şi internaţionale trebuie
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propuse spre rezolvare acestui organism şi orice
hotărâre luată trebuie să aibă forţă de lege. Dacă
un guvern sau un popor se opune hotărârii luate,
întreaga lume ar trebui să se unească împotriva lui.
Printre învăţăturile sale se găseşte şi principiul
egalităţii în drepturi dintre femeie şi bărbat şi multe
alte învăţături similare, revelate de pana Sa.
Astăzi este clar şi evident că însăși existenţa
lumii depinde de aceste principii şi că ele întruchipează adevăratul ei spirit. Pe viitor, voi care sunteţi
slujitorii omenirii, va trebui să vă străduiţi trup şi
suflet pentru a elibera lumea de obscuritatea materialismului şi a prejudecăţii omeneşti, pentru ca
ea să strălucească în lumina Cetăţii lui Dumnezeu.
Slăvit fie Domnul! Cunoaşteţi diferitele principii,
instituţii şi şcoli din lume; astăzi, nimic în lume, în
afara învăţăturilor divine, nu va putea aduce pacea
şi liniştea. Fără aceste principii întunericul nu va
dispărea niciodată; nenorocirile care persistă nu vor
fi vindecate niciodată; din contră, ele se vor înmulţi
mai mult. Balcanii nu-şi vor găsi odihna; situaţia
lor se va înrăutăţi. Ţările învinse nu se vor linişti, ci
vor folosi toate ocaziile pentru a aţâţa iarăşi flacăra războiului. Mişcările mondiale recente vor face
tot posibilul pentru a-şi atinge scopul şi planurile.
Mișcarea de stânga va câștiga în importanţă, iar
influenţa ei se va extinde.
Iată de ce, cu mintea luminată, cu suflet nobil și
forţă divină și ajutaţi de mila Domnului, străduiţi-vă
pe viitor să răspândiţi în lume darul mărinimiei lui
Dumnezeu... darul bunăstării şi securităţii pentru
întreaga omenire.
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Într‑o convorbire din noiembrie 1919, ‘Abdu’l‑Bahá a
spus:
Bahá’u’lláh a proorocit adesea că va veni o perioadă în care va domina lipsa religiozităţii şi prin
urmare, anarhia. Haosul se va datora unei prea mari
libertăţi a popoarelor, care nu sunt pregătite pentru
ea şi din pricina aceasta va trebui o reîntoarcere
vremelnică la o guvernare autoritară, pentru binele
poporului şi pentru a împiedica neregulile şi haosul.
E limpede că astăzi, fiecare naţiune cere autoguvernare şi libertate de acţiune completă, dar unele
nu sunt pregătite pentru aceasta. Starea cea mai
răspândită în lume este lipsa religiozităţii, care nu
poate să atragă după sine decât anarhie şi confuzie.
Întotdeauna am spus că propunerile de pace, care
au urmat după marele război, nu sunt decât o geană
de lumină a zorilor, iar nu răsăritul soarelui.
Venirea Împărăţiei lui Dumnezeu
Totuşi, în mijlocul acestor vremuri tulburate, Cauza lui
Dumnezeu va înflori. Nenorocirile pricinuite de egoista
luptă pentru existenţă sau în folosul partidului, al sectei
sau al naţiunii vor îndemna popoarele deznădăjduite să
se întoarcă la remediul cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu.
Cu cât se înmulţesc nenorocirile, cu atât mai mult se vor
întoarce popoarele spre singurul mijloc de tămăduire.
Bahá’u’lláh spune în Scrisoarea lui către Sháh:
Dumnezeu a trimis durerea ca o ploaie de dimineaţă pe această păşune verde și ca un fitil pentru
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Lampa Lui, pentru a lumina cerul şi pământul… Prin
durere a strălucit Lumina Lui şi Lauda Lui n-a încetat
să radieze; acesta a fost felul Lui de a lucra de-a
lungul veacurilor şi în vremurile trecute.
Şi Bahá’u’lláh şi ‘Abdu’l‑Bahá proorocesc cu cea mai
desăvârşită încredere grabnica izbândă a spiritualităţii
asupra materialităţii şi, ca urmare, înfăptuirea Păcii celei
Mari. ‘Abdu’l‑Bahá scria în anul 1904:
Aflaţi că greutăţile şi nenorocirile vor creşte zi
după zi şi poporul va fi deznădăjduit. Porţile bucuriei
şi ale fericirii vor fi închise din toate părţile. Crâncene războaie vor izbucni. Dezamăgirea şi pierderea
speranţei îi vor cuprinde pe oameni din toate părţile,
până vor fi nevoiţi să se întoarcă spre Dumnezeu.
Atunci, luminile unei mari fericiri vor aprinde zările,
aşa încât strigătul de „Yá Bahá’u’l-Abhá!” va fi auzit
din toate părţile. –Scrisoare către L.D.B., citată în
Compilation on War and Peace, p.187
Fiind întrebat, în februarie 1914, dacă vreuna din Marile
Puteri va dobândi credinţa, a răspuns:
Toate popoarele din lume vor dobândi credinţa.
Dacă aţi privi începuturile Cauzei pe lângă starea ei
de azi, aţi vedea cât de repede s-a extins înrâurirea
Cuvântului lui Dumnezeu, iar acum Cauza lui Dumnezeu a înconjurat pământul… Fără îndoială, toate
vor intra sub influenţa Cauzei lui Dumnezeu.
El a declarat că realizarea unităţii lumii va fi posibilă chiar în acest veac. Într‑una din Tabletele Sale,
‘Abdu’l‑Bahá scria:
317

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

Toţi membrii familiei umane – popoarele şi
guvernele, oraşele şi satele – sunt angajate într‑o
interdependenţă crescândă. Nu mai există astăzi
întreţinere doar din resurse proprii, câtă vreme
legăturile politice unesc popoarele şi naţiunile, iar
cele din comerţ şi industrie, agricultură şi educaţie
se întăresc tot mai mult pe zi ce trece. Iată de ce
unitatea omenirii se poate realiza acum. Într-adevăr,
aceasta nu este altceva decât una dintre minunile
acestor vremuri deosebite şi ale acestui secol
glorios, căci acest secol – secolul luminii – a fost
înzestrat cu o glorie unică şi dotat cu o strălucire şi
cu o putere fără precedent. De aici, apariţia zilnică a
unei noi minuni. Viitorul va arăta cât de strălucitoare
va fi această făclie în adunarea laolaltă a popoarelor.
În ultimele două versete ale Cărţii lui Daniel apare
următorul enunţ încifrat: „Fericit este cel ce aşteaptă şi
ajunge la o mie trei sute și treizeci și cinci de zile! Tu însă
du-te și te odihnește, că încă mai sunt zile și ceasuri până
la-mplinirea sfârșitului; și te vei odihni și te vei scula în
ceea ce-i al tău la sfârșitul zilelor”.
Mulţi învăţaţi au făcut cercetări nenumărate pentru a
descoperi înţelesul acestor cuvinte. Într‑o zi, când autorul
acestei cărţi lua masa împreună cu ‘Abdu’l‑Bahá, El a
socotit îndeplinirea profeţiei lui Daniel pornind de la data
începutului erei mahomedane.
În Tabletele lui ‘Abdu’l‑Bahá apare clar că această
profeţie se referă la centenarul aniversării Declaraţiei lui
Bahá’u’lláh de la Baghdád, adică la anul 1963:
Acum, spune el, să vorbim despre textul lui Daniel, a cărui interpretare aţi cerut-o şi anume: „Fericit
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este cel ce aşteaptă şi ajunge la o mie trei sute și
treizeci și cinci de zile!” Aceste zile trebuie interpretate ca ani solari, şi nu lunari. După această metodă
de calcul, de la răsăritul zorilor Soarelui Adevărului
trebuie să se scurgă un secol, iar după această
perioadă învăţăturile lui Dumnezeu vor fi puternic
înrădăcinate pe pământ, iar lumina lui Dumnezeu va
inunda întreaga lume de la Răsărit la Apus. În acea
zi, cei credincioși se vor bucura!
‘Akká şi Haifa
Mírzá Aḥmad Sohrab a notat în jurnalul său următoarea
profeţie privitoare la ‘Akká şi Haifa, rostită de ‘Abdu’l‑Bahá,
stând lângă fereastra unui cămin de pelerini bahá’í la
Haifa în ziua de 14 februarie 1914:
Priveliștea de la fereastra Căminului de Pelerini
este foarte plăcută, mai ales că aceasta dă către
Binecuvântatul Mormânt al lui Bahá’u’lláh. În viitor,
distanţa dintre ‘Akká şi Haifa va fi acoperită de clădiri
şi amândouă cetăţile se vor uni şi își vor da mâna,
devenind o secţiune cu două capete a unei mari şi
puternice metropole. Cum mă uit acum la această
privelişte, văd limpede că va ajunge în curând unul
din marile centre comerciale ale lumii. Acest mare
golf semi-circular va deveni unul din cele mai frumoase porturi, în care vor căuta adăpost şi ocrotire
vapoarele tuturor naţiunilor. Marile vase ale tuturor
popoarelor vor veni în acest port, aducând la bordul
lor mii şi mii de bărbaţi şi de femei din fiecare colţ al
globului. Dealurile şi valea vor fi împodobite cu pala319
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tele şi locuinţele cele mai moderne. Se vor stabili aici
industrii şi diferite instituţii filantropice. Se vor aduce
aici florile civilizaţiei şi ale culturii de peste tot, pentru
a-şi amesteca miresmele şi pentru a-și împodobi
drumul spre înfrăţirea omenirii. Peste tot, se vor sădi
minunate grădini, livezi, crânguri şi parcuri. Noaptea,
marele oraş va fi luminat cu electricitate. Întregul
port de la ‘Akká la Haifa va fi o singură cărare luminată. De amândouă părţile Muntelui Carmel se vor
ridica faruri care să călăuzească vapoarele până în
port. Muntele Carmel, din vârf până la poale, va fi
inundat într‑o mare de lumină. O persoană care stă
pe vârful Muntelui Carmel sau pasagerii vapoarelor
ce se apropie de port vor vedea desfăşurându-se
sub ochii lor cea mai minunată privelişte din lume.
Din fiecare colţ al muntelui, strigătul armonios
„Yá Bahá’u’l-Abhá!” se va revărsa peste tot, iar înainte
de răsăritul soarelui o muzică ce vrăjeşte sufletul,
acompaniată de voci melodioase, se va înălţa spre
tronul Celui Atotputernic.
Cu adevărat, tainice şi nepătrunse sunt căile
Domnului. Ce relaţie exterioară există între Shíráz
și Ṭihrán, Baghdád şi Constantinopol, Adrianopol şi
‘Akká şi Haifa? Dumnezeu a lucrat cu răbdare, pas cu
pas prin aceste felurite cetăţi după planul Lui etern și
limpede în aşa fel încât să fie îndeplinite profeţiile şi
prevestirile Profeţilor. Acest fir de aur al făgăduinţei
privitoare la Mileniul Mesianic trece prin întreaga
Biblie şi a fost astfel menit ca Dumnezeu, la ceasul
ales de El, să-l scoată la iveală. Niciun singur cuvânt
nu va rămâne neînţeles şi neîmplinit.
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Mărturisesc, o, prieteni, că favoarea este împlinită,
teza confirmată, dovada manifestată şi adevărul
statornicit. Arătaţi acum care este rodul eforturilor voastre pe calea detaşării de cele pământeşti.
În acest chip, s-a desăvârşit Divina Favoare faţă
de voi şi faţă de cei ce sunt în cer şi pe pământ.
Lăudat fie Dumnezeu, Domnul tuturor lumilor.
Bahá’u’láh, Cuvinte tainice

Progresul Cauzei
Din păcate este cu neputinţă în spaţiul de care dispunem
să descriem în amănunt progresele realizate de Mişcarea Bahá’í în lumea întreagă. S-ar putea consacra multe
capitole acestui subiect pasionant şi s-ar putea povesti
multe întâmplări emoţionante despre pionierii şi martirii
Cauzei, însă trebuie să ne mulţumim cu un scurt rezumat.
În Persia, primii credincioşi ai acestei revelaţii au întâmpinat cea mai aprigă împotrivire, prigonire şi cruzime
din partea compatrioţilor lor, dar au ştiut să rabde toate
nenorocirile şi încercările cu sublim eroism, cu statornicie
şi resemnare. Au fost botezaţi în propriul lor sânge, căci
multe mii au murit ca martiri și mulţi alţii au fost bătuţi,
întemniţaţi, jefuiţi de avere, goniţi din casa lor şi maltrataţi
în toate felurile. Timp de şaizeci de ani şi mai bine, oricine
îndrăznea în Persia să mărturisească legăturile sale cu
Báb sau Bahá’u’lláh îşi punea în cumpănă avutul, libertatea şi chiar viaţa. Totuşi, această crâncenă şi înverşunată
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împotrivire n-a putut stăvili progresul Cauzei, la fel cum
nu poate un nor de praf să împiedice soarele să răsară.
Astăzi, întâlnim bahá’í aproape în fiece oraş, târg sau
sat, dintr-un capăt în celălalt al Persiei1, ba se găsesc
chiar şi printre triburile nomade. În unele sate, întreaga populaţie e bahá’í, iar în alte localităţi, o mare parte
dintre locuitori împărtăşesc credinţa bahá’í. Adunaţi din
diferite secte, care până atunci se învrăjbeau între ele,
bahá’íi alcătuiesc acum o mare tovărăşie de prieteni
care mărturisesc înfrăţirea lor, nu numai între ei, dar şi cu
toţi oamenii de peste tot, care muncesc pentru unirea şi
înălţarea neamurilor omeneşti, pentru înlăturarea tuturor
controverselor şi a prejudecăţilor şi pentru întemeierea
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.
Ce minune putea fi mai mare decât aceasta? Numai
una, care constă în îndeplinirea pe întregul pământ a
sarcinii pe care şi-au luat-o aceşti oameni. Şi nu lipsesc
semnele că acest miracol și mai mare se apropie de înfăptuire. Credinţa arată o uimitoare forţă de răspândire
şi asemenea unui ferment ea transformă popoarele şi
1 În lucrarea sa intitulată Persia and the Persian Question, publicată în 1892, anul morţii lui Bahá’u’láh, Lord Curzon scrie:
„Cele mai mici estimări plasau numărul prezent de bábí în Persia la
jumătate de milion. Sunt dispus să cred, din conversaţiile avute cu persoane bine calificate pentru a emite o astfel de judecată, că numărul total
era de aproape un milion. Puteau fi găsiţi în orice domeniu de activitate,
de la miniştri şi nobili ai Curţii, până la măturători de stradă, chiar şi printre teologii musulmani...
Dacă Bábism‑ul continuă să crească cu rata actuală de progres, teoretic, poate veni un timp când va înlătura Muḥammadanism‑ul de pe
tărâmul Persiei. Aceasta cred că este puţin probabil, deoarece a apărut
sub steagul unei credinţe ostile. Însă, dat fiind faptul că adepţii ei au
fost atraşi dintre cei mai buni soldaţi ai garnizoanei pe care o atacă, este
un motiv mai întemeiat de a crede că în cele din urmă va reuşi.” (Vol. i, p.
499-502)
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societăţile pe măsură ce pătrunde în plămada omenirii1.
Numărul relativ redus al bahá’ílor poate părea însă
neimportant, dacă îl comparăm cu cel adepţilor vechilor
religii; bahá’íi au însă convingerea că puterea divină i-a
binecuvântat şi i-a învestit cu acel înalt privilegiu de a
sluji o nouă ordine spre care se vor îndrepta în scurt timp
toate mulţimile de la Răsărit la Apus.
Iată de ce deşi în toate ţările întâlnim inimi curate care
reflectă lumina Sfântului Duh fără să-şi dea seama de
Izvorul ei şi deşi putem măsura dezvoltarea Credinţei în
numeroasele încercări făcute în afara Comunităţii bahá’í
pentru promovarea uneia sau alteia din învăţăturile lui
Bahá’u’lláh, totuşi bazele precare pe care se sprijină
vechea ordine ne oferă această dovadă convingătoare
că idealurile Împărăţiei nu pot rodi decât în cadrul Comunităţii bahá’í.
Rangul de Profet al lui Báb şi Bahá’u’lláh
Cu cât cercetăm mai mult vieţile şi învăţăturile lui Báb
şi ale lui Bahá’u’lláh, cu atât ni se pare mai cu neputinţă
de găsit vreo explicaţie a măreţiei Lor altundeva decât
în Inspiraţia Divină. Amândoi au fost crescuţi într‑o
atmosferă de fanatism habotnic, ei nu primiseră decât
cea mai elementară învăţătură. Lipsiţi de contactul cu
civilizaţia apuseană, fără sprijin financiar sau politic, Ei
nu le cereau nimic oamenilor dar primeau din partea lor
numai prigonire şi nedreptate. Puternicii pământului ori Îi
nesocoteau, ori Li se împotriveau. Au fost bătuţi şi chinuiţi,
întemniţaţi şi supuşi la cumplite tribulaţii în împlinirea
1 Numărul bahá’ílor creşte de la an la an, iar în anul 1979 ei se
găseau în mai mult de 103 000 de localităţi din lume. (Vezi Epilog)
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menirii Lor. Erau singuri împotriva întregii lumi, fără alt
sprijin în afară de cel de la Dumnezeu şi totuşi izbânda
Lor este deja manifestată şi magnifică.
Nobleţea și caracterul sublim al idealurilor Lor, măreţia
sufletului Lor şi jertfirea vieţilor Lor, credinţa şi curajul
Lor de neclintit, ştiinţa şi înţelepciunea Lor uimitoare, cunoaşterea Lor în privinţa nevoilor popoarelor răsăritene
şi apusene, întinderea şi valoarea învăţăturilor Lor, puterea de a le insufla o neprecupeţită pietate şi entuziasm
adepţilor Lor, pătrunderea şi forţa influenţei Lor, progresul
Mişcării pe care au întemeiat-o – toate acestea constituie
cu siguranţă dovezi ale rangului de Profet, tot atât de convingătoare ca toate celelalte pomenite în istoria religiilor.
O perspectivă glorioasă
Veștile aducătoare de bucurie ale bahá’ílor ne dezvăluie
o viziune a Mărinimiei lui Dumnezeu şi a viitoarei evoluţii a omenirii, care este cu siguranţă cea mai măreaţă
şi mai glorioasă Revelaţie ce a fost vreodată hărăzită
neamului omenesc, dezvoltarea şi desăvârşirea tuturor
Revelaţiilor de până acum. Scopul ei nu este altul decât
regenerarea omenirii şi întemeierea unui „cer nou şi a unui
nou pământ”. Este aceeași menire cu aceea căreia şi-au
închinat viaţa Hristos şi toţi ceilalţi Profeţi şi între aceşti
mari învăţători nu poate fi vorba de rivalitate. Menirea
va fi îndeplinită, nu printr-o Manifestare sau alta, ci prin
toate laolaltă.
După cum spune ‘Abdu’l‑Bahá:
Nu este nevoie să-L coborâm pe Avraam pentru
a-L înălţa pe Iisus. Nu e nevoie să-L coborâm pe
Iisus pentru a-L recunoaşte pe Bahá’u’lláh. Trebuie
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să primim cu drag Adevărul lui Dumnezeu, oriunde
îl întâmpinăm. În esenţă toţi aceşti măreţi Mesageri
au venit să înalţe Stindardul Divin al Desăvârşirii. Toţi
strălucesc ca nişte aştri pe cerul Voinţei Divine şi
Toţi revarsă asupra lumii Lumină.
Este sarcina lui Dumnezeu, iar El îi cheamă nu numai
pe Profeţi, ci şi pe toţi oamenii să muncească alături de
El în această lucrare a desăvârşirii. Dacă nu ascultăm de
chemarea Lui, nu vom împiedica progresul lucrării, căci
ceea ce vrea Domnul, desigur se va întâmpla. Dacă noi
ne sustragem de la muncă, El poate alege alte unelte,
pentru a-Și îndeplini voia; dar vom fi pierdut adevăratul
scop şi menirea vieţii noastre. A fi una cu Dumnezeu, a-L
iubi, a-L servi, a fi unealta şi mijlocitorul Forţei Sale Creatoare până când nu mai simţim în noi altă viaţă decât
Dumnezeiasca şi îmbelşugata Lui Viaţă – aceasta, după
învăţăturile bahá’í, este inefabila şi minunata desăvârşire
a vieţii omeneşti.
Omenirea însă are o inimă curată, căci este făcută
după „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” şi când, în
sfârşit îşi va da seama de adevăr, nu va persista pe căi
greșite. Bahá’u’lláh ne asigură că peste puţin timp chemarea lui Dumnezeu va fi urmată pretutindeni, iar omenirea
întreagă se va angaja pe făgaşul dreptăţii şi al ascultării.
„Toată amărăciunea va fi preschimbată în bucurie şi toate
bolile în sănătate”, iar împărăţia lumii va deveni „împărăţia
Domnului nostru şi a Hristosului Său şi El va împărăţi în
vecii vecilor”. (Apocalipsa, xi, 15) Nu numai cei de pe pământ, dar toţi cei din Ceruri şi de pe pământ vor ajunge
una cu Dumnezeu şi se vor bucura pururea în El.
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Renaşterea religiei
Starea actuală a lumii ne dă o dovadă evidentă că oamenii din toate religiile, cu rare excepţii, au nevoie de
a fi redeşteptaţi pentru a-şi da seama de adevăratul
înţeles al religiei lor; această redeşteptare are o pondere
însemnată în opera lui Bahá’u’lláh. El a venit să-i facă pe
creştini, creştini mai buni, să facă din musulmani, adevăraţi musulmani şi să-i facă pe toţi oamenii să asculte
duhul care i-a inspirat pe Profeţii lor. De asemenea, El
împlineşte făgăduiala dată de toţi acei Profeţi cu privire
la o mai strălucită Manifestare, care avea să se ivească
la „Împlinirea Timpului” pentru a desăvârşi şi a încununa
lucrarea Lor. El desfăşoară adevărurile spirituale mai
deplin decât predecesorii Lui şi ne dezvăluie Voinţa lui
Dumnezeu cu privire la toate problemele vieţii individuale şi sociale care ne întâmpină în lumea de azi. Ne dă
o învăţătură universală, pe a cărei neclintită temelie se
poate clădi o civilizaţie mai bună; o învăţătură potrivită
cu nevoile lumii în noua eră, care începe acum.
Nevoia unei noi Revelaţii
Unificarea întregii omeniri, contopirea diferitelor religii
ale lumii, împăcarea între religie şi ştiinţă, instaurarea
unei Păci Universale, a unui Arbitraj Internaţional, a unei
Case Internaţionale a Dreptăţii, a unei limbi internaţionale,
emanciparea femeii, educaţie universală, abolirea sclaviei nu numai individuale, ci şi industriale, organizarea
omenirii ca un întreg, fără a nesocoti drepturile fiecărui
individ – acestea sunt probleme de o măreţie uriaşă şi
de o nemaipomenită greutate, în privinţa cărora creştinii,
musulmanii şi credincioşii altor religii au avut şi au încă
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vederile cele mai felurite şi câteodată absolut potrivnice.
Bahá’u’lláh însă a statornicit limpede principii precise care
de-ar fi pretutindeni adoptate, ar face din lume un paradis.
Adevărul este al tuturor
Mulţi sunt gata să admită că răspândirea învăţăturilor
bahá’í ar fi un lucru foarte folositor pentru Persia şi ţările din Răsărit, însă îşi închipuie că nu se potriveşte cu
ţările apusene şi că acestea nu au nevoie de ele. Iată
ce a răspuns ‘Abdu’l‑Bahá unei persoane care exprima
această părere:
În ceea ce priveşte înţelesul Cauzei lui Bahá’u’lláh,
orice are legătură cu binele universal este divin şi
orice este divin este spre binele universal; dacă este
adevărat, este pentru toţi; dacă nu, nu este pentru
nimeni; de aceea Cauza divină a binelui universal
nu poate fi mărginită numai pentru Apus sau numai pentru Răsărit, căci razele Soarelui Adevărului
luminează şi Orientul, şi Occidentul şi îşi trimit căldura şi la Nord şi la Sud – nu este nicio deosebire
între un pol şi altul. În timpul Manifestării lui Hristos
romanii şi grecii credeau despre Cauza Lui că este
potrivită numai pentru evrei. Ei credeau că au o civilizaţie desăvârşită şi că nu au nimic de învăţat de
la preceptele creştine şi din pricina acestei închipuiri
greşite, mulţi au fost lipsiţi de Harul lui Hristos. De
asemenea, aflaţi că principiile creştine şi Poruncile
lui Bahá’u’lláh sunt identice şi căile lor, aceleaşi. În
fiecare zi se desăvârşeşte progresul; a fost o vreme
când această divină instituţie (a revelaţiei progresive)
era numai în embrion, apoi a fost în stadiu de nou327
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născut, apoi de copil, iar după aceea în stadiu de
tânăr copt la minte; astăzi străluceşte de frumuseţe
şi radiază o nespusă lumină.
Fericit cel ce pătrunde misterul şi îşi ocupă locul
în lumea celor luminaţi.
Testamentul lui ‘Abdu’l‑Bahá
La moartea conducătorului său iubit ‘Abdu’l‑Bahá, Credinţa Bahá’í a intrat într‑o nouă etapă a istoriei ei. Aceasta
reprezintă o fază şi mai înaltă în viaţa acestui organism
spiritual. Ea corespunde expresiei unei credinţe mai
dezvoltate şi cere prin urmare din partea adepţilor o
conştiinţă mai matură și mai ridicată în ceea ce priveşte îndatoririle lor. ‘Abdu’l‑Bahá şi-a consacrat întreaga
energie supraomenească şi însuşirile Sale incomparabile acestei sarcini de a comunica ţărilor din Răsărit şi
Apus dragostea Sa pentru Bahá’u’lláh. El a aprins făclia
credinţei în nenumărate inimi. El i-a călăuzit şi i-a pregătit
în cucerirea acelor atribute caracteristice vieţii spirituale.
Având în vedere marea importanţă a Testamentului lui
‘Abdu’l‑Bahá, ţinând cont de însemnătatea problemelor pe
care le ridică şi de înţelepciunea profundă a prevederilor
sale, vom reproduce mai jos câteva fragmente care ilustrează într‑un mod viu şi spiritual principiile conducătoare
care L-au animat și călăuzit pe ‘Abdu’l‑Bahá şi care le-au
fost transmise discipolilor Săi credincioşi ca preţioasă
moştenire.
O, voi, cei iubiţi de Dumnezeu! În această Dispensaţie sacră, vrajba şi dezbinarea nu sunt îngăduite,
sub nicio formă. Orice agresor se privează singur
de harul lui Dumnezeu. Fiecăruia îi revine datoria
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de a arăta cea mai desăvârşită dragoste, dreptate
şi cinste şi de a manifesta o bunătate sinceră faţă
de toate popoarele şi neamurile din lume, fie ele
prietene ori străine. Atât de puternic trebuie să fie
acest spirit de dragoste şi de bunăvoinţă plină de
căldură, încât străinul să se simtă ca un prieten, iar
duşmanul ca un adevărat frate şi să nu mai fie între
ei nici cea mai mică neînţelegere. Căci unirea vine de
la Dumnezeu, iar îngrădirile sunt pământeşti…
Aşadar, o, prietenii mei dragi! Frecventaţi toate
popoarele, rasele şi pe adepţii tuturor religiilor din
lume în deplin adevăr, cinste, credinţă, bunăvoinţă,
bunătate şi prietenie, ca să se umple întreaga lume
a făpturilor cu sfânta fericire a harului lui Bahá; ca
să piară din lume ignoranţa, duşmănia, ura şi pizma
şi ca să fie înlocuit întunericul dezbinării dintre popoarele şi neamurile lumii prin Lumina Unităţii. Dacă
alte popoare şi neamuri se vor purta cu necredinţă
faţă de voi, arătaţi-vă voi credincioşi faţă de ele; dacă
se vor purta nedrept cu voi, voi să fiţi drepţi faţă de
ele; dacă se vor arăta ostile faţă de voi, voi să fiţi
prietenoşi cu ele; dacă vă vor tulbura viaţa, voi îndulciţi-le sufletul; dacă vă vor răni, voi fiţi ca un balsam
pentru rănile lor. Acestea sunt însuşirile celor sinceri!
Acestea sunt calităţile celor cu adevărat credincioşi.
O, voi cei iubiţi de Domnul! E datoria voastră să
vă supuneţi tuturor suveranilor care sunt drepţi şi
să le fiţi credincioşi tuturor regilor cinstiţi. Slujiţi-i
pe suveranii pământului cu dragoste de adevăr şi
loialitate; arătaţi-le ascultare şi doriţi-le binele. Nu vă
amestecaţi în treburile politice fără consimţământul
ori permisiunea lor, căci lipsa de loialitate faţă de un
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suveran drept înseamnă lipsă de loialitate faţă de
Dumnezeu Însuşi.
Acesta este sfatul meu şi porunca pe care
Dumnezeu v-o dă. Ferice de cei ce vor urma aceste
sfaturi.
Doamne! Tu vezi toate lucrurile vărsând lacrimi
pentru mine şi pe aproapele meu bucurându-se de
durerile mele. Pe Slava Ta, o, Dumnezeul meu! Chiar
dintre duşmanii mei câţiva mi-au deplâns necazurile
şi suferinţele şi dintre cei pizmaşi mulţi au vărsat
lacrimi pentru grijile, exilul şi necazurile mele. Au
făcut aceasta pentru că n-au găsit în mine decât
preocupare şi iubire, pentru că n-au întâmpinat
nimic decât bunătate şi milă. Când m-au văzut luat
de valul necazurilor şi nevoilor şi aşezat ca o ţintă în
faţa săgeţilor destinului, inimile lor s‑au înduioşat de
compătimire: „Domnul ne e martor că nu am văzut
în el decât credinţă, generozitate şi nespusă milă”.
Dar cei ce au încălcat Legământul, asemenea unor
păsări de rău augur, şi-au înteţit şi mai crâncen ura
şi s‑au bucurat când m-au văzut căzând pradă celor
mai crude încercări, s‑au ridicat împotriva mea şi
s‑au veselit văzând întâmplările dureroase din jurul
meu.
O, Doamne Dumnezeule! Prin aceste cuvinte, te
rog din adâncul inimii mele să nu le plăteşti pentru
cruzimea şi faptele lor rele, viclenia şi răutatea lor,
căci sunt fără minte şi josnici şi nu ştiu ce fac. Ei
nu cunosc binele din rău, nici nu deosebesc nedreptatea de dreptate, nici cele îngăduite de cele neîngăduite. Ei se iau după propriile lor dorinţe şi calcă
pe urmele celor păcătoşi şi fără minte. O, Domnul
330

PRIVIRE RETROSPECTIVĂ ȘI DE PERSPECTIVĂ

meu! Fie-ţi milă de ei, ocroteşte-i de toate durerile în
aceste vremuri tulburi şi îngăduie ca toate necazurile şi nevoile să fie ursite acestui rob al Tău, care a
căzut în această prăpastie a întunericului. Alege-mă
pe mine pentru a îndura toate durerile şi fă din mine
o jertfă pentru toţi cei iubiţi de Tine! O, Tu Doamne,
Cel Mai Înalt! Fie jertfite pentru ei sufletul meu,
viaţa mea, fiinţa mea, duhul meu, tot ce e al meu!
O, Doamne, Dumnezeul meu! Umil şi în rugăciune,
căzut la pământ, Te implor cu toată ardoarea invocării mele să fii îngăduitor cu oricine mi-a făcut rău,
să-i ierţi pe cei ce au uneltit împotriva mea şi m-au
vătămat şi să speli faptele rele ale celor ce au adus
asupra mea nedreptate. Hărăzeşte-le lor belşugul
darurilor Tale; dă-le bucurie, mântuieşte-i de durere,
dăruieşte-le pace şi înflorire; dă-le lor fericirea Ta şi
revarsă asupra lor mărinimia Ta.
Tu eşti Cel Plin de Forţă, Cel Plin de Har, Ajutorul
în primejdie, Cel de Sine Stătător!
Ucenicii lui Hristos se uitau pe ei înşişi şi toate
lucrurile pământeşti, părăseau toate grijile şi tot ce
posedau, se purificau de orice urmă de egoism şi
pasiune şi cu absolută detaşare se răspândeau pretutindeni, chemând toate popoarele lumii spre Călăuzirea Divină, până când la sfârşit au făcut din lume
o altă lume, au luminat întreaga faţă a pământului
şi până în ultimul lor ceas au dovedit abnegaţie pe
calea Celui Îndrăgit de Dumnezeu. În cele din urmă,
au suferit în diferite ţări un glorios martiriu. Cei ce
sunt oameni de ispravă să le calce pe urme!
O, Doamne, Dumnezeul meu! Te chem pe Tine,
pe Profeţii şi pe Mesagerii Tăi, pe Sfinţii Tăi şi pe
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Persoanele Tale Sfinte, să fie martori că Ţi-am făcut
cunoscute nestrămutat dovezile faţă de cei iubiţi de
Tine şi că le-am arătat limpede toate lucrurile, ca săŢi vegheze Credinţa, să-Ţi apere Calea Ta dreaptă
şi să-Ţi ocrotească Legea Strălucitoare. Tu eşti, cu
adevărat, Cel Atotcunoscător, Cel Atotînţelept!
Moartea lui ‘Abdu’l‑Bahá a fost semnalul instituirii
ordinii administrative destinate să slujească drept model
şi nucleu al ordinii mondiale, stabilirea ei constituind misiunea specială a religiei lui Bahá’u’lláh. Testamentul lui
‘Abdu’l‑Bahá marchează deci o cotitură în istoria bahá’í:
el încheie era imaturităţii şi iresponsabilităţii pentru a
inaugura acea eră în care, extinzându-şi câmpul de acţiune din domeniul individual la cel al cooperării şi unităţii,
bahá’íi vor face să rodească credinţa lor spirituală. Cele
trei elemente principale ale planului administrativ lăsat
de ‘Abdu’l‑Bahá sunt:
1. „Păzitorul Cauzei lui Dumnezeu”, 2. „Mâinile Cauzei
lui Dumnezeu” şi 3. „Casele Dreptăţii, Locale, Naţionale
şi cea Internaţională”1.
Păzitorul Cauzei lui Dumnezeu
‘Abdu’l‑Bahá l-a numit pe cel mai mare dintre nepoţii Lui,
Shoghi Effendi, în slujba responsabilă de „Păzitor al Cauzei” (Valíy-i-Amru’lláh). Shoghi Effendi este fiul cel mare
al lui Díá’íyyih Khánum, fiica cea mare a lui ‘Abdu’l‑Bahá.
Tatăl său, Mírzá Hádí e înrudit cu Báb (cu toate că nu este
un urmaş direct al Lui, căci singurul fiu al lui Báb a murit
de copil). Shoghi Effendi avea douăzeci şi cinci de ani şi
1 Casele Dreptăţii Locale şi Naţionale sunt denumite actualmente
Adunări Spirituale Locale şi Naţionale, aşa cum s-a indicat anterior.
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studia la Balliol College din Oxford atunci când bunicul
său a trecut în nefiinţă. Anunţul numirii sale a fost făcut
în Testamentul lui ‘Abdu’l‑Bahá:
O, prietenii mei dragi! După dispariţia acestui
nedreptăţit le revine acestor Aghṣán (Ramurilor)
şi Afnán (Vlăstarilor) ai Lotusului Sacru, Mâinilor
(stâlpilor) Cauzei lui Dumnezeu şi celor iubiţi de
Frumuseţea Abhá să se întoarcă înspre Shoghi
Effendi – tânăra ramură, răsărită din cei doi Lotuşi
sfinţi şi sacri, şi rod al unirii celor două mlădiţe ale
Pomului Sfinţeniei – căci el e semnul lui Dumnezeu,
ramura aleasă, Păzitorul Cauzei lui Dumnezeu, cel
spre care trebuie să se întoarcă toţi Aghṣán şi Afnán,
Mâinile Cauzei lui Dumnezeu şi toţi cei iubiţi de El.
Este interpretul cuvintelor lui Dumnezeu şi după el
va urma întâiul născut dintre urmaşii lui direcţi.
Ramura tânără şi sfântă, Păzitorul Cauzei lui
Dumnezeu, precum şi Casa Universală a Dreptăţii,
care trebuie aleasă şi întemeiată, se află sub grija
şi ocrotirea Frumuseţii Abhá, sub paza şi călăuzirea
infailibilă a Sfinţiei Sale, Cel Înălţat (fie viaţa mea
jertfită pentru ei amândoi!) Orice vor hotărî ei este
de la Dumnezeu...
O, voi cei iubiţi de Domnul! Se cuvine ca Păzitorul
Cauzei lui Dumnezeu să aleagă în timpul vieţii lui pe
cel ce-i va fi urmaş, ca să nu survină neînţelegeri
după moartea lui. Cel care va fi numit trebuie să
arate detaşare de cele pământeşti, trebuie să fie
chintesenţa purităţii, trebuie să dovedească frică
de Dumnezeu, ştiinţă, înţelepciune şi învăţătură.
Astfel, dacă primul-născut al Păzitorului Cauzei lui
Dumnezeu n-ar arăta adevărul cuvintelor: „Fiul este
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tainica esenţă a părintelui său”, adică n-ar moşteni
ceea ce era spiritual în tatăl său (Păzitorul Cauzei
lui Dumnezeu) şi dacă măreaţa lui obârşie nu s-ar
învedera într‑o fire aleasă, atunci trebuie ca el (Păzitorul Cauzei lui Dumnezeu) să aleagă drept urmaş
o altă ramură.
Mâinile Cauzei lui Dumnezeu trebuie să aleagă
din rândul lor nouă persoane care vor fi mereu implicate în a-şi aduce serviciile lor valoroase la munca
Păzitorului Cauzei lui Dumnezeu. Alegerea acestor
nouă trebuie să fie întemeiată pe unanimitate sau pe
majoritate în adunarea Mâinilor Cauzei lui Dumnezeu,
iar aceştia trebuie să-și dea acordul prin vot unanim
sau majoritar faţă de alegerea celui pe care Păzitorul
Cauzei lui Dumnezeu l-a ales drept succesor. Acest
acord trebuie să fie dat în aşa fel încât să nu se
ştie care voci şi-au dat votul pentru şi care l-au dat
contra (i.e. prin vot secret).
Mâinile Cauzei lui Dumnezeu
În timpul vieţii Sale, Bahá’u’lláh a numit câţiva prieteni
credincioşi încercaţi pentru a ajuta la îndrumarea şi răspândirea Mişcării şi le-a dat numele de Ayádíyi-Amru’lláh
(textual, „Mâinile Cauzei lui Dumnezeu”). ‘Abdu’l‑Bahá hotărăşte în Testamentul Lui înfiinţarea unui corp permanent
de lucrători pentru a servi Cauza şi a-l ajuta pe Păzitorul
Cauzei. Iată ce scrie El:
O, prieteni! Mâinile Cauzei lui Dumnezeu trebuie
numite şi instituite de către Păzitorul Cauzei lui
Dumnezeu...
Menirea Mâinilor Cauzei lui Dumnezeu este de a
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răspândi Mireasma Divină, de a îmbunătăţi caracterul tuturor, de a înălţa sufletele oamenilor, de a
încuraja cunoaşterea şi de a fi tot timpul şi în toate
împrejurările eliberate şi detaşate de cele pământeşti.
Trebuie să arate teamă de Dumnezeu în purtarea lor,
în apucăturile, faptele şi cuvintele lor.
Acest corp al Mâinilor Cauzei lui Dumnezeu se va
afla sub îndrumarea Păzitorului Cauzei lui Dumnezeu. El trebuie permanent să-i îndemne să depună
eforturi şi să se străduiască după toate puterile lor
să răspândească dulcea mireasmă a lui Dumnezeu
şi să călăuzească toate popoarele din lume, căci
strălucirea Divinei Călăuziri a adus întregului univers
lumină.1
Ordinea Administrativă2
O caracteristică general valabilă pentru toate religiile o
reprezintă faptul că etapa organizatorică marchează
întotdeauna o întrerupere a influenţei lor spirituale. În
toate timpurile, trecerea la stadiul de organizare s-a făcut
în dauna transmiterii în lume a impulsului iniţial. În mod
invariabil, organizarea a devenit un substitut pentru religie,
în loc să fie un instrument eficient de propagare spirituală. Separarea popoarelor în diferite sisteme tradiţionale,
1 Din Mâinile Cauzei numite de Shoghi Effendi în timpul celor treizeci și șase de ani de ministeriat, douăzeci și șapte erau încă în viaţă în
momentul decesului său. În 1954 el a instituit de asemenea Corpuri Auxiliare, ai căror membri trebuia să fie desemnaţi de Mâinile Cauzei pentru a
sluji drept ajutoare, asistenţi şi sfătuitori ai lor.
2 Acest pasaj cu privire la Ordinea Administrativă este extras din
articolul scris de Horace Holley, cu titlul The Present-Day Administration
of the Bahá’í Faith şi a fost publicat în 1933 în The Bahá’í World, vol. V, p.
191 et seq.
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fără punţi de legătură pașnică ori constructivă a făcut
acest proces inevitabil. Până în timpurile noastre, niciun
Fondator al vreunei religii revelate nu a fixat limpede principiile destinate să asigure funcţionarea administrativă a
Credinţei pe care a întemeiat-o.
În Cauza Bahá’í principiile administraţiei mondiale
au fost enunţate de Bahá’u’lláh. Ele au fost dezvoltate în
scrierile lui ‘Abdu’l‑Bahá, în special în Testamentul Său.
Această organizare are drept scop de a face posibilă
o unitate reală şi durabilă între oameni de diverse rase,
clase sociale, interese, caractere şi credinţe moştenite. Un
studiu mai riguros și mai înţelegător al acestui aspect al
Cauzei Bahá’í va arăta că scopul şi metoda administraţiei bahá’í sunt perfect adaptate spiritului fundamental
al Revelaţiei, asemenea legăturii dintre trup și suflet. Ca
semnificaţie, principiile administraţiei bahá’í reprezintă
ştiinţa cooperării; puse în aplicare ele furnizează baza
unui nou tip de moralitate, mult mai înalt, pentru lumea
întreagă…
Comunitatea bahá’í diferă de alte grupări voluntare
prin aceea că bazele sale temeinice și larg extinse pot
asimila orice suflet curat. În timp ce alte asociaţii au un
caracter exclusivist ca efect, dacă nu în mod intenţionat
sau ca modalitate, dacă nu în concepţie, gruparea bahá’í
este incluzivă; ea nu închide uşile fraternităţii niciunui
suflet pur. În toate asociaţiile există o bază de selecţie latentă sau dezvoltată. În religie această bază constă într‑o
credinţă care este limitată de natura istorică a originii
sale; în politică este partidul sau platforma; în economie
este insucces reciproc sau forţă comună; în arte şi ştiinţe
această bază este întemeiată pe studii speciale, activităţi
sau interese. În toate aceste discipline, cu cât bazele de
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selecţie sunt mai exclusiviste, cu atât mişcarea este mai
puternică, condiţie diametral opusă celei existente în Cauza Bahá’í. Iată de ce, în ciuda spiritului său de creştere
şi a evoluţiei ei, numărul adepţilor săi activi creşte lent.
Oamenii sunt deprinși cu exclusivitatea și separarea în
orice domeniu. Legile importante au fost garanţii și justificări ale separării. Acceptarea Credinţei Bahá’í înseamnă
să lași în urmă aceste legi – atitudine care în mod invariabil îl expune mai întâi pe cel care o adoptă la încercări
şi suferinţe noi; căci ego-ul omenesc se revoltă contra
legii supreme a dragostei universale. Cei învăţaţi trebuie
să se asocieze cu oamenii simpli și neinstruiţi, la fel cei
bogaţi cu cei săraci, albii cu cei de culoare, cei mistici cu
cei realişti, creştinii cu evreii, musulmanii cu parsii pentru
a şterge toate avantajele datorate pretenţiilor şi privilegiilor
create în trecut.
Dar această experienţă dificilă aduce minunate compensaţii. Să nu uităm că arta devine sterilă dacă se îndepărtează de oamenii obișnuiţi, că de asemenea filosofia
elaborată în singurătate își pierde viziunea, iar politica
şi religia eşuează întotdeauna dacă se îndepărtează de
nevoile esenţiale ale fiinţei omeneşti. Noi nu cunoaştem
însă firea omului, deoarece am trăit cu toţii într‑o stare
de defensivă mentală, morală, emoţională și socială, iar
psihologia defensivei este psihologia inhibiţiei. Dar iubirea
de Dumnezeu şterge teama; o dată ce această teamă
dispare, forţa latentă se eliberează, iar prin asocierea cu
ceilalţi în această iubire spirituală, aceste facultăţi sunt
aduse la o expresie vitală pozitivă. O comunitate bahá’í
este o alcătuire în care chiar din această epocă acest
proces se poate dezvolta, lent la început, timp în care
noul elan acumulează forţă, apoi mai rapid, pe măsură
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ce membrii săi devin conştienţi de puterile care fac să
înflorească floarea unităţii printre oameni…
Adunarea Spirituală este un corp învestit cu răspundere şi control asupra problemelor locale bahá’í. Acest
corp (limitat la nouă membri) este ales în fiecare an la 21
aprilie, în prima zi de Riḍván (Festivalul care sărbătoreşte
Declararea misiunii lui Bahá’u’lláh) de către credincioşii
adulţi care s‑au declarat membri ai comunităţii. Lista celor
care votează este stabilită de către Adunarea Spirituală
al cărei mandat expiră. Referitor la caracterul şi atribuţiile
acestui corp, ’‘Abdu’l-Bahá scrie:
(fiecărui credincios) îi revine sarcina de a nu lua
niciun fel de măsuri (în activitatea bahá’í) fără să
consulte Adunarea Spirituală și trebuie să dea ascultare şi să se supună poruncilor sale, cu mintea și
sufletul, pentru ca fiecare lucru să fie hotărât şi organizat cât mai bine. În caz contrar, fiecare ar putea
acţiona după capul lui, după propria lui judecată şi
după dorinţele sale, iar acest lucru ar dăuna Cauzei.
Primele condiţii necesare celor care iau decizii
împreună sunt puritatea intenţiei, strălucirea spiritului, detaşarea de tot ceea ce nu ţine de Dumnezeu,
atracţia pentru Miresmele Sale Divine, smerenia şi
modestia desăvârşită printre cei iubiţi de Dumnezeu,
răbdarea şi capacitatea de a suporta greutăţile şi
angajarea faţă de înaltul Său Prag. Dacă sunt ajutaţi
cu generozitate şi dobândesc aceste virtuţi, atunci
din Împărăţia nevăzută a lui Bahá li se va acorda
victoria. Astăzi, adunările de consultare sunt instituţii
de cea mai mare importanţă și de necesitate vitală.
A asculta de aceste adunări este deci esenţial şi
obligatoriu. Membrii lor trebuie să se consulte în aşa
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fel, încât între ei să nu intervină vreo stare de animozitate sau vreo neînţelegere. Acest scop va fi atins
dacă fiecare va putea să-şi exprime liber părerea şi
să aducă toate argumentele de care este capabil.
Dacă se întâmplă ca un membru să aducă obiecţii,
nimeni nu trebuie să se simtă ofensat; pentru că
numai atunci când problemele vor fi discutate sub
toate aspectele lor, se va putea găsi o soluţie justă.
Scânteia strălucitoare a adevărului nu ţâşneşte decât din diferenţele de opinie. Dacă după discuţie se
va lua o hotărâre în unanimitate, este foarte bine; dar
dacă dimpotrivă, Doamne ferește, apar deosebiri de
păreri majoritatea vocilor va prevala…
Prima condiţie este ca între membrii adunării
să domnească dragostea şi armonia. Ei trebuie
să-şi simtă inimile bătând la unison şi să manifeste
Unitatea lui Dumnezeu, căci ei sunt valurile aceluiaşi ocean, picăturile aceluiaşi râu, stelele aceluiaşi
firmament, razele aceluiaşi soare, copacii aceleiaşi
livezi, florile aceleiaşi grădini. Dacă în această
adunare nu se va realiza o armonie de gândire şi
o unitate absolută, acea adunare se va destrăma
şi nu va funcţiona. A doua condiţie: la deschiderea
fiecărei reuniuni, trebuie ca fiecare să-și îndrepte
chipul înspre Împărăţia din Înalturi şi să ceară ajutor
Tărâmului Gloriei… Discuţiile se vor limita la subiecte
spirituale, care se vor referi la pregătirea sufletelor, la
educaţia copiilor, la alinarea săracilor, la ajutorarea
celor slabi din toate clasele sociale și din întreaga
lume, la bunătate faţă de toate popoarele, la răspândirea miresmelor lui Dumnezeu şi la înălţarea
Cuvântului Său Sfânt. Dacă fiecare se străduieşte să
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îndeplinească aceste condiţii, Harul Sfântului Duh le
va fi acordat, iar acea adunare va deveni centrul de
atracţie al binecuvântărilor Divine, oştirile confirmării
Divine le va veni în ajutor şi vor primi zi de zi o nouă
infuzie spirituală.
Comentând această temă, Shoghi Effendi scrie:
... prietenii nu trebuie să comunice nimic publicului fără examinarea şi aprobarea prealabilă a fiecărui
lucru de către Adunarea Spirituală din localitate; iar
dacă (cum este cel mai adesea cazul) problema priveşte interesele Cauzei din acea ţară, atunci Adunării
Spirituale îi revine sarcina de a o supune examinării
şi aprobării unui corp naţional, reprezentând diversele adunări locale. Acest lucru se aplică nu numai publicaţiilor, ci oricărei alte activităţi, fără nicio excepţie,
fie ea de natură individuală sau colectivă, dacă ea se
referă la interesele Cauzei din acea localitate. Toate
problemele trebuie aduse numai la cunoştinţa Adunării Spirituale din localitate care va lua hotărârea,
exceptând problemele de interes naţional care vor
fi supuse corpului naţional (bahá’í). Tot acesta este
cel ce hotărăşte dacă problema reprezentată este de
interes local sau naţional. (Prin probleme naţionale
nu trebuie nicidecum să înţelegem probleme cu
caracter politic căci, în întreaga lume, prietenilor lui
Dumnezeu li se interzice cu stricteţe să se amestece
în treburile politice, oricare ar fi acestea; este vorba
numai despre acele probleme care afectează activităţile spirituale ale corpului de prieteni din acea ţară).
Totuşi, este foarte important ca între diferitele
adunări locale, cât şi între membrii acestora, dar
mai ales între fiecare adunare şi corpul naţional să
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domnească o armonie perfectă şi o cooperare deplină, căci de aceste două condiţii depinde unitatea
Cauzei lui Dumnezeu, solidaritatea între prieteni,
randamentul şi eficienţa activităţilor spirituale ale
membrilor săi…
Ansamblul adunărilor locale şi naţionale constituie astăzi fundamentul solid pe care trebuie
întemeiată şi edificată în viitor Casa Universală (a
Dreptăţii). Numai când ele vor da dovadă de vigoare
şi armonie în funcţionarea lor, se va putea spera să
asistăm la sfârşitul perioadei de tranziţie actuală.
… să nu uitaţi că nota predominantă a Cauzei
lui Dumnezeu nu este autoritatea dictatorială, ci o
atitudine modestă şi frăţească, nu forţa arbitrară,
ci un spirit de consultare cu dragoste şi sinceritate.
Numai adevăratul spirit bahá’í poate permite punerea
în acord a principiilor de milă şi dreptate, de libertate
şi supunere, de respect al drepturilor sacre ale fiinţei
omeneşti, de renunţare individuală, de vigilenţă, de
discreţie şi prudenţă pe de o parte, şi de fraternitate,
puritate şi curaj, pe de altă parte.
Adunările Spirituale locale ale unei ţări sunt legate
între ele şi coordonate printr-un alt corp ales, format din
nouă membri: Adunarea Spirituală Naţională. Acest corp
ia fiinţă prin alegeri ţinute în fiecare an de către delegaţii
aleși, ce reprezintă comunităţile locale bahá’í… Convenţia Naţională în care delegaţii se reunesc este alcătuită
dintr-un consiliu electiv ce se bazează pe principiul de
reprezentare proporţională… Aceste Convenţii Naţionale
au loc, pe cât posibil în perioada de Riḍván, adică în
perioada celor douăsprezece zile începând cu 21 aprilie,
care sărbătoresc declaraţia lui Bahá’u’lláh din Grădina
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Riḍván de lângă Baghdád. Sarcina primirii delegaţilor
revine Adunării Spirituale al cărei mandat expiră.
Convenţia Naţională este un prilej pentru fiecare de
a-şi aprofunda cunoştinţele asupra diverselor activităţi
bahá’í şi de a comunica reciproc rapoarte privind activităţile locale şi naţionale din perioada anului care s-a
scurs... Funcţia de delegat bahá’í se limitează la perioada
în care se desfăşoară Convenţia Naţională și la participarea sa la alegerea noii Adunări Spirituale Naţionale. În
răstimpul în care delegaţii sunt împreună, ei formează
un organism consultativ, ale cărui recomandări trebuie
luate în consideraţie cu grijă de către membrii Adunării
Spirituale Naţionale alese…
Legătura care uneşte Adunarea Spirituală Naţională de
Adunările Spirituale locale şi de ansamblul credincioşilor
din ţară este astfel definită în scrisorile Păzitorului Cauzei:
În ceea ce priveşte crearea „Adunărilor Naţionale”, este de o importanţă vitală ca în ţările în care
condiţiile sunt favorabile şi numărul prietenilor a
crescut mult… să se constituie imediat o „Adunare
Spirituală Naţională” care să-i reprezinte pe prietenii
din întreaga ţară.
Scopul ei imediat este de a stimula, de a unifica
şi coordona, pe baza unor consultări personale
repetate, numeroasele activităţi ale prietenilor, cât
şi pe cele ale Adunărilor locale şi printr-un contact
strâns şi continuu cu Ţara Sfântă, de a lua iniţiativa
unor măsuri şi de a îndruma în general interesele
Cauzei din acea ţară.
Ea mai are şi alt scop, nu mai puţin esenţial decât
primul, căci ea este destinată, când va sosi vremea,
a se preschimba în Casă Naţională a Dreptăţii (de342
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semnată de ‘Abdu’l‑Bahá în Testamentul Său drept
„Casă secundară a Dreptăţii”). Conform textului explicit al Testamentului, misiunea sa va fi de a alege
direct, împreună cu celelalte Adunări Naţionale din
întreaga lume bahá’í, membrii Casei Internaţionale
a Dreptăţii, acel Consiliu Suprem care va călăuzi, va
organiza şi va unifica problemele Mișcării de la un
capăt în altul al lumii…
Această Adunare Spirituală Naţională care în
aşteptarea instituirii Casei Universale a Dreptăţii va
trebui să fie aleasă o dată pe an, îşi asumă evident
răspunderi majore, deoarece ea exercită o autoritate deplină asupra tuturor Adunărilor locale din ţara
sa şi pentru că ei îi revine sarcina de a îndruma
activitatea prietenilor, de a apăra cu grijă Cauza lui
Dumnezeu şi de a controla şi supraveghea toate
problemele Mișcării în ansamblu.
Problemele care prezintă o importanţă vitală
pentru interesele Cauzei într‑o ţară, ca de pildă traducerile şi publicaţiile, Mashriqu’l-Adhkár, Munca
de Propovăduire şi alte probleme similare, care depăşesc cadrul treburilor strict locale trebuie trecute
sub controlul absolut al Adunării Naţionale.
Ea va trebui să supună toate aceste probleme,
aşa cum fac Adunările locale, unui Comitet special
ales de către membrii Adunării Spirituale Naţionale
din rândul tuturor prietenilor care locuiesc în acea
ţară şi care se găsesc faţă de ea în aceleaşi raporturi
în care se găsesc comitetele locale faţă de Adunările
lor locale respective.
Lui îi revine de asemenea răspunderea de a hotărî dacă o anumită problemă care i se supune este
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de natură strict locală, adică de resortul Adunării
locale sau dacă ea cade în propria sa jurisdicţie şi
necesită o atenţie deosebită din partea lui.
... este o datorie faţă de Cauza pe care noi o iubim şi o servim cu toţii ca de îndată ce au fost aleşi
de către delegaţii întruniţi la Convenţie, membrii Adunării Naţionale să caute şi să primească cu cel mai
mare respect atât individual, cât şi colectiv sfaturile,
opiniile gândite cu multă chibzuinţă şi adevăratele
sentimente exprimate de delegaţii veniţi la adunare.
Alungând din mijlocul lor orice atitudine de mister,
de reţinere nejustificată şi de aroganţă dictatorială,
ei trebuie să le împărtăşească delegaţilor care i-au
ales planurile, speranţele şi preocupările lor pe larg
şi cu bucurie. Ei trebuie să-i familiarizeze cu diferitele
probleme care se vor examina în anul respectiv, să
studieze şi să cântărească cu calm şi conştiinciozitate părerile şi hotărârile acestor delegaţi. Adunarea
Naţională nou aleasă, în perioada celor câteva zile
în care Convenţia este în sesiune şi după plecarea
delegaţilor, va încerca să caute diferite căi pentru
a ameliora înţelegerea, pentru a uşura şi menţine
schimbul de vederi, pentru a mări încrederea şi a-şi
afirma prin dovezi tangibile singura ei dorinţă, de a
servi şi promova bunăstarea comună…
Totuşi, având în vedere limitarea numărului convocărilor şi duratei sesiunilor Convenţiei, Adunarea
Spirituală Naţională va trebui să ia decizia finală
asupra tuturor problemelor ce afectează interesele Cauzei… cum ar fi dreptul de a decide dacă o
anumită Adunare locală funcţionează în acord cu
principiile legiferate privind conduita sau pentru
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progresul Cauzei…
Grija de a întocmi lista electorală pentru alegerile locale anuale este lăsată fiecărei Adunări Spirituale locale,
iar pentru a le călăuzi în această problemă, Păzitorul a
scris următoarele:
… să se schiţeze foarte pe scurt şi cât se poate de
corect, în limitele situaţiei existente, factorii principali
care trebuie luaţi în considerare înainte de a hotărî
dacă cineva poate fi considerat sau nu cu adevărat credincios. Recunoaşterea deplină a rangurilor
de Precursor, Autor şi Adevărat Model al Cauzei
Bahá’í, aşa cum au fost ele definite în Testamentul
lui ‘Abdu’l‑Bahá; acceptarea completă şi supunerea
faţă de tot ceea ce a fost revelat de către Pana
lor; acceptarea sinceră şi fermă a fiecărei clauze
din Testamentul sacru al Celui Îndrăgit; asocierea
strânsă atât cu spiritul, cât şi cu forma de administraţie actuală bahá’í în întreaga lume – acestea sunt
consideraţiile fundamentale şi primare care trebuie
specificate cu discreţie şi în deplină cunoştinţă de
cauză înainte de a lua o hotărâre atât de importantă.
Instrucţiunile lui ‘Abdu’l‑Bahá oferă mijloacele pentru
dezvoltarea în viitor a organizaţiei bahá’í:
Iar acum, în ceea ce priveşte Casa Dreptăţii
pe care Dumnezeu a orânduit-o ca izvor al binelui
şi fără de greşeală, trebuie să fie aleasă prin vot
universal, adică de către toţi credincioşii. Membrii
ei trebuie să manifeste teamă faţă de Dumnezeu
şi să fie izvor de cunoaştere și înţelegere, trebuie
să fie statornici în credinţa în Dumnezeu şi să do345
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rească binele întregii omeniri. Prin această Casă se
înţelege Casa Universală a Dreptăţii, însă în fiecare
ţară trebuie alcătuită o Casă secundară a Dreptăţii şi aceste Case secundare ale Dreptăţii trebuie
să aleagă membrii celei Universale. Acestui corp
trebuie să i se înainteze toate chestiunile1. El va
adopta toate hotărârile şi reglementările care nu
se găsesc explicit în Textul Sfânt. Prin intermediul
acestui organism trebuie să se rezolve toate problemele dificile, iar Păzitorul Cauzei lui Dumnezeu este
conducătorul său sfânt şi membrul său distins pe
viaţă. În cazul în care el nu poate participa personal
la deliberări, el trebuie să numească pe cineva să-l
reprezinte… Această Casă a Dreptăţii emite legile și
guvernul le pune în aplicare. Corpul legislativ trebuie
să întărească executivul, iar executivul trebuie să
ajute şi să sprijine organismul legislativ, astfel încât,
prin strânsa uniune şi colaborare a acestor două
puteri, temelia corectitudinii şi a dreptăţii, să devină
neclintită şi puternică şi toate regiunile pământului
să se prefacă într‑un adevărat Paradis...
Fiecare trebuie să se întoarcă la Cartea Cea Mai
Sfântă şi tot ce nu va găsi consemnat în cuprinsul ei,
va trebui transmis Casei Universale a Dreptăţii. Tot
ce va hotărî acest organism, fie prin unanimitate, fie
prin majoritate de voturi, este Adevărul netăgăduit
şi Scopul lui Dumnezeu Însuși. Oricine se îndepărtează de aceste hotărâri este cu adevărat dintre cei
ce iubesc dezbinarea, ce arată rea-voinţă şi şi-au
întors faţa de la Domnul Legământului.
1 Casa Universală a Dreptăţii a fost aleasă pentru prima dată în
aprilie 1986 de către membrii a cincizeci și șase de Adunări Spirituale
Naţionale.
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Astăzi, bahá’íi din toate colţurile lumii menţin între
ei legături apropiate şi cordiale printr-o corespondenţă
regulată şi vizite personale. Acest contact, stabilit între
membrii aparţinând unor rase, naţionalităţi şi tradiţii
religioase diferite dovedeşte clar că obstacolele create
de prejudecăţi şi de factorii istorici ai dezbinării pot fi cu
totul sfărâmate, graţie spiritului de unitate insuflat de
Bahá’u’lláh.
Ordinea Mondială a lui Bahá’u’lláh
Implicaţiile pe larg ale acestei ordini au fost explicate de
Shoghi Effendi în comunicările sale succesive adresate
Comunităţii bahá’í, începând cu februarie 1929:
Nu mă pot opri de a nu adresa o chemare tuturor celor ce se identifică cu Credinţa, să uite ideile
dominante şi obiceiurile efemere ale epocii actuale
pentru a înţelege ca niciodată înainte în ce măsură
teoriile discreditate şi instituţiile şubrede ale civilizaţiei actuale oferă un contrast izbitor cu acele instituţii
preconizate de Dumnezeu, care sunt menite să se
ridice pe ruinele lor...
Căci Bahá’u’lláh... nu S-a limitat doar la impregnarea omenirii cu un spirit regenerator şi nou. El nu S-a
oprit doar la enunţarea anumitor principii universale
sau la propunerea unor anumite filosofii, oricât de
potente, solide şi universale ar fi ele. Pe lângă toate
acestea, El ca și ‘Abdu’l‑Bahá după aceea, spre
deosebire de Dispensaţiile din trecut, a elaborat
un set de Legi, a înfiinţat instituţii bine definite şi a
furnizat elementele esenţiale unei Economii Divine,
în mod clar şi specific. Acestea sunt destinate să
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slujească drept model pentru o societate viitoare,
să fie instrumentul suprem pentru stabilirea Păcii
celei Mari și motorul unificării lumii şi proclamării
împărăţiei dreptăţii şi echităţii pe pământ…
Discipolii lui Bahá’u’lláh din toate ţările unde
trăiesc și muncesc au în faţa lor într-un limbaj clar,
hotărât şi fără echivoc ceea ce nici Dispensaţia lui
Hristos, nici cea a lui Muḥammad şi niciuna din celelalte Dispensaţii din trecut nu au revelat, și anume
toate legile, reglementările, principiile, instituţiile şi
călăuzirea necesare efectuării şi împlinirii sarcinii pe
care o au... În aceasta constă trăsătura distinctă a
Revelaţiei Bahá’í. De aici vine forţa unităţii Credinţei,
a validităţii unei Revelaţii care nu doreşte să distrugă
sau să diminueze Revelaţiile precedente, ci să le lege
împreună, să le unifice şi să le împlinească...
Oricât de anemică ar părea la ora actuală Credinţa noastră în ochii oamenilor, care fie o acuză
a fi un vlăstar al Islamului, fie o ignoră cu dispreţ,
confundând-o cu acele secte obscure care abundă
în Occident, această nestemată nepreţuită a Revelaţiei Divine, actualmente în stare embrionară încă,
se va dezvolta la adăpostul zidului de apărare al
legii lui Bahá’u’lláh; ea se va înălţa fără a se diviza ori
denatura, până când va cuprinde întreaga omenire.
Numai cei care au recunoscut deja rangul suprem
al lui Bahá’u’lláh, numai cei ale căror inimi au fost
atinse de dragostea Sa şi cunosc îndeaproape potenţa spiritului Său pot să aprecieze cum se cuvine
valoarea acestei Economii Divine – darul inestimabil
pe care El l-a făcut omenirii.” –21 martie 1930
Către acest ţel – ţelul unei noi Ordini Mondiale,
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Divină ca origine, atotcuprinzătoare ca scop, echitabilă în principii, îndrăzneaţă în trăsăturile ei – trebuie să-şi îndrepte eforturile sale această omenire
istovită...
Cât de inutile sunt de fapt eforturile acelor conducători de instituţii omeneşti care, necunoscând
nimic din spiritul epocii noastre, încearcă să aplice
încă metodele naţionale ale ţărilor ce se limitau la
ele însele din vremurile trecute, unei epoci care fie
trebuie să realizeze unitatea lumii, aşa cum este ea
schiţată de Bahá’u’lláh, fie trebuie să piară. La o oră
atât de critică din istoria civilizaţiei, conducătorilor
tuturor naţiunilor din lume, mari sau mici, de la
Răsărit la Apus, învingătorilor, cât şi celor învinşi le
revine sarcina să-şi plece urechea la chemarea de
trâmbiţă a lui Bahá’u’lláh şi pătrunşi până-n adâncul
sufletului de simţul solidarităţii mondiale, care este
condiţia sine qua non a loialităţii faţă de Cauza Sa, să
se ridice cu curaj pentru a aplica integral remediul
eficace pe care El, Medicul Divin l-a prescris pentru
această omenire suferindă. Fie ca ei să alunge o
dată pentru totdeauna toate ideile preconcepute,
toate prejudecăţile naţionale şi să urmeze sfatul
desăvârşit dat de ‘Abdu’l‑Bahá, Lămuritorul autorizat al învăţăturilor Sale. Unei înalte personalităţi a
guvernului federal al Statelor Unite, care L-a întrebat
cum ar putea să promoveze mai bine interesele
guvernului şi ale cetăţenilor săi, ‘Abdu’l‑Bahá i-a
răspuns1: „Vă veţi sluji cel mai bine ţara străduinduvă potrivit capacităţii dumneavoastră de cetăţean
al lumii să vă oferiţi sprijinul în aplicarea principiilor
1

În 1912.
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de federalism care se află la baza guvernului ţării
dumneavoastră la relaţiile actuale dintre popoarele
şi naţiunile lumii.”
Se va dezvolta negreşit o formă de supra-stat
mondial în favoarea căruia toate naţiunile lumii vor
renunţa de bunăvoie la orice pretenţie de a face
război, la anumite drepturi de impunere a taxelor
şi la toate drepturile de menţinere a armamentului,
exceptându-l pe cel necesar menţinerii ordinii în
interiorul graniţelor lor. Un asemenea stat va trebui
să includă în cercul funcţiilor sale o putere executivă internaţională, capabilă să exercite o autoritate
supremă şi permanentă asupra oricărui membru
recalcitrant al comunităţii; un Parlament Mondial,
ai cărui membri vor fi aleşi de popoarele ţărilor
respective, cu confirmarea ulterioară a guvernelor
corespunzătoare; un Tribunal Suprem ale cărui
hotărâri vor fi obligatorii, chiar dacă părţile în cauză
nu vor consimţi de bunăvoie să-i supună cazul lor
spre judecată. O comunitate mondială în care toate
barierele economice vor fi răsturnate pentru totdeauna, iar interdependenţa dintre Capital şi Muncă va
fi definitiv recunoscută; în care zarva fanatismului
şi luptelor religioase va amuţi pentru totdeauna; în
care flacăra animozităţii rasiale va fi în sfârşit stinsă;
în care un singur cod de legi internaţionale – rodul
unei judecăţi bine gândite a statelor federale – va
dispune, ca mijloc de sancţiune, de intervenţie imediată şi coercitivă a tuturor forţelor unităţilor federale;
şi în sfârşit, o comunitate mondială în care frenezia
unui naţionalism capricios şi militant va face loc
unei conştiinţe trainice de cetăţean mondial – aşa
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apare, cu adevărat, în linii mari, Ordinea anticipată
de Bahá’u’lláh, o Ordine ce va ajunge să fie recunoscută ca rodul cel mai de seamă al unei epoci ce se
maturizează încetul cu încetul...
Să nu existe niciun fel de îndoială în ceea ce
priveşte scopul care animă Legea mondială a lui
Bahá’u’lláh. Departe de a viza răsturnarea temeliei
unei societăţi prezente, ea caută dimpotrivă să-i
lărgească bazele, să-i remodeleze instituţiile, pentru
ca ele să corespundă nevoilor unei lumi în continuă
schimbare. Ea nu poate intra în conflict cu nicio credinţă legitimă şi nici nu poate submina devotamentul
fundamental. Scopul său nu este acela de a înăbuşi
în inima oamenilor flacăra unui patriotism sănătos
şi inteligent, nici acela de a aboli sistemul de autonomie naţională, lucru indispensabil, dacă vrem să
evităm inconvenientele unei centralizări excesive. Ea
nu ignoră şi nici nu încearcă să suprime diversitatea
de origine etnică, de climă, de istorie, de limbă şi
tradiţie, de gândire şi obiceiuri care diferenţiază popoarele şi naţiunile lumii. Ea cere doar un mai mare
devotament şi o mai înaltă aspiraţie decât cele care
au animat până-n prezent omenirea...
Chemarea lui Bahá’u’lláh este, mai întâi de toate,
îndreptată împotriva tuturor formelor de îngustime
de gândire, provincialism şi prejudecăţi… Căci tipurile
de legi, teoriile politice şi economice sunt destinate
exclusiv salvgardării intereselor omenirii ca întreg, şi
nu pentru ca omenirea să fie răstignită pentru păstrarea integrităţii vreunei anumite legi sau doctrine...
Principiul Unităţii Omenirii – pivotul învăţăturilor
lui Bahá’u’lláh – nu este un simplu acces de senti351

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

mentalism ignorant, nici expresia unei speranţe vagi
şi pioase… Implicaţiile lui sunt mult mai profunde,
condiţiile lui sunt mult mai mari decât oricare altele
pe care Profeţii de mai înainte au fost autorizaţi să le
formuleze. Mesajul lui nu se adresează numai individului, ci el se preocupă înainte de toate de natura
acelor relaţii esenţiale ce trebuie să lege între ele
toate statele şi naţiunile, ca pe membrii unei singure
familii umane...
El reprezintă desăvârşirea evoluţiei umane…
Faptul că numai presiunea unei catastrofe mondiale poate grăbi apariţia unei noi faze a gândirii
omeneşti devine din păcate pe zi ce trece, tot mai
evidentă...
Numai o încercare de foc, din care omenirea va
ieși purificată și pregătită, poate reuşi să sădească
în suflet acest simţ al răspunderii, pe care conducătorii unei ere noi vor trebui să se ridice şi să-l ia
asupra lor…
N-a declarat oare categoric ‘Abdu’l‑Bahá că „un
alt război, şi mai înspăimântător decât primul, va
izbucni în mod sigur”? –28 noiembrie 1931
Această Ordine Administrativă... pe măsură ce
părţile sale constitutive, instituţiile sale organice vor
începe să funcţioneze cu vigoare şi eficacitate, își
va confirma susţinerile şi îşi va demonstra capacitatea de a fi considerată nu numai nucleul, ci însuşi
modelul Noii Ordini Mondiale destinate să cuprindă,
în plenitudinea timpului, întreaga omenire...
Dintre toate Revelaţiile anterioare, numai această
Credinţă… a reuşit să edifice o structură pe care
adepţii rătăciţi ai unor credinţe perimate şi nesigure
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ar trebui să o examineze şi să o ia în consideraţie
cu simţ critic, căutând înainte de a fi prea târziu,
invulnerabila securitate a protecţiei sale universale…
La ce s-ar putea referi cuvintele lui Bahá’u’lláh,
dacă nu la forţa şi maiestatea pe care această
Ordine Administrativă – elementul rudimentar al
unei viitoare Comunităţi bahá’í atotcuprinzătoare
– este destinată să le manifeste: „Echilibrul lumii a
fost răsturnat sub impulsul vibrant al acestei celei
mai măreţe şi celei mai noi Ordini Mondiale. Viaţa
organizată a societăţii omeneşti a fost revoluţionată
prin acţiunea acestui unic şi minunat Sistem – cum
ochii muritorilor niciodată nu au mai văzut”…
Comunitatea bahá’í a viitorului, pentru care
această vastă Ordine Administrativă constituie coloana sa vertebrală, este în teorie ca şi în practică nu
numai unică în întreaga istorie a instituţiilor politice,
ci şi fără seamăn în analele sistemelor religioase
recunoscute ale lumii. Nu este nici o formă de guvernământ democratică, dar nici un sistem de autocraţie sau dictatură, fie monarhică sau republicană;
nu este nici o schemă intermediară de ordin pur
aristocratic; nici vreunul dintre tipurile recunoscute
de teocraţie, ca de exemplu statul ebraic sau diferitele organizaţii ecleziastice creştine sau imamatul
şi califatul din Islam – niciuna dintre acestea nu
poate fi considerată identică ori declarată conform
Ordinii Administrative pe care a creat-o cu mâna sa
de maestru Arhitectul său desăvârşit…
Să nu permiteţi nimănui, atâta vreme cât acest
Sistem se află încă în faza sa embrionară, să-i perceapă eronat caracterul, să-i diminueze semnificaţia
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ori să-i denatureze ţelurile. Temelia pe care este
aşezată această Ordine Administrativă o constituie
Scopul imuabil al lui Dumnezeu pentru societatea
omenească a epocii noaste. Sursa inspiraţiei sale nu
este alta decât Bahá’u’lláh Însuşi... Ţelul său central,
fundamental, care o animă este întemeierea unei
Noi Ordini Mondiale, aşa cum a schiţat-o Bahá’u’lláh.
Metodele pe care le aplică, doctrina pe care o insuflă
nu înclină mai mult spre Răsărit decât spre Apus,
nici mai mult spre evrei decât spre creştini sau
spre bogaţi decât spre săraci ori mai mult spre albi
decât spre cei de culoare: Cuvântul său de ordine
este unificarea omenirii, iar stindardul său, „Pacea
cea Mare”. – 8 februarie 1934
Contrastul dintre dovezile care se cumulează ale
unei consolidări constante ce însoţeşte creşterea
Ordinii Administrative a Credinţei lui Dumnezeu şi
forţele de dezintegrare care sfărâmă edificiul unei
societăţi aflate în travaliu, este pe cât de vizibil, pe
atât de izbitor. Atât în interiorul cât şi în afara lumii
bahá’í, semnele şi mărturiile care în mod misterios
vestesc naşterea acestei Ordini Mondiale, a cărei
instaurări va semnala Epoca de Aur a Cauzei lui
Dumnezeu, cresc şi se înmulţesc pe zi ce trece…
„În curând”, declară Bahá’u’lláh, „actuala Ordine
va fi strânsă şi una nouă se va aşterne în locul ei”…
Revelaţia lui Bahá’u’lláh... trebuie... să fie considerată ca vestitoare a apariţiei erei întregului neam
omenesc. Nu trebuie să vedem în ea doar o simplă
renaştere spirituală în soarta mereu schimbătoare
a omenirii ori un stadiu mai înalt în lanţul Revelaţiilor
progresive şi nici punctul culminant al unuia din se354
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ria ciclurilor profetice care se repetă, ci mai curând
ca marcarea ultimului şi celui mai înalt stadiu în
uimitoarea evoluţie a vieţii colective a omului pe
această planetă. Naşterea unei comunităţi mondiale,
conştiinţa unei cetăţenii mondiale, întemeierea unei
civilizaţii şi a unei culturi mondiale... toate acestea...
trebuie considerate în ceea ce priveşte această
viaţă planetară drept limita cea mai de sus pe care
o poate atinge organizarea societăţii omeneşti şi în
care omul ca individ va putea, mai bine zis va trebui,
ca urmare a unei asemenea desăvârşiri, să continue
să progreseze şi să se dezvolte la infinit…
Unitatea omenirii, aşa cum a fost ea concepută
de Bahá’u’lláh, implică întemeierea unei comunităţi
mondiale, în care toate naţiunile, rasele, credinţele şi
clasele sociale vor fi strâns şi definitiv unite şi în care
autonomia statelor membre, libertatea şi iniţiativa
personală a indivizilor care o compun, vor fi complet
şi pentru totdeauna ocrotite. Această comunitate, pe
cât putem să ne-o imaginăm, va dispune de un corp
legislativ mondial ai cărei membri, în calitatea lor
de mandatari ai întregii omeniri, vor avea controlul
suprem asupra tuturor resurselor naţiunilor membre
şi vor elabora legile necesare reglementărilor vieţii, a
satisfacerii nevoilor şi reglementării relaţiilor dintre
toate rasele şi popoarele lumii. O putere executivă
mondială, susţinută de o Forţă internaţională, va
executa hotărârile luate de această putere legislativă şi va aplica legile votate de ea şi va veghea
la ocrotirea unităţii organice a întregii comunităţi.
Un tribunal internaţional va judeca şi va pronunţa
un verdict final şi fără apel în toate litigiile care s-ar
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putea eventual ridica între diferitele elemente constitutive ale acestui sistem universal. Se va crea
un mecanism de intercomunicare mondial, ce va
cuprinde întreaga planetă la adăpostul tuturor obstacolelor şi restricţiilor de ordin naţional şi funcţionând
cu o rapiditate uluitoare şi o regularitate perfectă. O
capitală mondială va fi centrul nervos al civilizaţiei
mondiale spre care se vor îndrepta toate forţele
unificatoare ale vieţii şi de unde vor radia acele influenţe dătătoare de energie. O limbă mondială va fi
inventată sau aleasă dintre cele existente deja şi ea
va fi predată în şcolile tuturor naţiunilor federale ca
limbă auxiliară, pe lângă limba maternă. O scriere
şi o literatură mondială, un sistem unic şi universal
monetar și de măsurare vor simplifica şi vor uşura
schimburile de relaţii umane şi înţelegerea între
naţiunile şi rasele acestei omeniri. Într‑o astfel de
societate, ştiinţa şi religia, cele mai puternice două
forţe din viaţa umană, se vor împăca şi vor coopera,
dezvoltându-se în mod armonios. În această organizare, presa, dând curs liber exprimării unor puncte
de vedere şi convingeri diferite ale speciei umane,
va înceta să mai fie manipulată în mod dăunător
în slujba unor interese particulare sau publice şi va
fi eliberată de influenţa guvernelor şi a popoarelor
aflate în în conflict. Resursele economice ale lumii
vor fi organizate, sursele sale de materii prime vor
fi exploatate şi utilizate cu un randament maxim,
pieţele sale coordonate şi dezvoltate, iar distribuţia
produselor va fi reglementată în mod echitabil.
Rivalitatea, ura şi intrigile naţionale vor înceta, iar
animozităţile rasiale şi prejudecăţile vor face loc pri356

PRIVIRE RETROSPECTIVĂ ȘI DE PERSPECTIVĂ

eteniei dintre rase, înţelegerii reciproce şi cooperării.
Cauzele luptelor religioase vor fi pentru totdeauna
îndepărtate, barierele şi restricţiile economice abolite,
iar deosebirile prea mari dintre clase se vor şterge.
Lipsa strictului necesar pe de o parte şi acumularea unor averi uriaşe, pe de altă parte, vor dispărea.
Imensa energie absorbită şi cheltuită pentru războaie, fie ele economice sau politice, va fi utilizată
în alte scopuri, ca de pildă: extinderea câmpului de
invenţii omeneşti şi dezvoltarea tehnicii, creşterea
productivităţii omenirii, stârpirea bolilor, extinderea
cercetărilor ştiinţifice, ridicarea nivelului sănătăţii
fizice, dezvoltarea creierului omenesc, exploatarea
resurselor nefolosite şi necunoscute ale planetei,
prelungirea vieţii omului şi dezvoltarea pe toate căile
posibile a tot ceea ce stimulează viaţa intelectuală,
morală şi spirituală a întregii omeniri.
Un sistem federal mondial, care să guverneze
întreg globul, exercitând o autoritate indiscutabilă
asupra resurselor sale neînchipuit de vaste, îmbinând şi încorporând în acelaşi timp idealurile din răsărit şi cele din apus, scăpat de blestemul războiului
şi al nenorocirilor sale, hotărât să exploateze toate
resursele de energie disponibile de pe suprafaţa
pământului, sistem în care Forţa va fi pusă în slujba
Dreptăţii şi a cărui existenţă se va întemeia pe recunoaşterea universală a unui singur Dumnezeu şi în
supunerea faţă de o Revelaţie comună – aceasta
este ţinta spre care se îndreaptă omenirea, împinsă
înainte de forţele unificatoare ale vieţii…
Întreaga omenire plânge şi moare de dorinţa de a
atinge unitatea şi de a sfârşi o dată cu îndelungatul
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său martiriu. Şi totuşi, ea refuză cu încăpăţânare
să accepte lumina şi să recunoască autoritatea supremă a singurei Puteri care poate să o smulgă din
încurcătura în care se află şi să o cruţe de calamităţile înspăimântătoare care ameninţă să o înghită…
Unificarea întregii omeniri constituie trăsătura
caracteristică a stadiului de evoluţie de care se
apropie societatea de astăzi. Unitatea familiei, tribului, cetăţii şi naţiunii au fost rând pe rând atinse şi
pe deplin realizate. Unitatea lumii este ţinta pe care
o omenire hărţuită se luptă s-o atingă. Procesul de
formare a naţiunilor s-a terminat. Anarhia, inerentă
suveranităţii statului se apropie de punctul său culminant. O lume care păşeşte înainte spre maturitate
trebuie să renunţe la acest fetişism, să recunoască
unitatea integrală a relaţiilor interumane şi să întemeieze o dată pentru totdeauna instituţiile capabile
să întruchipeze cât mai bine posibil acest principiu
fundamental al existenţei sale. –11 martie 1936
(Scrisorile de mai sus au fost publicate în volumul intitulat The World Order of Bahá’u’lláh.)
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Sub călăuzirea inspirată a lui Shoghi Effendi, Cauza Bahá’í
s-a dezvoltat neîntrerupt, iar Ordinea sa Administrativă
şi-a început temeinic activitatea, astfel încât în anul 1951
funcţionau unsprezece Adunări Spirituale Naţionale. Odată dobândit acest rezultat, Păzitorul s-a îndreptat spre
dezvoltarea instituţiilor Credinţei la nivel internaţional. El
a numit Consiliul Internaţional Bahá’í, precursorul Casei
Universale a Dreptăţii, iar la scurt timp a numit primul
eșalon de Mâini ale Cauzei lui Dumnezeu. Până atunci
Shoghi Effendi ridicase, cu titlu postum, câţiva bahá’í
eminenţi la rangul de Mâini ale Cauzei, unul dintre ei fiind
Dr. John E. Esslemont, însă abia în anul 1951 a socotit că
a venit timpul să se dedice în întregime dezvoltării acestei
importante instituţii. Foarte repede, prin numiri succesive, în perioada anilor 1951-1957, el a desemnat treizeci
şi două de Mâini ale Cauzei, lărgind domeniul activităţii
lor şi a înfiinţat pe fiecare continent Corpurile Auxiliare,
alcătuite din credincioşi numiţi de către Mâinile Cauzei
pentru a fi ajutoarele, asistenţii şi sfătuitorii lor. Douăzeci
şi şapte dintre aceste Mâini erau în viaţă în momentul
decesului său.
Printr-o serie de scrisori, din care unele adresate
bahá’ílor din lumea întreagă, iar altele credincioşilor din
anumite ţări, Păzitorul i-a ajutat să aprofundeze înţelegerea învăţăturilor, a pus bazele instituţiilor administrative
ale Credinţei, i-a învăţat pe credincioşi cum să se folo359

BAHÁ’U’LLÁH ŞI ERA NOUĂ

sească de ele în mod corect şi eficient, iar în anul 1937, el
a încredinţat Comunităţii bahá’í americane implementarea
Planului Divin pentru diseminarea Mesajului lui Bahá’u’lláh.
Acest Plan Divin fusese revelat de ‘Abdu’l‑Bahá în câteva
din Tabletele Sale datând din perioada anilor Primului
Război Mondial şi constituie carta propagării Credinţei.
În cadrul acestei carte au fost realizate mai multe
planuri de propovăduire, mai întâi în emisfera vestică, apoi
și în Europa, Asia, Australasia şi Africa până în anul 1953,
când Păzitorul a cerut o „cruciadă spirituală mondială
de zece ani” care să poarte Credinţa către toate statele
independente rămase şi în principalele colonii din lume.
În anul 1957, când cruciada se apropia de jumătatea
drumului, Păzitorul, epuizat de cei treizeci şi şase de ani
de muncă neîncetată, a murit când se afla într‑o vizită
la Londra.
Cum Shoghi Effendi nu avea urmaşi, treburile Cauzei
au fost după noiembrie 1957, coordonate şi conduse de
către cele douăzeci şi şapte de Mâini ale Cauzei până în
clipa încheierii victorioase a cruciadei, în aprilie 1963. La
această dată a avut loc alegerea primei Case Universale
a Dreptăţii de către membrii a cincizeci şi şase de Adunări
Spirituale Naţionale, convocaţi de Mâinile Cauzei la Centrul Mondial Bahá’í din Haifa.
Curând după această alegere istorică, bahá’íi din toate
colţurile globului s‑au întrunit la Londra la primul Congres Mondial al Credinţei, pentru a aniversa centenarul
Declaraţiei lui Bahá’u’lláh şi pentru a sărbători propagarea
în întreaga lume a Credinţei Sale.
Instituţia supremă a Credinţei este astăzi Casa
Universală a Dreptăţii, prevăzută de Bahá’u’lláh în Cartea
Lui Cea Mai Sfântă. Ea este învestită cu autoritatea de a
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legifera în toate problemele care n-au fost tratate în Scrierile Bahá’í şi a asigurat călăuzire divină chiar din Textul
Sacru. În Testamentul Său, ‘Abdu’l‑Bahá expune modul
alegerii Casei Universale a Dreptăţii, defineşte foarte clar
rangul şi sarcinile sale şi afirmă că ea este direct inspirată
de Báb şi Bahá’u’lláh. Spre această instituţie, adaugă El,
trebuie să se întoarcă toată lumea.
Trăsătura unică şi caracteristica principală a Credinţei
Bahá’í o constituie Legământul lui Bahá’u’lláh, temelia pe
care Credinţa îşi înalţă structurile şi îşi urmează cursul
dezvoltării sale. Particularitatea ei constă în aceea că,
pentru prima dată în istoria religiei, Manifestarea lui
Dumnezeu prevede într‑un limbaj clar şi fără echivoc
o interpretare autorizată a Cuvintelor Sale şi asigură
continuitatea autorităţii divin instituite care emană de la
Izvorul Credinţei.
Interpretarea Scripturii a fost întotdeauna pentru
religiile precedente cel mai puternic prilej de schismă. În
Cartea Legământului Său, Bahá’u’lláh L-a învestit pe fiul
Său cel mare, ‘Abdu’l‑Bahá, cu puteri depline pentru a interpreta Scrierile Sale şi de a-şi asuma sarcina conducerii
Cauzei Sale. ‘Abdu’l‑Bahá, în Testamentul Său, l-a desemnat pe nepotul Său cel mare, Shoghi Effendi, ca Păzitor al
Credinţei şi unic interpret al Scrierilor. În Credinţa Bahá’í
nu există preoţie şi nimeni nu poate să-şi aroge vreun
rang special ori să pretindă călăuzire. Întreaga autoritate
este rezervată în exclusivitate instituţiilor create de către
Scrierile Sfinte Bahá’í.
Ca urmare a acestor prevederi unice, Credinţa lui
Bahá’u’lláh a fost pusă la adăpostul oricărei schisme şi
uzurpări de putere şi mai presus de toate, ferită de infiltrarea unor teorii şi doctrine de natură pur omenească,
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ce au distrus unitatea religiilor din trecut. Pur şi intact,
Cuvântul revelat de Bahá’u’lláh şi exclusivitatea dreptului de a-l interpreta, rămâne de la un capăt la celălalt al
acestei Dispensaţii izvorul nepângărit şi inviolabil al vieţii
spirituale a oamenilor.
Pentru a permite Mâinilor Cauzei să-şi îndeplinească
funcţiile speciale de ocrotire şi propagare a Cauzei cu
care sunt învestite, Casa Universală a Dreptăţii a înfiinţat
în anul 1968 Corpul Consilierilor Continentali. Fiecare corp
se compune dintr-un anumit număr de Consilieri numiţi
de Casa Universală a Dreptăţii şi care lucrează în strânsă
colaborare cu Mâinile Cauzei lui Dumnezeu. Numirea şi
conducerea Corpurilor Auxiliare este acum datoria acestor
Corpuri de Consilieri, iar activitatea Mâinilor – din care
paisprezece sunt încă în viaţă – a fost extinsă la scară
mondială. În iunie 1973, Casa Universală a Dreptăţii
a înfiinţat în Ţara Sfântă un Centru Internaţional de
Propovăduire, căruia i-a repartizat activităţile Corpului
Consilierilor Continentali, precum și sarcina de a păstra
legătura între aceștia și Casa Universală a Dreptăţii.
Anumite texte, scrise de Păzitorul Credinţei, vorbesc
despre viitoarele planuri globale de propovăduire care vor
trebui să fie puse în aplicare de către Casa Universală
a Dreptăţii. Primul din aceste planuri a fost un Plan de
Nouă Ani, lansat în 1964. Acesta a fost urmat de un Plan
de Cinci Ani care s-a încheiat de Riḍván în 1979. Până la
ora actuală (1979), bazele Credinţei Bahá’í au fost puse
în 172 de state independente şi există bahá’í în peste
103 000 de localităţi din toată lumea. Literatura bahá’í a
fost tradusă în peste 650 de limbi. Cel de-al șaselea și
cel de-al șaptelea templu bahá’í se construiesc în India și
Samoa. Au fost achiziţionate terenuri pentru construirea
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a încă 123 de temple. Există 125 de Adunări Spirituale
Naţionale şi 25 550 de Adunări Spirituale Locale. Bahá’íi
urmează acum energic un Plan de Şapte Ani pentru extinderea și consolidarea Credinţei în întreaga lume.
Foarte încurajator a fost răspunsul oamenilor din
Africa, India, sud-estul Asiei şi America Latină, unde un
număr mare dintre locuitorii acestor ţinuturi au început
să intre în Cauză, inaugurând astfel o nouă etapă în
dezvoltarea activităţilor administrative şi sociale ale
Comunităţii mondiale bahá’í.
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