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Cele Șapte Văi  

 
sâmbătă, 30 ianuarie 2021 

 

 

 

 
Textul de mai jos constituie o nouă traducere provizorie dezvoltată de Ligia Henderson (în consultație 

cu David Henderson pe anumite porțiuni ale textului) folosind o bună traducere mai veche care ne-a 

fost de mare folos (probabil o versiune dezvoltată de Neli Baumgartner cu alți contribuitori?). Cu 

toate acestea, orice probleme de conținut sau aspect nu pot fi imputate decât editorului.  

 

Alte resurse pentru studiul tratatului „Cele Șapte Văi” se pot găsi pe blogul 

https://ini9ma.blogspot.com/  

 

Veți putea găsi acolo trei episoade introductive la „Cele Șapte Văi”, precum și o compilație („Despre 

Teste și Suferință”) și traducerea unui articol de David Brooks („Pericolul moral al meritocrației”) 

care servesc ca materiale pregătitoare pentru studiul „Văii Mulțumirii”.  

 

Recent, am inclus pe blog și o tabletă din cartea “The Call of the Divine Beloved” pentru că această 

nouă tabletă pare să reprezinte un rezumat extrem de succint al celor Șapte Văi. 

 

 

Toate traducerile au fost făcute de Ligia Henderson, dar responsabilitatea pentru forma finală cade în 

sarcina editorului. Traducerea la „Cele Șapte Văi” este rezultatul unui intens proces de consultație, de-

a lungul căruia textul a fost trimis de foarte multe ori dintr-o parte în alta, de la traducător la editor și 

înapoi, câteodată chiar cu argumente mai încinse. Traducătorul a încercat să dea cea mai artistică și 

fidelă traducere posibilă. Editorul a dorit o traducere precisă lingvistic dar mai ales conceptual și care 

să fie în același timp accesibilă fiecărui cititor. Din acest motiv fiecare „vale” a beneficiat de note de 

subsol adiționale.  
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Cele Șapte Văi 
 

O expunere a misterelor  

conținute în stadiile ascensiunii pentru 

 cei care caută să călătorească înspre Dumnezeu,  

cel Atotputernic, Cel de-a Pururi Iertător 

 

ÎN NUMELE LUI DUMNEZEU, CEL MILOSTIV, CEL PLIN DE COMPASIUNE! 

 

Lăudat fie Dumnezeu, Cel care a făcut ca ființa să apară din nefiinţă; a gravat pe 

tableta1 omului o măsură din misterele eternității Sale; l-a învățat din tezaurul rostirii divine 

ceea ce el nu știa; a făcut din el o carte lucidă2 pentru cei care au crezut şi și-au supus 

sufletele; i-a dat să contemple, în această epocă întunecată şi ruinătoare, o nouă creație 

înlăuntrul tuturor lucrurilor; şi l-a făcut să vorbească, din mijlocul inimii eternităţii, cu un 

glas nou și minunat, întrupat în Templul cel Excelent.3 Și toate cu acest scop: ca orice om să 

poată mărturisi, în sine însuși și prin el însuşi, în fața Tronului revelației Domnului său, că nu 

există alt Dumnezeu în afară de El; şi ca toți să poată atinge acel pisc al realităţilor de unde 

niciunul nu va mai contempla nimic altceva fără să Îl perceapă pe Dumnezeu în acel lucru.4 

 
1 [Nota Editorului] “Esența arhetipală a ființelor umane (și/sau Ființa preexistentă a Manifestării lui 

Dumnezeu) este menționată ca o ‘tabletă’; adică, ca o placă sau pagină pe care se poate scrie”. ‘Tableta omului’ 

sau ‘tableta om[enirii]’ sunt ambele posibile traduceri. După cum ne spune Lambden “Implicația acestei fraze 

este că înăuntrul esenței spirituale sau realității ființelor umane – adică a tabletei om[enirii] – se ascund 

adevăruri spirituale sau mistere adânci: ce pot fi înțelese de cei de adevărată credință datorită potențialității 

umane orânduite de Dumnezeu din vecie. Din perspectiva naturii sale spirituale omul este moștenitor al 

adevărurilor atemporale, [pre-] eterne. Sufletul sau realitatea umană, a fost, din vremuri imemoriale, destinat să 

fie un loc al misterelor spirituale”. Cuvântul ‘lawh’ – ‘tabletă’ se referă nu doar la tabletele legii lui Moise, ci și 

la plăcile de lemn din care s-a construit Arca lui Noe și la tableta cerească (Coran 85:22) pe care Coranul a fost 

gravat. Steven Lambden, The Seven Valleys of Bahá'u'lláh: A Provisional Translation with Occasional Notes – 

Part 01, p. 38: https://hurqalya.ucmerced.edu/sites/hurqalya.ucmerced.edu/files/page/documents/7_valleys-

01_bsb_6-2-3.pdf 
2 [Nota Editorului] „Lucidă” are aici atât sensul de clară, evidentă, cât și de o minte care este deplin conștientă 

de realitate și care înțelege și exprimă clar lucrurile; asta din cauză că sintagma „carte lucidă” se poate referi atât 

la revelația scrisă a Manifestării lui Dumnezeu (scrisul Lui pentru noi) cât și la făptura Lui ca o tabletă perfectă 

a scrisului Divin (scrisul lui Dumnezeu în realitatea Manifestării), adică la faptul că persoana Sa reprezintă o 

sursă a călăuzirii divine fără greș.  
3 Manifestarea lui Dumnezeu.  
4 [Nota Editorului] „Dacă vă aduceți aminte, bietul Majnún nu putea vedea nimic care să nu fie eclipsat de 

imaginea iubirii sale, Layli. La un moment dat, ni se povestește, un om a venit la Majnún și i-a vorbit timp de 

două ore relatându-i detaliile unei probleme de afaceri. Când omul și-a terminat îndelunga sa explicație l-a 

întrebat pe Majnún, ‚Am avut dreptate eu, sau a avut el?’ Majnún a răspuns, ‚Layli a avut dreptate’. Noi trebuie 

să fim ca Majnún. Orice facem, orice întreprindem, trebuie să Îl vedem pe Dumnezeu în acel lucru”. Notes from 

https://hurqalya.ucmerced.edu/sites/hurqalya.ucmerced.edu/files/page/documents/7_valleys-01_bsb_6-2-3.pdf
https://hurqalya.ucmerced.edu/sites/hurqalya.ucmerced.edu/files/page/documents/7_valleys-01_bsb_6-2-3.pdf
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Aceasta este recunoașterea5 splendorilor care au fost așezate înlăuntrul realităţilor tuturor 

lucrurilor; căci, altminteri El, înălțată fie slava Lui, este cu totul sanctificat deasupra la a fi 

văzut sau perceput: „Nici o privire6 nu Îl ajunge, însă El prinde toate privirile; El e Cel Subtil, 

Cel Atot-Pătrunzător”.7  

Aduc laudă şi slavă acelei prime Mări care s-a desprins din oceanul Esenţei nevăzute 

şi acelei prime Dimineţi care a răsărit la orizontul Unicităţii şi acelui prim Soare care s-a 

ridicat în cerul splendorii eterne şi acelui prim Foc care a fost aprins de la Lampa eternității în 

Nișa unității: Cel care este numit „Ahmad” în împărăția celor de prim rang şi „Mahomed” în 

adunarea celor aleși8 şi „Mahmúd” pe tărâmul celor sinceri9 și în inimile celor care știu, 

„oricum Îl vei invoca numele Sale sunt cele mai frumoase”.10 Asupra casei Sale şi a 

însoțitorilor Lui să fie o pace deplină, trainică şi veşnică! 

Pentru a continua: mi-am plecat urechea la cântecul privighetorii cunoaşterii pe 

crengile copacului fiinţei tale lăuntrice şi la ce a glăsuit turturica certitudinii pe ramurile 

 
Deepening Class led by the Hand of the Cause, Abu’l Qasim Faizi (August 1, 1996, Haifa, Israel), p. 2, 

https://bahai-library.com/faizi_seven_valleys_deepening  
5 [Nota Editorului] Cuvântul în engleză e “vision” dar am preferat termenul „recunoașterea” (în loc de 

„viziunea”) pentru că nu este vorba de a Îl percepe pe Dumnezeu Însuși în toate lucrurile, ci de a recunoaște 

‚splendorile care au fost așezate înlăuntrul realităţilor tuturor lucrurilor’. 
6[Nota Editorului] Atât în textul celor Șapte Văi de aici cât și în traducerea Coranului de Abdullah Yusuf Ali, 

cuvântul în engleză este “vision” care înseamnă „vedere” sau „viziune” dar în arabă rădăcina cuvântului se 

referă direct la verbul „a vedea” [“abṣara”] și la cuvântul „ochi” [“abṣāru”]. Cu toate acestea, tot aceeași resursă, 

the Quranic Arabic Corpus, traduce termenul “l-abṣāru” din Coran 6:103:3 drept “the visions” și termenul “l-

abṣāra” 6:103:6 drept “all the vision”: https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=bSr#(6:103:3) Părerea 

mea este că aici cuvântul “vision” are totuși mai mult înțelesul de “vedere” și mai puțin acela de “viziune” în 

sensul mai complex de reprezentare mentală a realității pe baza impresiilor, percepțiilor și conceptelor proprii 

(deși termenul se poziționează totuși undeva pe un continuum între cele două poluri). Cu alte cuvinte, nu sunt 

chiar de acord cu traducerea din the Quranic Arabic Corpus și tind mai degrabă către traducerile lui Muhammad 

Sarwar [“No mortal eyes can see Him, but He can see all eyes”] și Arberry [“The eyes attain Him not, but He 

attains the eyes”]. Traducerea oferită aici urmează, de asemenea, și stilul traducerii românești a Coranului: 

„Privirile nu-L ajung(128), însă El prinde toate privirile (129)” 

https://d1.islamhouse.com/data/ro/ih_books/single/ro_Traducerea_sensurilor_Coranului_cel_Sfant_in_limba_ro

mana.pdf  
Cu toate acestea, și traducerea alternativă (“vision” = „viziune”) trebuie considerată: „Nici o viziune nu Îl 

cuprinde, dar El cuprinde tot ce e viziune”. 
7 Coran 6:103.  
8 [Nota Editorului] Aici sintagma “the concourse of the favoured ones” a fost tradusă ca „adunarea celor aleși” 

dar cuvintele “of the favoured ones” ar putea fi de asemenea traduse ca „celor preferați”, „celor favoriți”, „celor 

selectați”, sau ca „celor binecuvântați” – în sensul că beneficiază de binecuvântarea și favoarea divină.  
9 Mahomed, Ahmad şi Mahmúd sunt nume şi titluri ale Profetului derivate din verbul „a slăvi”, „a preamări”. 
10 Coran 17:110.  

https://bahai-library.com/faizi_seven_valleys_deepening
https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=bSr#(6:103:3)
https://d1.islamhouse.com/data/ro/ih_books/single/ro_Traducerea_sensurilor_Coranului_cel_Sfant_in_limba_romana.pdf
https://d1.islamhouse.com/data/ro/ih_books/single/ro_Traducerea_sensurilor_Coranului_cel_Sfant_in_limba_romana.pdf
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frunzarului inimii tale. Se pare că am inhalat mireasma purității dinspre veşmântul iubirii 

tale11 și că, citind scrisoarea ta, am ajuns să te întâlnesc cu adevărat. Mai mult decât atât, am 

reținut aluziile tale privind moartea ta în Dumnezeu (faná), și viața ta prin El (baqá), şi 

dragostea pe care o porți celor iubiţi de Domnul, pentru Manifestările numelor Sale şi pentru 

Exponenții atributelor Sale. Mi-am propus, prin urmare, să dezvălui pentru tine dovezi sacre 

şi pline de strălucire de pe tărâmurile puterii și gloriei pentru ca, eventual, ele să te poată 

atrage spre curtea sfinţeniei, a apropierii şi a frumuseţii, şi să te conducă spre o treaptă de pe 

care nu vei mai vedea în toată creaţia nimic altceva decât sfântul Chip al Celui Preaiubit12 şi 

vei privi întreaga creație ca pe o zi în care nimeni nu a fost socotit vrednic de a fi menționat.13  

Despre aceasta a cântat privighetoarea unității în grădina tratatului său mistic14, 

spunând: „Și va apărea pe tableta inimii tale o inscripție a misterelor subtile ale versetului 

‚Teme-te de Dumnezeu15; Dumnezeu îţi va da cunoaştere’, și pasărea spiritului tău îşi va 

aminti de sanctuarele splendorii străvechi şi se va înălţa pe aripile dorului în cerul poruncii 

‚Mergi pe cărările bătătorite ale Domnului tău’ şi înfruptă-te din alesele fructe ale comuniunii 

în grădinile rostirii ‚Mâncaţi, apoi, din fiecare fel de fruct’”.16  

O, prietene, pe viaţa Mea! Dacă ar fi ca tu să guști fructele acestor pomi plini de 

verdeață care răsar din solul adevăratei înțelegeri, odată ce lumina strălucitoare a Esenței Sale 

 
11 [Nota Editorului] „Aceasta este o referire la povestea lui Iosif. Dacă vă aduceți aminte, Iacov, tatăl lui Iosif, 

era orb, dar când haina lui Iosif i-a fost adusă, el și-a dat seama că aceasta îi aparținea lui Iosif, deși nu putea să 

o vadă. Mireasma iubirii emanând din veșmânt i-a spus că iubitul său fiu a fost găsit”. Notes from Deepening 

Class led by the Hand of the Cause, Abu’l Qasim Faizi (August 1, 1996, Haifa, Israel), p. 2,  https://bahai-

library.com/faizi_seven_valleys_deepening  
12 [Nota Editorului] Acest fragment pare să se refere la pasajul următor din cea de-a șaptea Vale: „Aceasta este 

treapta în care multiplicitatea tuturor lucrurilor piere în călător; și Chipul Divin, răsărind deasupra orizontului 

eternităţii, se ridică din întuneric; şi sensul a ‚Tot ceea ce există pe pământ va pieri în afară de chipul Domnului 

tău’ este dezvăluit”. 
13 Cf. Coran 76:1.  
14 Ad litteram, „în grădina Ghawthíyyih”. Risáliy-i-Ghawthíyyih este un tratat mistic de ‘Abdu’l-Qádir-i-Gílání 

(cca. 1077–1166). Propoziția/fraza care urmează este un citat din această lucrare. 
15 [Nota Editorului] “Fraza ‚Teme-te’ este folosită aici ca traducere a cuvântului arab ‘Vikoyam’ (scriere 

fonetică) care înseamnă să îți protejezi sinele de propriul tău ego. Deci El spune cititorului să se protejeze pe 

sine de propriul său ego și atunci Dumnezeu îl va învăța totul. Dacă faci aceasta, ne spune El, atunci pasărea 

sufletului tău se va ridica în înalturi”. Notes from Deepening Class led by the Hand of the Cause, Abu’l Qasim 

Faizi (August 1, 1996, Haifa, Israel), p. 3,  https://bahai-library.com/faizi_seven_valleys_deepening 
16 Coran 2:282, 16:69.  

https://bahai-library.com/faizi_seven_valleys_deepening
https://bahai-library.com/faizi_seven_valleys_deepening
https://bahai-library.com/faizi_seven_valleys_deepening


 5 

a fost reflectată în Oglinzile numelor şi atributelor Sale – dorul ţi-ar smulge din mâini frâiele 

răbdării şi înfrânării și ți-ar pune spiritul în mișcare cu splendorile luminii Sale. El te-ar 

atrage din acest sălaș de praf înspre adevărata ta locuință cerească din miezul inimii 

cunoașterii mistice, și te-ar înălța până la o treaptă unde ai zbura prin aer aşa cum mergi pe 

pământ şi ai merge pe apă aşa cum te miști pe uscat. Fie, aşadar, ca acest lucru să ne bucure 

pe mine și pe tine şi pe oricine se ridică în raiul cunoaşterii şi a cărui inimă este regenerată17 

de brizele certitudinii care suflă dinspre Sheba18 Celui Atotmilostiv pe pajiștea ființei sale 

lăuntrice. Pacea fie cu cel care urmează calea călăuzirii!19  

 
17 [Nota Editorului] „Să știți atunci că ‚viața’ are un sens dublu. Primul se referă la apariția omului într-un corp 

elementar și este la fel de evident pentru eminența voastră și pentru alții ca soarele în miezul zilei. Această viață 

se încheie cu moartea fizică, care este o realitate orânduită de Dumnezeu și de neevitat. Cu toate acestea, acea 

viață care este menționată în Cărțile Profeților și Aleșilor lui Dumnezeu este viața cunoașterii; adică 

recunoașterea de către slujitor a semnului splendorilor cu care Însuși Cel care este Sursa oricărei splendori l-a 

investit și certitudinea sa de a ajunge în prezența lui Dumnezeu prin Manifestările Cauzei Sale. Aceasta este 

acea viață binecuvântată și eternă care nu piere: oricine este însuflețit de ea, nu va muri niciodată, ci va dăinui 

atâta timp cât va dăinui Domnul și Creatorul Său. Prima viață, care se referă la corpul elementar, se va sfârși, 

așa cum a fost revelat de Dumnezeu: ‚Fiecare suflet va gusta moartea’. Dar cea de-a doua viață, care se naște din 

cunoașterea lui Dumnezeu, nu cunoaște moartea, așa cum a fost revelat mai demult: ‚Cu siguranță îl vom 

însufleți cu o viață binecuvântată”. Și într-un alt pasaj despre martiri: ‚Nu, ei sunt în viață și susținuți de Domnul 

lor’. Și din Tradiții: ‚Cel care este un credincios adevărat trăiește atât în această lume, cât și în lumea ce va să 

vină’. Numeroase exemple de cuvinte similare se găsesc în Cărțile lui Dumnezeu și în cele ale Întruchipărilor 

dreptății Sale. Totuși, de dragul conciziei, Ne-am mulțumit cu pasajele de mai sus”. Bahá'u'lláh, Gems of Divine 

Mysteries, pp. 64-65: https://reference.bahai.org/en/t/b/GDM/gdm-4.html 
18 [Nota Editorului] “Sheba” (Sabá) este numele unui regat misterios din Arabia de Sud a cărui regină era, 

conform tradiției musulmane, legendara Bilqīs, fiica unui jīnn, care a devenit soția lui Solomon. Povestea 

Reginei din Seba este istorisită în Coran (27: 20-45). Este una dintre poveștile preferate ale misticilor, iar 

numele regatului ei a devenit simbolul locurilor cerești și înmiresmate”. [Julio Savi (2008), Towards the Summit 

of Reality, p.206] După cum ne sugerează aici Savi, consensul pare a fi că acesta reprezintă un termen asociat cu 

paradisul sau cu ce este celest. De remarcat aici, este modul în care Sheba poate fi înțeleasă și ca referindu-se la 

Manifestarea lui Dumnezeu/Paradisul/Împărăția lui Dumnezeu (vezi compilația de mai jos) și, în cazul următor, 

direct la Bahá'u'lláh: „Áqá Buzurg din Khurásán, ilustrul ‚Badi’ (Minunat); convertit la Credință de Nabíl; 

supranumit ‚Mândria Martirilor’; purtătorul în vârstă de șaptesprezece ani al Tabletei adresate lui Nasiri'd-Dín 

Shah; în care, așa cum a afirmat Bahá'u'lláh, ‚spiritul tăriei și puterii a fost insuflat’, a fost arestat, ars cu fierul 

roșu timp de trei zile succesive, capul i-a fost complet zdrobit cu un pat de pușcă, după care trupul său a fost 

aruncat într-un puț pe care l-au acoperit cu pământ și pietre. După ce Îl vizitase pe Bahá'u'lláh în cazarmă, în 

timpul celui de-al doilea an al exilării Sale, el se ridicase cu o vioiciune uluitoare pentru a duce această Tabletă, 

singur și pe jos, la Teheran, pentru a o preda în mâinile suveranului. O călătorie de patru luni l-a adus în acest 

oraș și, după ce-a petrecut trei zile în post și veghe, l-a întâlnit pe șah care se afla într-o expediție de vânătoare la 

Shimírán. El s-a apropriat calm și cu respect de Maiestatea Sa, strigând: ‚O Rege! Am venit la tine din Sheba cu 

un mesaj de mare însemnătate’. Atunci, din ordinul Suveranului, i s-a luat din mâini Tableta și a fost dată 

mujtahizilor [clericilor] din Teheran cărora li s-a poruncit să răspundă la această Epistolă - o poruncă pe care au 

evitat-o, recomandând în schimb ca mesagerul să fie omorât”. Shoghi Effendi, God Passes By (ediția 1970), 

p.199-200. Viața lui Badi este foarte relevantă pentru conceptul de Sheba ca referent pentru Paradis/Împărăția 

lui Dumnezeu, așa cum atestă această compilație: https://bahaiwritings.files.wordpress.com/2011/01/the-story-

of-badi-compilation.pdf  
19 Coran 20:47.  

https://reference.bahai.org/en/t/b/GDM/gdm-4.html
https://bahaiwritings.files.wordpress.com/2011/01/the-story-of-badi-compilation.pdf
https://bahaiwritings.files.wordpress.com/2011/01/the-story-of-badi-compilation.pdf
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Și mai departe: se spune că etapele care definesc călătoria drumeților de la sălaşul lor 

efemer spre patria cerească, sunt şapte. Unii s-au referit la ele ca la șapte văi, iar alţii ca la 

șapte oraşe.20 Se spune că până când drumețul nu va renunţa la sine şi nu va traversa aceste 

etape, el nu va putea ajunge niciodată la oceanul apropierii şi reunirii şi nici nu va putea să 

guste din vinul cel fără egal.  

Prima este VALEA CĂUTĂRII. Armăsarul acestei văi este răbdarea; fără de răbdare, 

în această călatorie drumețul nu va ajunge nicăieri şi nu-şi va atinge ţinta. Nici nu ar trebui ca 

el să se lase vreodată descurajat: dacă s-ar strădui timp de o sută de mii de ani și totuși nu ar 

reuși să zărească frumuseţea Prietenului, el tot nu ar trebui să își piardă încrederea. Căci cei 

care caută Kaaba21 lui22 „pentru Noi” se bucură să afle vestea: „cu siguranță Noi îi vom 

călăuzi pe căile Noastre”.23 În căutarea lor, ei s-au pregătit să slujească24 cu zel şi, în fiecare 

clipă, să călătorească din planul nepăsării pe tărâmul căutării. Nici o legătură nu-i va putea 

opri şi nici un sfat nu-i va putea împiedica din drumul lor.  

Se cuvine ca aceşti servitori să își purifice inima, care este izvorul comorilor divine, 

de orice imprimare25; să întoarcă spatele imitaţiei, adică mersului pe urmele strămoşilor lor; 

şi să închidă uşa prieteniei şi duşmăniei în faţa tuturor oamenilor de pe pământ. 

 
20 În Manṭiqu’ṭ-Ṭayr (Conferința păsărilor) ‘Aṭṭár (cca. 1119–1230) a prezentat șapte văi prin care păsările trec 

în căutarea regelui lor. Bahá’u'lláh se referă la schema văilor lui ‘Aṭṭár. Rúmí (1207–1273) face aluzie la cele 

„șapte orașe ale iubirii” traversate de ‘Aṭṭár.  
21 [Nota Editorului] Sanctuarul de la Mecca. Aici cuvântul înseamnă „ţel”. 
22 [Nota Editorului] Această afirmație ar putut fi tradusă în felul următor, dar am dorit să fim cât mai fideli 

traducerii englezești: “Căci cei care se străduiesc ‚pentru Noi’ se bucură să afle vestea: ‚pe căile Noastre cu 

siguranță îi vom călăuzi’”.  
23 Coran 29:69: „Și pe cel care se va strădui, Noi îl vom călăuzi pe căile Noastre”. 
24 [Nota Editorului] „A sluji” în sensul Bahá’i de servire pe calea lui Dumnezeu pentru binele și bunăstarea 

omenirii (cuvântul folosit e “service”).  

25 [Nota Editorului] “Marking” = urmă, întipărire, amprentă, imprimare. “Marking” înseamnă deci amprentă, 

imprimare, felul în care identitatea noastră este construită prin copierea trăsăturilor din familie sau din mediul 

social (fie ele trăsături cognitive și afective, sau perspectivă, judecăți, discursuri, deprinderi și comportament), 

adică prin tradiție, de obicei chiar fără să ne dăm seama. Acest concept al gândirii critice, independente, este un 

element esențial al acestei văi și este direct conectat cu cel de-al doilea Cuvânt Tainic din partea arabă: „O fiu al 

spiritului! În ochii Mei, lucrul cel mai de preț este Dreptatea; nu te abate de la ea dacă pe Mine Mă dorești, și n-

o neglija ca să pot avea încredere în tine. Cu ajutorul ei vei vedea cu proprii tăi ochi și nu cu ochii altora, și vei 

înțelege cu propria ta știință și nu cu știința vecinului tău. Cugetă la aceasta în inima ta; cum se cuvine să fii. 

Adevărat, dreptatea este darul Meu către tine și semnul tandrei Mele bunătăți. N-o pierde așadar din ochi”. Am 
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În această călătorie, drumețul atinge o treaptă de unde vede toate lucrurile create 

rătăcind confuze26 în căutarea Prietenului. Câţi de Iacov nu va vedea el căutându-l pe Iosif al 

lor; câți îndrăgostiți nu va zări el grăbind către Cel Mult Iubit; o lume de suflete în adorație 

va vedea el urmărind calea Celui Adorat! În fiecare clipă el descoperă un lucru însemnat şi în 

fiecare ceas el devine conștient de un nou mister; căci el şi-a desprins inima de ambele lumi 

şi a pornit spre Kaaba Celui Preaiubit. La fiecare pas ajutorul de pe Tărâmul invizibil îl va 

însoți și ardoarea căutării sale se va înteţi. 

Căutarea trebuie măsurată potrivit criteriului Majnúnului Iubirii.27 Se povesteşte că 

într-o zi l-au găsit pe Majnún cercetând praful, cu lacrimile șiroind. L-au întrebat: „Ce faci 

aici?” El a răspuns: „O caut pe Laylí”. Ei au strigat: „Vai ţie! Laylí este un spirit pur şi tu o 

cauţi în ţărână!” El a spus: „Eu o caut pretutindeni, doar de o voi găsi undeva”. 

Da, deși în ochii celor înţelepţi ar fi o rușine să Îl cauţi pe Domnul Domnilor în 

țărână, totuși aceasta indică o intensă ardoare a căutării. „Oricine caută cu perseverență și 

sârguinţă un lucru, îl va găsi”.28 

Adevăratul căutător nu urmărește altceva decât ținta căutărilor sale şi cel ce iubește 

sincer nu are altă dorinţă decât reunirea cu persoana iubită. Căutătorul, însă, nu își va atinge 

ţelul dacă nu va sacrifica toate lucrurile. Adică orice a văzut, a auzit și a înțeles - toate trebuie 

ignorate cu “nici un Dumnezeu nu există acolo”, pentru ca să poată intra pe tărâmul spiritului, 

 
preferat cuvântul ‚imprimare’ cuvântului ‚amprentă’ (urmă lăsată de o idee, de o stare psihică) pentru că acesta 

din urmă este de obicei înțeles ca referindu-se la identitatea noastră esențială, unică, distinctă care, bineînțeles, 

nu trebuie ștearsă sau îndepărtată cum ar părea să sugereze textul astfel tradus. 

26 [Nota Editorului] “Wandering distracted” în engleză. Cuvântul ‘distracted’ se poate traduce în mai multe 

feluri: perplex, nedumerit, confuz, dezorientat sau tulburat. Cu toate acestea acea propoziție ar putea fi tradusă și 

altfel, primind astfel și un înțeles diferit: „În această călătorie, drumețul atinge o treaptă de unde vede toate 

lucrurile create rătăcind preocupate [“distracted”] de căutarea Prietenului”. Din punctul meu de vedere această 

propoziție ar trebui înțeleasă în ambele feluri, toți fiind preocupați de căutarea Prietenului (chiar dacă nu își dau 

seama de aceasta) dar și aflându-se ei înșiși la un moment dat sau altul căutând ca Majnún în praf și țărână, 

adică fiind confuzi, perplexi și dezorientați. 
27 Majnún înseamnă „nebun”. Acesta este titlul renumitului iubit din străvechea tradiție persană și arabă, a cărei 

iubită era Laylí. Simbolizând adevărata iubire umană care se învecinează cu divinul, povestea a fost tema multor 

poeme romantice persane, cel mai celebru fiind cel al lui Niẓámí, scris în 1188. 
28 Proverb arab.  
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care este oraşul lui “decât Dumnezeu”.29 De strădanie e nevoie, dacă pe El îl căutăm; de 

ardoare e nevoie, dacă vrem să bem nectarul reunirii cu El; şi dacă vom gusta din această 

cupă ne vom lepăda de lume. 

În această călătorie, drumețul se oprește în orice cămin, oricât de umil ar fi el, şi 

sălășluiește în toate ținuturile. Pe fiecare chip caută frumuseţea Prietenului; în fiecare regiune 

iscodește pentru a-L afla pe Cel Iubit. El se bucură de compania fiecăruia şi caută tovărășia 

oricărui suflet doar ca să poată descoperi în vreo inimă secretul Celui Iubit sau să poată zări 

pe vreun chip frumuseţea Celui Adorat. 

Și dacă, cu ajutorul Creatorului, el găsește în această călătorie o urmă a Prietenului cel 

fără de urmă şi inhalează mireasma Iosif-ului cel de mult pierdut adiind dinspre crainicul 

ceresc, el va păși direct ÎN VALEA IUBIRII și va fi mistuit în focul iubirii. În acest oraş se 

înalță cerul extazului şi strălucește soarele dorinței30 care iluminează întreaga lume, și focul 

iubirii începe să ardă; şi atunci când focul iubirii se întețește el preface în cenușă recolta 

raţiunii.  

Acum, drumețul nu mai este conştient de sine, nici de orice altceva din jurul său. Nu 

vede nici ignoranţa, nici cunoaşterea, nici îndoiala, nici certitudinea; nu distinge dimineaţa 

călăuzirii de noaptea erorii. El fuge atât de necredinţă cât şi de credinţă, și în otrava letală își 

găsește leacul inimii. Din care motiv ‘Aṭṭár spune: 

 

Pentru necredincios, eroare – pentru credincios, credinţă; 

Pentru inima lui ‘Aṭṭár, un atom al durerii [iubirii] Tale.31 

 
29 O referire la profesia de credință islamică: „Nu există alt Dumnezeu decât Dumnezeu și Muḥammad este 

Mesagerul lui Dumnezeu”. 
30 [Nota Editorului] “Yearning” poate însemna năzuință, dor, aspirație, năzuință - cuvinte care de asemenea 

reprezintă traduceri directe ale cuvântului englezesc.  
31 [Nota Editorului]  

“Urât mirositoarea glorie deșartă nu-i pentru mine; Mai degrabă aș avea parte de durerea iubirii, de dorurile și 

aleanul ei. Durerea iubirii este unicul drept din naștere al omului. Îngerii o simt, deși s-ar putea ca iubirea să nu 

o simtă. Searbădă ar fi posesiunea ambelor lumi dacă inima ta e golită de extazul durerii iubirii, de aleanul și 

speranțele ei. Lasă pe necredincios să-și afle încântarea în necredința sa și pe cel iubit [credincios] în credința sa. 
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Armăsarul acestei văi este durerea și fără durere, călătoria aceasta nu se va 

sfârşi niciodată. Ajuns pe acest plan îndrăgostitul nu are alt gând în afara Celui 

Preaiubit şi nu caută alt refugiu decât pe Prieten. În fiecare moment el își oferă de o 

sută de ori viața pe cărarea Celui Iubit, la fiecare pas el își aruncă de o mie de ori capul 

la picioarele Lui. 

O, Frate al Meu! Până ce nu intri în Egiptul32 iubirii, nu vei putea niciodată 

ajunge la frumuseţea Prietenului, cea aidoma celei a lui Iosif; şi până când nu renunţi la 

ochii tăi exteriori, asemenea lui Iacov, ochiul fiinţei tale lăuntrice nu se va putea 

niciodată deschide; şi atâta timp cât nu arzi în focul iubirii, tu nu te vei afla niciodată în 

îmbrățișarea adevăratei dorințe. 

Un îndrăgostit nu se teme de nimic şi nimic nu-l poate vătăma: îl vezi că e rece 

în foc și rămâne uscat în mare.33 

 
Un atom al agoniei [angoasei] iubirii ar desprinde inima lui ‘Aṭṭár de ambele. 

O dă-mi, atunci, Tu, care îmi alini durerea, 

Durerea Iubirii Tale care singură este viața mea”. 

“No rank vainglory for me; I would sooner have pain of love, its longings, its yearnings.  

Love’s pain is man’s sole birthright. Angels feel it although they may not feel love.  

Insipid would be the possession of both the worlds if thy heart is rid of love’s ecstasy of pain, its yearnings, its 

hopes.  

Let the infidel delight in his infidelity and the beloved in his faith.  

An atom of love’s anguish would disengage ‘Aṭṭár’s heart from both.  

Then grant me, O Thou, who are my pain’s relief,  

The pain of Thy Love which alone is my life.”  

‘Aṭṭár’s poem referred to in Seven Valleys, cited in The Conference of the Birds, translation and commentary by 

R. P. Masani, (2001)Weiser Books, Boston, p. 69 

https://books.google.co.uk/books?id=A7Qlc08ZFfwC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=attar+heart+atom+of+pain&

source=bl&ots=mv25c0_18g&sig=ACfU3U0J4xkuGgZmOdEtwP7QMtFiov7V8Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUK

EwiOzNaozuvqAhWqQUEAHToVDwwQ6AEwE3oECAkQAQ#v=onepage&q=attar%20heart%20atom%20of

%20pain&f=false 
32 [Nota Editorului] “Aceasta este o aluzie. În această instanță „Egiptul” se referă la locul unde Iosif poate fi 

găsit.” Notes from Deepening Class led by the Hand of the Cause, Abu’l Qasim Faizi (August 1, 1996, Haifa, 

Israel), p. 15,  https://bahai-library.com/faizi_seven_valleys_deepening 
33 [Nota Editorului] “Orice se întâmplă în lumea ființei este lumină pentru cei iubiți de El și foc pentru oamenii 

discordiei și ai conflictelor. Chiar dacă toate pierderile lumii s-ar abate asupra unuia dintre prietenii lui 

Dumnezeu, el tot ar fi în câștig, în timp ce adevărata pierdere ar fi suportată de aceia care urmează numai 

interesul lor, indiferent de dorințele și binele altora și care sunt ignoranți și disprețuitori. Deși autorul următoarei 

zicale o intenționase altfel, totuși, considerăm că ea este relevantă pentru funcționarea voinței imuabile a lui 

Dumnezeu: ‘Par sau impar, vei câștiga pariul.’ Prietenii lui Dumnezeu vor câștiga și vor profita în orice condiții 

și vor obține adevărata bogăție. În foc ei rămân reci, iar din apă ies uscați. Treburile lor diferă de treburile 

oamenilor. Câștigul este soarta lor, indiferent cu ce ar avea de-a face. Pentru acest lucru aduce mărturie fiecare 

înțelept al cărui ochi discerne și fiecare om imparțial a cărui ureche aude”. Bahá'u'lláh, dintr-un tabel tradus din 

persană, din compilația Criza și victorie (1988), nr. 4. 

https://books.google.co.uk/books?id=A7Qlc08ZFfwC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=attar+heart+atom+of+pain&source=bl&ots=mv25c0_18g&sig=ACfU3U0J4xkuGgZmOdEtwP7QMtFiov7V8Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiOzNaozuvqAhWqQUEAHToVDwwQ6AEwE3oECAkQAQ#v=onepage&q=attar%20heart%20atom%20of%20pain&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=A7Qlc08ZFfwC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=attar+heart+atom+of+pain&source=bl&ots=mv25c0_18g&sig=ACfU3U0J4xkuGgZmOdEtwP7QMtFiov7V8Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiOzNaozuvqAhWqQUEAHToVDwwQ6AEwE3oECAkQAQ#v=onepage&q=attar%20heart%20atom%20of%20pain&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=A7Qlc08ZFfwC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=attar+heart+atom+of+pain&source=bl&ots=mv25c0_18g&sig=ACfU3U0J4xkuGgZmOdEtwP7QMtFiov7V8Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiOzNaozuvqAhWqQUEAHToVDwwQ6AEwE3oECAkQAQ#v=onepage&q=attar%20heart%20atom%20of%20pain&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=A7Qlc08ZFfwC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=attar+heart+atom+of+pain&source=bl&ots=mv25c0_18g&sig=ACfU3U0J4xkuGgZmOdEtwP7QMtFiov7V8Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiOzNaozuvqAhWqQUEAHToVDwwQ6AEwE3oECAkQAQ#v=onepage&q=attar%20heart%20atom%20of%20pain&f=false
https://bahai-library.com/faizi_seven_valleys_deepening
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Un îndrăgostit34 este cel care rămâne rece în focul iadului; 

Un cunoscător este cel care rămâne uscat în mare.35 

 

Iubirea nu acceptă nici o existență şi nu doreşte nici un fel de viaţă: în moarte 

vede viață și în ruşine caută glorie. Pentru a merita nebunia iubirii, omul trebuie să 

prisosească în judecată sănătoasă; pentru a merita lanţurile Prietenului, el trebuie să fie 

liber în spirit. Binecuvântat gâtul care este prins în laţul Său, fericit capul care cade în 

ţărână pe cărarea iubirii Sale. De aceea, o, prietene, renunță la tine pentru a-L putea 

găsi pe Cel Neasemuit; și înalță-te în zbor dincolo de această lume efemeră, pentru a-ți 

putea găsi cuibul în sălașul ceresc. Fii precum nimicul, dacă ai vrea să aprinzi focul lui 

a fi36 şi să fii vrednic de cărarea iubirii.  

Nicicând iubirea nu va îngădui unui suflet viu37 să pășească pe calea ei; 

Nicicând șoimul nu va catadicsi să înhațe o mortăciune.38 

 

Iubirea dă foc lumii continuu şi pustiește orice ținut în care își flutură 

stindardul. Ființa nu are nicio existenţă în împărăţia Sa; înţeleptul nu are nicio 

autoritate pe tărâmul ei. Leviatanul iubirii îl înghite pe stăpânul raţiunii39 şi îl răpune pe 

 
34 [Nota Editorului] „Această iubire/dragoste este [o formă de] protecție și chiar dacă ar fi aruncat în foc sau în 

mare, el va fi protejat, învăluit de iubirea lui Dumnezeu”. Jenabe E. Caldwell, Reflections. Comments on the 

‘Seven Valleys’, 2000, Baha’i Publishing Trust, New Delhi, p. 27.    
35 Saná’í (ca.1045-1131).  
36 [Nota Editorului] “Fire of being” ar putea fi tradus ca „focul ființei”, „focul ființării” sau ca „focul 

adevăratei existențe”.  
37 [Nota Editorului] „În limba originală, ei au două cuvinte pentru ‚suflet viu’, unul este ‘jan’ care înseamnă un 

suflet viu spiritual și celălalt este ‘nafs’ care este un suflet viu materialist și egoist. Cuvântul [din text] este 

‘nafs’. Șoimul celest vrea ca noi să fim vii și trăind [într-un mod] spiritual”. Jenabe E. Caldwell, Reflections. 

Comments on the ‘Seven Valleys’, 2000, Baha’i Publishing Trust, New Delhi, p. 28.    
38 Saná’í. 
39 [Nota Editorului] “Întrebare: Să presupunem că găsești un motiv pentru ceva și rațiunea îți zice că este 

adevărat? În ‚Cele Șapte Văi’ se spune că atunci când ‚focul iubirii se întețește el preface în cenușă recolta 

raţiunii’. Cum adică? 

Această afirmație nu trebuie luată la propriu. Ea are un sens lăuntric. Se referă la raționamentul obișnuit. De 

exemplu: un suflet din Persia care a devenit credincios și-a pus chiar și viața în pericol. Acum, ce ar spune 

intelectul obișnuit? Păstrează-ți viața! Păstrează-ți proprietatea! Dar cel care este aprins de dragostea lui 
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domnul cunoașterii. El bea cele şapte mări, dar setea inimii sale tot nu e potolită şi 

atunci spune: „Nu e mai mult?”40 El se ferește de sine însuși şi se îndepărtează de tot ce 

există pe lume. 

 

Iubirea e o străină41 și-n cer și pe pământ; 

În ea sălășluiesc şaptezeci şi două42 de nebunii.43 

 

Iubirea a prins în cătușele sale miriade de victime şi a străpuns miriade de 

înţelepţi cu săgeata ei. Aflați că orice înroșire44 ce o vedeți în această lume se datorează 

mâniei sale şi orice paloare de pe feţele oamenilor este pricinuită de otrava sa. Ea nu 

oferă alt remediu decât moartea şi nu se plimbă decât prin valea pieirii; dar totuşi, pe 

buzele îndrăgostitului veninul său este mai dulce ca mierea şi în ochii lui, înțepătura ei 

ucigătoare este mai atrăgătoare decât o sută de mii de vieţi. 

 
Dumnezeu va renunța la toate posesiunile. În astfel de ocazii, acțiunile sale par nebunești; dar el se află într-o 

stare de sacrificiu. Onoarea, gloria, tot ceea ce îi aparține, este sacrificat. Bahá'u'lláh se referă la faptul că recolta 

rațiunii este mistuită de focul credinței. Într-o astfel de stare, un om pare nebun. Cei care îl văd în astfel de 

circumstanțe ar spune: ‚Iată un om care se bucură de o poziție bună, de onoare, bogăție, influență - un om 

înzestrat cu competență, iar el le-a sacrificat pe toate în calea unui lucru misterios!’”   

(‘Abdu'l-Bahá, Star of the West, vol. 3, issue 10, pp. 8-9)  
40 Coran 50:30.  
41[Nota Editorului] În acest verset, iubirea nu este ceva străin de cer și pământ sau care nu apare în cele două 

lumi, cât este ceva neînțeles sau ciudat. Alte sinonime pentru adjectivul „străin” ar fi bizar, ciudat, curios, 

excentric, extravagant, fantasmagoric, fantezist, inexplicabil, insolit, năstrușnic, neobișnuit, original, paradoxal, 

singular, straniu. O traducere mai clară dar mai puțin exactă și poetică ar fi fost: “Iubirea e un paradox/e stranie/ 

și-n cer și pe pământ;/În ea sălășluiesc șaptezeci și două de nebunii”. 
42 [Nota Editorului] “Întrebare - Care sunt cele ‚șaptezeci și două de grade de nebunie’ despre care vorbește 

Bahá'u'lláh?  

Răspuns - Una este să pierzi posesiunile, să pierzi moșiile. Una este să renunți la nume, onoare, faimă. Una este 

să renunți la rude, la rangul tău. Et cetera [a încheiat ‘Abdu'l-Bahá, râzând], et cetera, et cetera. Fiecare dintre 

acestea este o nebunie distinctă!” (‘Abdu'l-Bahá, Star of the West, vol. 3, issue 10, p. 9) 
43 Rúmí, Masnavi 3: 4719.  
44 [Nota Editorului] “Rednesss” în sensul de îmbujorare, adică de înroșire a obrajilor sau a feței.  
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De aceea, vălurile egoului satanic trebuie să fie mistuite în focul iubirii, pentru 

ca spiritul să poată fi curățat și purificat, și astfel să poată percepe rangul Celui fără de 

Care lumea nu ar fi fost creată.45 

 

Aprinde focul iubirii şi dă foc tuturor lucrurilor; 

Apoi păşeşte în ţara îndrăgostiților.46 

Și dacă, confirmat de Creator, îndrăgostitul va scăpa din ghearele vulturului iubirii, el 

va intra pe TĂRÂMUL CUNOAȘTERII şi va trece de la îndoială la certitudine şi se va 

întoarce din întunecimea dorinței neînfrânate47 la lumina călăuzitoare a fricii de Dumnezeu. 

Ochiul său lăuntric se va deschide şi el va conversa în mod intim cu Preaiubitul său; el va 

descuia porțile adevărului şi implorării48 şi va închide uşa închipuirilor deşarte.  

Pe acest tărâm, el este mulțumit cu decretul divin,49 și în război vede pacea și în moarte 

găsește înțelesul vieţii eterne. Atât cu ochii lăuntrici cât şi cu cei fizici, el percepe misterele 

învierii pe tărâmurile creaţiei şi în sufletele oamenilor, şi cu o inimă spirituală distinge 

 
45 O aluzie la un hadíth în care se spune că Dumnezeu se adresează Profetului Mahomed prin aceste cuvinte: 

„Fără de tine [Dacă nu ai fi fost tu], nu aș fi creat sferele”. 
46 Dintr-un poem al lui Bahá’u’lláh. 
47 [Nota Editorului] “Wayward desire” se referă aici atât la o dorință neînfrânată (greu sau imposibil de 

controlat) cât și la o dorință egoistă și care manifestă dezobediență. În primul rând, este vorba aici de o dorință 

care deviază de la ce ar fi dezirabil și necesar (etic și moral) din cauza impulsului de a urmări plăcerea proprie 

fără nici o grijă pentru dorințele sau binele altora.  
48 [Nota Editorului] Am tradus “he will unlock the gates of truth and supplication” ca „el va descuia porțile 

adevărului şi implorării” dar prin implorare înțelegem aici rugăciunea arzătoare. La fel, conversația cu 

Dumnezeu, menționată în aceeași frază, este una din definițiile date rugăciunii în Scrierile bahá’i.  
49 [Nota Editorului] “The divine decree” poate fi tradus ca „decretul divin” sau „hotărârea divină”. Acesta e un 

concept teologic extrem de complicat și de o foarte mare importanță. După cum explică Nader Saiedi în Logos 

and Civilization (2000, pp. 53-62) cercul ontologic care descrie schema divină a creației este alcătuit dintr-un 

arc al coborârii și unul al ascensiunii, fiecare cu șapte etape, ce leagă Voința Divină cu creația omului și duc la 

reunirea omului cu Voința divină. Arcul coborârii este descris de etapele: Voință, Determinare, Destin, Hotărâre 

(Decret), Permisiune, Termen și Carte. Arcul ascensiunii este descris de cele 7 etape descrise în Cele Șapte Văi. 

Ideea de luat de aici este că atât hotărârea sau decretul Manifestării lui Dumnezeu privind lumea umană (atât 

colectiv cât și individual) cât și destinele noastre se pot schimba în orice moment după dorința Voinței Divine – 

chiar faptul de a rămâne credincios este în continuu sancționat de Voința Divină. Destinul, determinările și 

hotărârea divină se pot schimba atâta vreme cât vorbim de cele 4 etape ale arcului coborârii; după treapta 

Hotărârii ele devin fixe.  
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înţelepciunea lui Dumnezeu în nesfârșitele Sale manifestări. În mare, el găsește o picătură, 

într-o picătură el vede tainele mării. 

 

Despică inima atomului şi iată! 

Înlăuntrul său vei găsi un soare.50 

 

Privind cu ochiul înțelegerii absolute călătorul prin această Vale nu vede în creația lui 

Dumnezeu nici contradicție nici incongruență, și în fiecare clipă exclamă, „Nici un cusur nu 

poți găsi creației lui Dumnezeu Cel Milostiv. Priveşte din nou: Vezi oare chiar și o singură 

imperfecţiune?”51 El vede dreptatea în nedreptate, iar în dreptate, har.52 În ignoranţă, el 

găseşte ascunse multe feluri de cunoaștere, iar în cunoaştere, nenumărate tipuri de 

înțelepciune. El sfărâmă carcera trupului şi jugul pasiunilor şi comunică cu cei care 

sălăşluiesc pe tărâmul nepieritor. El urcă pe scările adevărului lăuntric şi grăbeşte spre cerul 

semnificațiilor interioare. Călătorește în arca lui „Cu siguranță le vom arăta semnele Noastre 

în lume şi în ei înşişi” şi navighează pe marea lui „până ce va fi limpede pentru ei că acesta 

[i.e., Revelația]53 este adevărul”.54 Și dacă nedreptatea îi va ieşi în cale, el va avea răbdare, iar 

dacă va da peste mânie, el va răspunde cu iubire.  

 
50 Hátif-i-Iṣfahání. 
51 Coran 67:3  
52 [Nota Editorului] În sensul de grație divină, milă, îndurare, bunătate, bunăvoință acordată omului.  
53 [Nota Editorului] După traducerea Coranului 41:52-53 de către A. Yusuf Ali: 

 52. “Say: See ye if  

The (Revelation) is (really) 

From Allah, and yet do ye 

Reject it? Who is more  

Astray than one who  

Is in a schism 

Far (from any purpose)? 

53. Soon will We show them 

Our signs in the (furthest) 

Regions (of the earth), and  

In their own souls, until  

It becomes manifest to them 

That this is the Truth.”   
54 Coran: 41-53.  
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A fost odată un îndrăgostit, se spune, care suspinase ani de-a rândul despărțit de iubita 

sa, mistuit fiind de focul îndepărtării. Fiind stăpânit de iubire, inima lui nu mai avea strop de 

răbdare, iar trupul său era sleit de spirit; viața fără de ea o socotea o batjocură, iar lumea îl 

epuiza. Câte fuseseră zilele în care nu-și găsise liniștea din cauza dorului; câte nopți durerea 

de a fi departe de ea nu îl ținuse treaz. Bietul său trup ajunsese doar un suspin, rana inimii 

sale îl preschimbase într-o tânguire de jale. Cu adevărat, ar fi dat o mie de vieți pentru a gusta 

o singură dată din cupa prezenţei ei; dar nici măcar atât nu îi stătea în putință. Doctorii nu 

cunoşteau nici un remediu pentru el și prietenii îl ocoleau; da, medicii nu au nici un leac 

pentru cel bolnav din dragoste, doar bunăvoinţa iubitei îl poate izbăvi. 

În cele din urmă pomul dorului său a dat rodul disperării, iar focul speranţei sale s-a 

prefăcut în scrum. Apoi într-o noapte, nemaiputând îndura viaţa, el a ieşit din casă şi s-a 

îndreptat spre piaţă. Pe neașteptate, un paznic s-a luat după el. A luat-o la fugă cu paznicul pe 

urmele lui; apoi au apărut alţi paznici închizându-i celui istovit orice cale de scăpare. Atunci 

acel nenorocit, strigând din adâncul inimii şi alergând de colo colo, şi-a spus suspinând: 

„Fără îndoială că acest paznic este ‘Izrá’íl, îngerul morţii mele grăbindu-se să pună mâna pe 

mine sau poate este un prigonitor de oameni mânat de ură și de răutate”. Picioarele l-au dus 

mai departe - pe acel nenorocit sângerând din cauza săgeţii iubirii - în timp ce inima sa 

plângea în el. Astfel a ajuns la zidul unei grădini și cu nespusă caznă și chin a reuşit să se 

cațere pe el. A văzut că era foarte înalt; totuşi, nemaipăsându-i de viaţă, s-a aruncat în 

grădină. 

Acolo el şi-a văzut iubita care, cu o lampă în mână, căuta un inel pe care îl pierduse. 

Când îndrăgostitul cu inima îngenuncheată şi-a privit încântătoarea iubită, el a suspinat adânc 

şi și-a ridicat mâinile în rugăciune, strigând: „O, Doamne! Dăruiește onoare paznicului, și 

bogăţii, şi viaţă lungă. Căci paznicul era Gabriel care l-a călăuzit pe acest sărman; sau poate 

era Isráfil care a adus viață acestui nefericit!” 
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Într-adevăr, cuvintele lui erau adevărate; căci el găsise multe feluri de dreptate 

tăinuite în această aparentă tiranie a paznicului şi văzuse câte tipuri de milostenie se 

ascundeau în spatele vălului. Printr-o izbucnire de furie, paznicul îl reunise pe cel ce însetase 

în deşertul dragostei cu marea iubitei sale, și risipise întunecimea despărțirii cu lumina 

strălucitoare a reuniunii. El îl călăuzise pe cel care se afla departe, spre grădina apropierii, și 

îndrumase un suflet în suferinţă spre vindecătorul55 inimii sale. 

Acum, dacă îndrăgostitul ar fi putut să vadă sfârșitul el l-ar fi binecuvântat pe paznic 

de la bun început, s-ar fi rugat la Dumnezeu pentru el și ar fi privit tirania lui ca pe un act de 

dreptate; dar deoarece sfârșitul îi era ascuns ca de un văl, el s-a tânguit şi s-a plâns la început. 

Totuși, deoarece cei care călătoresc în țara grădină a adevăratei cunoaşteri văd sfârşitul în 

început, ei văd și pacea în război şi împăcarea în dușmănie. 

Aceasta este starea călătorilor prin această Vale, dar oamenii din Văile de deasupra 

acesteia văd sfârşitul şi începutul ca fiind unul şi acelaşi. Ba mai mult, ei nu văd nici 

„început” nici „sfârşit” și nu percep nici „întâiul”, nici „ultimul”. Ba, mai degrabă, locuitorii 

oraşului nemuririi, care sălășluiesc în grădina celestă, nu văd nici măcar „nici întâiul, nici 

ultimul”: ei fug de tot ceea ce este întâiul şi resping tot ceea ce este ultimul. Căci aceștia au 

trecut peste lumile numelor, și iuți ca fulgerul, au zburat dincolo de lumile atributelor. Aşa 

cum se spune: „Perfecțiunea credinței în Unitatea Divină constă în a nega Lui orice atribut”.56 

Astfel, ei şi-au stabilit sălașul la umbra Esenţei Divine.  

Din acest motiv Khájih ‘Abdu’lláh57 - fie ca Dumnezeu, Cel Preaînalt, să sfinţească 

spiritul său binecuvântat – în legătură cu acest lucru, a subliniat cu subtilitate şi a explicat în 

mod elocvent înțelesul expresiei „Călăuzeşte-ne pe calea cea dreaptă”58, care este: „Arată-ne 

 
55 [Nota Editorului] Cuvântul folosit este chiar “physician”, adică „doctor” sau „medic”.  
56 Dintr-un hadíth, adică acţiune sau cuvinte atribuite în mod tradiţional profetului Mahomed sau unuia dintre 

sfinţii Imami. 
57 Șeicul Abú Ismá‘íl ‘Abdu’lláh Anṣárí of Hirát (1006–1089) conducător Ṣúfí, poet și cărturar.   
58 Coran 1:6. 
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calea cea dreaptă; adică, cinsteşte-ne cu dragostea Esenţei Tale, pentru ca să putem fi 

eliberaţi de a ne ocupa cu noi înşine şi cu orice altceva în afară de Tine şi să putem deveni 

întru totul ai Tăi; ca să putem să Te cunoaştem numai pe Tine, să Te vedem numai pe Tine şi 

să ne gândim numai la Tine”. 

Ba mai mult, ei s-ar avânta chiar mai presus de această treaptă, așa după cum se 

spune: „Iubirea este un văl între îndrăgostit şi cel iubit”. „Mai mult de-atât să spun nu-mi este 

îngăduit”. 

În acest ceas, zorile adevăratei cunoaşteri au răsărit, iar felinarele călătoriei şi 

pribegiei s-au stins.59 

 

Tăinuite i-au fost acestea până și lui Moise 

În ciuda virtuții și luminii Sale  

Atunci tu care nu ai aripi de loc,  

Renunță la orice speranță de zbor!60 

 

Dacă eşti un om al credinţei şi rugăciunii, înalţă-te pe aripile ajutorului celor sfinți 

pentru ca să poți contempla misterele Prietenului şi să ajungi la luminile Celui Preaiubit: „Cu 

adevărat noi suntem ai lui Dumnezeu şi la El ne vom întoarce”.61 

După ce va fi trecut prin Valea Cunoaşterii, care este ultima treaptă a limitării, 

drumețul ajunge la PRIMA TREAPTĂ A UNITĂȚII şi bea din cupa unicității [tajríd]62 şi își 

 
59 [Nota Editorului] Aceasta se referă la pribegia şi căutarea adevărului, călăuzită de „Luminile” conducătorilor 

Ṣúfí. Bahá’u’lláh îi previne pe mistici că venirea Manifestării Divine în Ziua Sa face orice altă căutare inutilă, 

aşa cum de altfel a spus și ‘Alí: „Stingeţi lămpașul dacã soarele a răsărit” – prin soare se înțelege Manifestarea 

lui Dumnezeu în Ziua cea Nouă. 
60 Rúmí. 
61 Coran 2:156. 
62 [Nota Editorului] Vinul detașării de orice lucru din lumea contingentă, al detașării absolute. „Tajríd” 

înseamnă, conform lui Mina Yazdani, „a fi detașat de orice lucru din lumea contingentă” (comunicare 

personală). Todd Lawson (Tafsir as Mystical Experience, Intimacy and Ecstasy in Quran Commentary. 2018. 

Boston: Brill, p. 96) descrie „tajríd” ca „o stare de absolută de purificare sau abstracție (în sensul filozofic).” 
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ațintește privirea asupra manifestărilor singularității [tafríd]63. Pe această treaptă el străpunge 

vălurile pluralităţii, fuge de tărâmurile cărnii şi se înalţă în cerul unităţii. Cu urechea lui 

Dumnezeu aude; cu ochiul lui Dumnezeu priveşte misterele creaţiei divine. El păşeşte în 

sanctuarul interior al Prietenului şi, ca un apropiat, se bucură de cortul Celui Prea Iubit. Din 

mâneca Absolutului, el întinde mâna adevărului și dezvăluie secretele puterii divine. El nu 

vede în el însuşi nici nume, nici faimă, nici rang, ci găseşte propria sa laudă în preamărirea 

lui Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu își vede propriul nume. Pentru el „toate cântecele 

sunt de la acel Rege suprem” şi orice melodie e de la El. El stă pe tronul lui „Spune, toate 

lucrurile sunt de la Dumnezeu”64 şi se sprijină pe jilțul lui „Nu există putere sau tărie decât în 

Dumnezeu”.65 El priveşte toate lucrurile cu ochiul Unității şi vede razele luminoase ale 

Soarelui Adevărului strălucind dinspre zorile Esenţei Divine deopotrivă peste toate lucrurile 

create, și contemplă luminile Unității reflectate asupra întregii creaţii. 

Este cunoscut Eminenţei voastre că toate variațiile pe care drumețul le zărește în 

diferitele etape ale călătoriei sale pe tărâmurile existenţei își au originea în propria sa 

capacitate de a percepe.66 Vom da un exemplu cu privire la acest lucru pentru ca semnificația 

sa să poată fi pe deplin înțeleasă. Luați în considerare soarele vizibil: deşi el strălucește la fel 

asupra întregii existențe şi la porunca Domnului Revelației îşi revarsă lumina asupra tuturor 

lucrurilor, totuși, în fiecare loc el devine vizibil şi își revarsă favoarea, potrivit 

potențialităților acelui loc. De exemplu, într-o oglindă el îşi reflectă propriul disc şi propria 

formă și aceasta se datorează clarității oglinzii însăși; printr-un cristal el face să apară focul, 

iar în alte lucruri el arată doar efectul strălucirii lui, dar nu și întregul său disc. Și totuşi, așa 

 
Julio Savi [Towards the Summit of Reality (2008), George Ronald: Oxford, p. 451] traduce tajríd ca „distanțare 

adevărată (lit. detașare) [de lumea aceasta].” 
63 [Nota Editorului] „Tafríd” teste tradus ca singularitate sau unicitate (ceva ce e singur, unic, unul și nu mai 

mult) de către Savi (2008: pp. 259, 451).   
64 Coran 4:78 
65 Coran 18:39 
66 [Nota Editorului] Adică variațiile zărite în diferitele etape ale călătoriei pe tărâmurile existenței se datorează 

propriei perspective sau punctului de vedere al fiecăruia.    
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după cum observați și dumneavoastră, prin acel efect, în virtutea poruncii Creatorului, el 

antrenează fiecare lucru potrivit capacității acelui lucru. 

În același fel, culorile devin vizibile în fiecare obiect, potrivit naturii acelui lucru. De 

pildă, printr-o sticlă galbenă, razele au o strălucire galbenă; printr-o sticlă albă, razele sunt 

albe; iar printr-una roşie, razele se văd roşii. Aceste diferențe se datorează obiectului în sine, 

nu luminii. Și dacă un loc este ascuns de lumină, de exemplu, din cauza zidurilor și a 

acoperişului, el va fi complet lipsit de lumina soarelui și neatins de razele lui. 

Tot la fel, unele suflete firave au restrâns vastele întinderi ale cunoaşterii înlăuntrul 

zidurilor egoului şi pasiunii, și sub mantia ignoranței și a orbirii, și s-au lipsit astfel de lumina 

Soarelui mistic şi de misterele Iubitului etern. Ele au rătăcit departe de nepreţuita înţelepciune 

a strălucitoarei Credinţe a Domnului Mesagerilor67, au fost oprite de la a intra în sanctuarul 

Frumuseții Supreme şi alungate din Kaaba gloriei. Iată valoarea oamenilor acestor vremuri! 

Și dacă o privighetoare68 se înalţă deasupra lutului egoului, și sălășluiește în bolta de 

trandafiri a inimii şi, în melodii arabe şi dulci tonuri persane mărturisește misterele lui 

Dumnezeu – un singur cuvânt reînsuflețind orice formă lipsită de viață și acordând spiritul 

sfințeniei fiecărui os descompus – tu vei vedea cum o mie de clești ai invidiei și miriade de 

ghiare ale urii gonesc după Ea și se străduiesc din răsputeri să O dea pieirii.  

Într-adevăr, unui gândac mireasma dulce îi pare urât mirositoare și pentru omul 

bolnav de guturai un parfum plăcut nu înseamnă nimic. De aceea iată ce s-a spus pentru a-l 

călăuzi pe cel ignorant:  

 

Alungă guturaiul din capul tău 

Și inspiră în schimb suflarea lui Dumnezeu.69 

 
67 Profetul Mohamed.  
68 [Nota Editorului] Privighetoarea simbolizează aici revelația lui Bahá’u’lláh. 
69 Rúmí.  
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Rezumând, deosebirea dintre obiecte a fost acum lămurită. Astfel, când drumețul se 

uită numai la locul apariției – cu alte cuvinte, când ia în considerare doar sticla colorată – el 

vede galben, și roşu, şi alb. În acest fel, conflictul s-a înstăpânit printre oameni și un praf 

întunecat s-a răspândit de la unele suflete mărginite peste lume. Alți dintre drumeți privesc 

strălucirea luminii, pe când alții au băut din vinul unicităţii şi nu văd nimic altceva în afară de 

soarele însuşi. 

După cum drumeții străbat aceste trei planuri diferite, la fel înțelegerea și cuvintele lor 

diferă, și astfel semnul conflictului a apărut, în mod neîncetat, pe pământ. Pentru că sunt unii 

care sălăşluiesc în planul Unității Divine şi vorbesc despre acea lume, și unii locuiesc pe 

tărâmurile limitării, şi unii pe treptele egoului, pe când alţii sunt complet acoperiţi de văluri. 

Astfel oamenii ignoranţi ai zilei, care nu au nicio parte din strălucirea Frumuseţii divine, 

avansează anumite revendicări şi în fiecare epocă și ciclu pricinuiesc oamenilor oceanului 

Unității Divine ceea ce ei înșiși ar merita [să îndure].70 „Dacă Dumnezeu ar pedepsi oamenii 

pentru faptele lor mârşave, El nu ar lăsa nimic viu pe pământ! Dar până la un termen stabilit 

le acordă El păsuire”.71 

O, frate al Meu! O inimă pură este asemenea unei oglinzi; curăţ-o cu lustrul72 iubirii şi 

separării de tot ceea ce nu e Dumnezeu, pentru ca adevăratul soare să poată străluci în ea și să 

apară zorile eternei dimineți. Atunci vei înţelege limpede sensul lui: „Nici pământul, nici 

cerul nu Mă pot cuprinde; singurul lucru care Mă poate cuprinde este inima celui care crede 

în Mine”.73 Și îţi vei lua viaţa în mâinile tale şi cu un dor nemărginit o vei arunca la 

picioarele Prea Iubitului tău de curând găsit. 

 
70 [Nota Editorului] O traducere mai clară dar mai puțin fidelă textului propriu-zis ar fi fost: „pricinuiesc 

oamenilor oceanului Unității Divine suferința pe care ei înșiși o merită”.  
71 Coran 16:61 
72 [Nota Editorului] În secolul XVIII majoritatea oglinzilor erau înca din metal, nu din sticlă, și deci trebuiau să 

fie frecvent curățate de rugină și/sau lustruite.  
73 Dintr-un hadíth. 
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Ori de câte ori lumina revelației Regelui Unicității se așează pe tronul inimii şi 

sufletului, strălucirea Lui devine vizibilă în fiecare mădular şi membru [al trupului]. Atunci 

misterul ilustrei tradiţii sclipește din întuneric: „Un servitor este atras spre mine, în rugăciune, 

până ce îi răspund şi după ce i-am răspuns, Eu devin urechea cu care el aude…”74 Căci în 

acest fel Stăpânul casei a apărut în casa Lui75 şi toţi stâlpii locuinţei strălucesc cu lumina Lui. 

Și așa cum atât acţiunea cât şi efectul luminii vin de la Dătătorul de Lumină, la fel toți se 

mişcă prin El şi se înalţă prin voinţa Sa. Acesta este acel izvor din care beau cei apropiaţi de 

El, precum este scris: „Un izvor din care cei care se apropie de Dumnezeu vor bea”.76  

Cu toate acestea, nimeni nu ar trebui să interpreteze aceste afirmații ca sugerând o 

încarnare sau coborâre a lumilor lui Dumnezeu în gradele creaturilor Sale, şi nici Eminenţa 

voastră nu ar trebui să se lase condus spre asemenea înțelegeri greșite. Căci Dumnezeu, în 

Esenţa Sa, este sfințit mai presus de orice urcare sau coborâre, intrare şi ieşire; El este şi a 

fost dintotdeauna înălțat dincolo de atributele creației sale şi aşa va rămâne pe vecie. Nici un 

om nu L-a cunoscut vreodată; nici un suflet nu a pătruns vreodată natura Ființei Sale. 

În valea cunoașterii Sale fiecare mistic rătăcește pierdut; în înțelegerea esenței Sale fiecare 

sfânt rămâne perplex. El este sanctificat deasupra înţelegerii celui înţelept și mai presus decât 

cunoaşterea celui erudit! „Calea este blocată și orice căutare respinsă. Dovada Lui sunt 

semnele Sale; ființa Lui este mărturia Sa”.77 

De aceea, cei care îndrăgesc chipul Celui Iubit au spus: „O, Tu, Cel a Cărui Esenţă 

singură poate conduce către Esenţa Lui şi Care transcende orice asemănare cu creaturile 

Sale”.78 Cum ar putea nimicnicia absolută galopa în arena eternității sau o umbră efemeră să 

 
74 Dintr-un hadíth. 
75 [Nota Editorului] Vezi Cuvântul Tainic nr. 27 din partea persană: „O Fiu al Țărânei! Toate cele ce se află pe 

acest pământ pentru tine le-am rânduit, în afară de inima omului, din care am făcut locașul frumuseții și gloriei 

Mele; tu însă Mi-ai dat casa și căminul altcuiva; și ori de câte ori manifestarea sfințeniei Mele Și-a căutat 

sălașul, a găsit în el un străin și atunci, fără adăpost, a luat-o înapoi spre sanctuarul Celui Iubit. Cu toate aceastea 

Eu ți-am păstrat secretul și n-am dorit să te fac de rușine”.   
76 Coran 83:28.  
77 Dintr-un hadíth. 
78 Dintr-o rugăciune a Imamului ‘Ali. 
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ajungă la soarele veşnic? Prietenul căruia i s-au adresat cuvintele „Fără de Tine” a grăit, „Am 

fi eșuat în a Te cunoaște”; și Iubitul la care se face aluzie prin cuvintele „sau mai exact” a 

grăit, „nici n-am fi ajuns în prezența Ta”.79  

Într-adevăr, referințele făcute la gradele cunoaşterii mistice se referă la cunoaşterea 

strălucirilor acelui Soare al Adevărului așa cum devine El reflectat în diferite oglinzi.  

Strălucirea acelei lumini se află în inimi, cu toate acestea, ea este ascunsă sub vălurile 

dorințelor egoiste şi ale atașamentelor lumești asemeni unei lumânări într-o lanternă de fier ce 

numai atunci când capacul este ridicat își oferă strălucirea.  

În același fel, atunci când vei smulge vălurile iluziei de pe fața inimii tale luminile 

Unicităţii vor deveni vizibile.  

Este clar, astfel, că nici măcar aceste raze nu se supun [categoriilor] intrării sau ieşirii 

–  cu atât mai puţin acea Esenţă a existenţei şi acel Mister îndelung dorit. O, frate al Meu, 

cugetă la aceste chestiuni în spiritul investigării şi nu în cel al imitaţiei orbești. Un călător 

adevărat nu va fi ținut în loc de piedica cuvintelor şi nici nu se va lăsa intimidat de influența 

insinuărilor. 

 

Cum ar putea o perdea să-l despartă pe îndrăgostit de iubita lui? 

Când (nici măcar) zidul lui Alexandru nu-i poate despărţi!80 

 

Multe sunt secretele, și străinii sunt miriade. Pentru a cuprinde misterul Celui 

Preaiubit volume întregi n-ar fi de ajuns şi cu atât mai puțin ar putea fi el epuizat în aceste  

 
79 „Fără de tine” se referă la hadíthul citat în nota 37. „Nu am reușit să Te cunoaștem” face aluzie la o rugăciune 

atribuită lui Muḥammad care spune: „Nu Te-am cunoscut, Dumnezeule, așa cum s-ar cuveni să fii cunoscut”. 

„Sau și mai aproape” face aluzie la Coran 53:9. 
80 Sa’dí (ca. 1213-1292), autor al operei Gulistân și a altor opere poetice.  
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pagini, deși n-ar fi nevoie decât de un cuvânt, de un semn. „Cunoaşterea este un singur punct 

pe care ignoranţii l-au multiplicat”.81 

Deduceți, atunci, din aceasta diferenţele dintre lumi. Deși lumile lui Dumnezeu sunt 

infinite, unii le descriu ca și cum ar fi patru: lumea timpului, care are atât început cât şi 

sfârşit; lumea duratei, care are un început dar al cărei sfârşit nu este vizibil; lumea realității 

primordiale, al cărei început nu poate fi văzut, dar despre care se ştie că are un sfârşit; şi 

lumea eternităţii, la care nu poate fi văzut nici începutul, nici sfârşitul. Deşi există multe 

afirmații diferite cu privire la aceste aspecte, expunerea lor în amănunt ar fi obositoare 

[pentru cititor]. Astfel, unii au spus că lumea perpetuității nu are nici început, nici sfârşit şi au 

identificat lumea eternităţii cu Esența invizibilă, inaccesibilă şi incognoscibilă. Alţii au numit 

aceste lumi82 ale Curţii Cereşti83, ale Domeniului Celest84, ale Împărăției Divine85 şi ale 

Existenței Muritoare.86 

Mai mult decât atât, călătoriile pe cărarea iubirii au fost considerate a fi patru: de la 

creaturi spre Cel Adevărat, de la Cel Adevărat spre creaturi, de la creaturi spre creaturi, și de 

la Cel Adevărat spre Cel Adevărat. 

Numeroase sunt rostirile înțelepților și misticilor din vremurile trecute pe care nu le-

am menţionat aici, deoarece mi se par neplăcute citatele abundente din vechile texte; căci 

citarea cuvintelor altora nu indică altceva decât învățătură dobândită şi nu un dar divin.  

Chiar și atât cât am citat aici este doar din respect pentru obiceiurile oamenilor şi după 

maniera celor învățați. În plus, asemenea subiecte sunt dincolo de scopul acestei epistole. Nu 

 
81 Dintr-un hadíth. 
82 [Nota Editorului] Pentru o descriere a acestor lumi (Láhút, Jabarút, Malakút, Násút) vezi lucrarea lui Moojan 

Momen intitulată Relativism: A basis for a Bahá’i Metaphysics: https://bahai-

library.com/momen_relativism_bahai_metaphysics  
83 [Nota Editorului] Láhút. 
84 [Nota Editorului] Jabarút. 
85 [Nota Editorului] Malakút. 
86 [Nota Editorului] Násút. 

https://bahai-library.com/momen_relativism_bahai_metaphysics
https://bahai-library.com/momen_relativism_bahai_metaphysics


 23 

din mândrie am refuzat să redau cuvintele lor; mai degrabă este vorba de o manifestare a 

înţelepciunii şi o dovadă de bunăvoinţã. 

 

Dacă Khidr a avariat, cu adevărat, corabia pe mare, 

O mie de lucruri drepte sunt ascunse în acest rău.87 

 

Altfel, acest Servitor se consideră El Însuși complet pierdut și ca inexistent chiar și în 

fața unuia iubit de Dumnezeu și încă și mai puțin decât atât în prezenţa sfinţilor Săi. Slăvit fie 

Domnul Meu, Cel Preaînalt! Mai mult, ţelul nostru este de a descrie stadiile călătoriei 

drumețului şi nu de a prezenta afirmaţiile contradictorii ale misticilor. 

Deşi a fost dat un scurt exemplu în ceea ce privește începutul şi sfârşitul lumii relative 

și contingente, totuși, o ilustrare suplimentară este oferită pentru ca înţelesul deplin să fie 

clar. De exemplu, fie ca Eminenţa voastră să se gândească la sine însuşi: în relaţie cu fiul 

vostru sunteţi cel dintâi, în relaţie cu tatăl vostru, sunteţi cel din urmă. Prin înfățișarea voastră 

exterioară sunteţi expresia apariţiei puterii pe tărâmurile creaţiei divine; prin fiinţa voastră 

lăuntrică revelați misterele ascunse ce reprezintă darul divin depozitat în dumneavoastră.  

Astfel, noţiunile de cel dintâi şi cel din urmă, de aspect exterior şi lăuntric sunt toate, în 

sensul în care ne-am referit la ele, aplicabile dumneavoastră, pentru ca prin aceste patru stări 

care v-au fost conferite să puteți înţelege cele patru stări divine, şi pentru ca privighetoarea 

inimii voastre cântând pe toate ramurile înflorite ale copacului existenţei, fie ele văzute sau 

nevăzute, să poată striga: „El este Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel Văzut şi Cel Ascuns!”88 

Afirmaţiile acestea sunt făcute în sfera a ceea ce este relativ. Altminteri, acele suflete 

care printr-un singur pas au traversat lumea relativităţii şi condiționării, și au sălășluit la 

 
87 Rúmí; aici se face referire la Coran 18:71.  
88 Coran 57:3.  
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curtea suveranității independente, și și-au ridicat cortul pe tărâmurile autorităţii şi poruncii 

absolute, au mistuit aceste relativități cu o singură scânteie şi au şters aceste cuvinte cu o 

simplă picătură de rouă. Ei înoată în marea spiritului şi se înalţă în atmosfera sfântă a luminii. 

Și atunci ce existență au cuvintele în acest plan, astfel încât „cel dintâi” şi „cel de pe urmă”, 

sau altele decât acestea, să fie menţionate sau descrise? Pe acest tărâm, cel dintâi este la fel ca 

cel de pe urmă, iar cel de pe urmă este la fel ca cel dintâi.  

 

Din iubire fă în sufletul tău un foc 

Și arde în el gândurile și cuvintele toate.89 

 

O, prietene, privește-te pe tine însuţi: Dacă n-ai fi devenit tată, dacă nu ţi s-ar fi născut 

un fiu, n-ai fi înțeles aceste cuvinte. Uită-le acum pe toate ca să poţi învăţa de la Maestrul 

Iubirii la şcoala Unității Divine, ca să poți să te întorci la Dumnezeu, să abandonezi tărâmul 

irealității pentru adevăratul tău rang, și să sălășluiești sub umbra copacului cunoaşterii. 

  O, dragul meu! Îmbrățișează sărăcia pentru ca să poţi intra în înalta curte a bogăţiilor; 

şi smereşte-ţi trupul pentru ca să poţi bea din pârâul gloriei şi să pricepi întreg înţelesul 

poemelor despre care ai întrebat.  

Astfel a fost clarificat faptul că aceste stadii depind de cât de mult a înaintat drumețul. 

În fiecare oraş, el va vedea o lume, în fiecare vale, va ajunge la un izvor, în fiecare luncă va 

auzi un cântec. Altfel, şoimul cerului mistic are multe minunate cânturi ale spiritului în 

pieptul lui şi pasărea persană păstrează în sufletul său multe și dulci melodii arabe; dar 

acestea sunt ascunse şi ascunse vor rămâne. 

 

 

 
89 Rúmí. 
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Dacă vorbesc deschis, multe minţi se vor spulbera 

Și dacă scriu, multe condeie se vor rupe.90  

 

Pacea fie cu acela care duce această preamărită călătorie până la sfârșit şi care 

urmează calea adevărului mergând după luminile călăuzirii.  

După ce a străbătut înaltele întinsuri ale acestei peregrinări celeste, drumețul intră în 

ORAȘUL MULȚUMIRII. În această vale, el simte brizele mulţumirii divine adiind dinspre 

tărâmul spiritului. El arde vălurile dorinței şi cu ochiul interior şi cu cel fizic percepe 

înăuntrul şi în afara tuturor lucrurilor ziua lui “Dumnezeu va mulțumi pe fiecare din 

preaplinul Său”.91 De la durere92, el va trece la fericire, de la supărare la bucurie și de la 

agonie şi descurajare la desfătare şi extaz.93 

 
90 [Nota Editorului] Aceste cuvinte se referă la Bahá’u’lláh Însuşi, care încă nu îşi declarase Misiunea.  
91 Coran 4:130. 
92 [Nota Editorului] “Că un astfel de țel al perfecțiunii interioare, al împlinirii sufletului, al participării active și 

constructive la progresul colectiv trebuie să fie atins pe așa o cale stearpă, dificilă și obositoare, care nu are 

aparent nimic în comun cu lumina și bucuria țelului spre care duce, poate părea ciudat, și chiar nedrept și crud. 

Sfânta Teresa din Avila [31] a spus: ‚Nu sunt surprinsă, Stăpânul meu, că prietenii Tăi sunt atât de puțini, dacă 

Tu te porți cu ei în așa fel’. ... Modernul mistic Thomas Merton menționează o ‚noapte întunecată a simțurilor’ 

(‘night of the senses’) ce precede contemplația lui Dumnezeu, și descrie o grea ‚călătorie prin deșert,’ plină de 

‚ariditate’ și ‚dezolare’ [37] [singurătate tristă și apăsătoare, pustiu], ducând la viziunea lui Dumnezeu (‘to the 

vision of the Lord’). În secolul al șaisprezecelea, Sfântul Ioan al Crucii menționează o ‚noapte a simțului și 

spiritului’ pe care ‚sufletul trebuie mai întâi să o traverseze, dacă este să atingă [vreodată] treapta perfecțiunii”. 
[38] Julio Savi, The Eternal Quest for God. 1989. p. 210, http://bahai-library.com/books/quest/index.html  
93 [Nota Editorului] Dinamica aceasta de la eșec, teste și tragedii la bucurie a fost recent subliniată atât într-un 

articol (The Moral Danger of Meritocracy/ Pericolul Moral al Meritocrației) cât și într-o carte (The Second 

Mountain: The Quest for a Moral Life/ Cel De-al Doilea Munte: Căutare pentru o Viață Morală) care par a 

descrie în suprinzătoare detalii chiar această Vale a Mulțumirii. Autorul, David Brooks de la New York Times, 

identifică două etape („doi munți”) cu care par să se confrunte viețile oamenilor. Primul este muntele pe care 

oamenii cred că îl au de urcat după ce au terminat școala, de a începe o carieră, de a deveni vizibili, a avea 

success, a cumpăra o casă și a întemeia o familie. Creșterea reputației și înaintarea în rangul social prin auto-

perfecționare sunt elemente importante aici și fac parte din cultura individualistă și materialistă a societății. 

Progresul în aceste aspecte este considerat a fi definiția fericirii. Al doilea munte apare când oamenii dobândesc 

succesul sperat dar îl consideră nesatisfăcător, când ei suferă un eșec dramatic care le pune identitatea în pericol, 

sau când sunt asaltați de teste și dificultăți neașteptate, precum spaima cancerului sau pierderea unui copil. 

Aceste tragedii fac ca „victoriile primului munte” să nu pară „chiar atât de importante”. Dacă oamenii 

supraviețuiesc acestor experiențe distrugătoare, această perioadă de suferință deschide ceva nou în inimile lor. 

„[D]orința de stimă este îndepărtată și dorințe mai mari sunt făcute să apară: dorințele inimii (de a trăi într-o 

relație iubitoare cu ceilalți) și dorințele sufletului (dorința de a sluji un ideal transcendent și de a fi sfințit de acea 

formă de slujire). Când oamenii sunt deschiși în acest fel, sunt mai sensibili la durerile și bucuriile lumii. Ei își 

dau seama: O, acel prim munte nu a fost muntele meu. Sunt pregătit pentru o călătorie mai mare. Unii oameni 

își schimbă radical viața în acest moment. Renunță la pozițiile lor în corporații ca să predea la școala primară. Se 

dedică unor cauze sociale sau politice. Cunosc o femeie al cărei fiu s-a sinucis. Ea spune că femeia speriată și 

sfioasă care fusese ea până atunci a murit odată cu el. Ea și-a găsit vocea și ajută familiile în criză. Recent am 

http://bahai-library.com/books/quest/quest.10.html#fn29
http://bahai-library.com/books/quest/quest.10.html#fn33
http://bahai-library.com/books/quest/quest.10.html#fn34
http://bahai-library.com/books/quest/index.html
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Deşi, din afară, călătorii prin această vale par a sălăşlui în ţărână, totuși, lăuntric, ei 

locuiesc în înălțimile înțelesului mistic94; ei se înfruptă din darurile eterne ale cerului și beau 

din vinurile fine ale spiritului. 

Limba eșuează în a descrie aceste trei Văi, și vorbirea nu își poate atinge ținta. 

Condeiul nu poate pătrunde în această arenă, iar cerneala nu lasă decât o pată. Pe aceste 

trepte, privighetoarea inimii are alte cântece şi secrete care fac inima să tresalte şi sufletul să 

strige95 în înalturi, dar acest mister al înţelesului lăuntric poate fi şoptit doar de o inimă alteia, 

poate fi încredinţat numai de un suflet altuia. 

 

 

 

 

 

 

 
cunoscut un tip care obișnuia să fie bancher. Acest lucru nu a reușit să îl satisfacă, iar acum îi ajută pe bărbații 

care ies din închisoare. … Poate că majoritatea oamenilor care au trecut de un astfel de obstacol rămân în 

aceleași locuri de muncă, cu aceleași vieți, dar sunt diferiți. Nu mai este totul despre sine; ci despre relație, 

despre a te dărui. Bucuria lor este să-i vadă pe alții strălucind”. Tot Brooks concluzionează: „Dacă primul munte 

este despre construirea ego-ului și definirea sinelui, al doilea este despre lepădarea ego-ului și dizolvarea sinelui. 

Dacă primul munte este despre achiziție, al doilea munte este despre contribuție. … Pe primul munte se 

sărbătorește libertatea personală - menținându-vă opțiunile deschise, lipsa restricției. Deci, persoana de pe cel 

de-al doilea munte își ia angajamente. Oamenii care și-au luat un angajament față de un oraș, o persoană, o 

instituție sau o cauză și-au pecetluit soarta și au ars podurile din spatele lor. Au făcut o promisiune fără să 

aștepte nimic în schimb. S-au dedicat în întregime. ... Acești oameni de pe al doilea munte ne conduc către o 

nouă cultură. Schimbarea culturii se întâmplă atunci când un grup mic de oameni găsesc o modalitate mai bună 

de a trăi, iar noi toți îi copiem. Acești oameni de pe al doilea munte au găsit-o. Revoluția lor morală ne îndreaptă 

spre un alt scop. Pe primul munte avem ca țintă fericirea, dar pe cel de-al doilea munte suntem răsplătiți cu 

bucurie. Care este diferența? Fericirea implică o victorie pentru sine. Se întâmplă pe măsură ce ne apropiem de 

obiectivele noastre. Ești promovat. Iei o masă delicioasă. Bucuria implică transcendența sinelui. Când vă aflați 

pe cel de-al doilea munte, vă dați seama că țintim prea jos. … Pe al doilea munte vezi că fericirea este bună, dar 

bucuria este [și] mai bună.” David Brooks, The Moral Danger of Meritocracy, New York Times 06/04/2019, 

https://www.nytimes.com/2019/04/06/opinion/sunday/moral-revolution-david-brooks.html 
94 [Nota Editorului] Traducerea cuvânt cu cuvânt ar fi fost: “...totuși, lăuntric, ei sunt întronați în înălțimile 

înțelesului mistic.” 
95 [Nota Editorului] “Cry out” poate fi tradus aici ca a striga de disperare sau emoție/entuziasm. Ambele 

înțelesuri sunt importante.  

https://www.nytimes.com/2019/04/06/opinion/sunday/moral-revolution-david-brooks.html
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Bucuria96 nemărginită a cunoscătorilor mistici poate fi 

    împărtășită doar de la inimă la inimă, 

O bucurie pe care nici un mesager nu o poate duce, pe care nici o epistolă  

                 nu îndrăznește să o transmită.97 

 

Cât de multe sunt lucrurile pe care, 

     din slăbiciune, le-am lăsat nerostite; 

Căci vorbele mele nu ar putea să le cuprindă 

     şi nici un efort de-al meu nu ar fi îndeajuns.98 

 

O, prietene, până ce nu vei intra în grădina acestor înțelesuri lăuntrice nu vei putea 

gusta niciodată din vinul nemuritor al acestei văi. Și dacă vei gusta din el, te vei îndepărta de 

orice alt lucru şi vei bea din cupa mulţumirii; te vei desprinde de toate celelalte lucruri şi te 

vei lega de El, îţi vei arunca viaţa pe cărarea din fața Lui şi îţi vei oferi sufletul de dragul Său. 

Și aceasta, chiar dacă pe acest tărâm nu există “toate celelalte” pe care trebuie să le dai 

uitării: “Dumnezeu era singur; nu era nimeni altcineva în afară de El”.99 Căci în acest plan, 

călătorul percepe în toate lucrurile frumuseţea Prietenului. În foc el vede chipul Celui Iubit; 

în iluzie, el discerne secretul realităţii; în atribute, el citeşte enigma Esenţei. Căci cu un singur 

 
96 [Nota Editorului] Cuvântul ‘bliss’ poate fi tradus ca fericire deplină sau bucurie fără de limite. Dar în 

contextul Scrierilor bahá’i adesea se referă la o stare spirituală de fericire/bucurie care se manifestă în ciuda 

oboselii, încercărilor sau chiar a prizonieratului. Într-un fel, este vorba despre o stare a sufletului și conștiinței 

care se manifestă datorită testelor și încercărilor, atunci când omul le transcende pe aceastea printr-o nouă 

înțelegere despre divin. Această nouă înțelegere sau stare de spirit devine apoi o constantă. Noi teste și încercări 

vin și trec, dar în fundal ea rămâne dominantă. Vezi: “My only joy in this swiftly-passing world was to tread the 

stony path of God and to endure hard tests and all material griefs. For otherwise, this earthly life would prove 

barren and vain, and better would be death. The tree of being would produce no fruit; the sown field of this 

existence would yield no harvest. Thus it is my hope that once again some circumstance will make my cup of 

anguish to brim over, and that beauteous Love, that Slayer of souls, will dazzle the beholders again. Then will 

this heart be blissful, this soul be blessed.” https://reference.bahai.org/en/t/ab/SAB/sab-191.html   
97 ʿAṭṭār. 
98 Ibn-i-Fárid (1181-1235). 
99 Dintr-un hadíth. 

https://reference.bahai.org/en/t/ab/SAB/sab-191.html
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suspin, el a mistuit toate vălurile şi dintr-o privire a aruncat deoparte toate acoperirile100. Cu 

un ochi pătrunzător, el priveşte noua creație și cu o inimă lucidă, el înțelege adevărurile 

subtile. Cuvintele „Și Noi am făcut vederea ta pătrunzătoare în această zi”101 sunt o dovadă 

suficientă a acestei afirmații și o descriere potrivită a acestei stări. 

După ce a străbătut planul purei mulţumiri, drumețul ajunge la VALEA UIMIRII și 

e aruncat în oceanele măreției și în fiece clipă uimirea lui crește. Acum el vede expresia102 

bogăției ca fiind sărăcia însăși103, și esenţa independenței ca fiind pură neputință.104 Acum el 

amuţeşte în faţa frumuseţii Celui Atotglorios; apoi, el este din nou epuizat de propria lui 

viaţă. Câţi arbori mistici nu au fost dezrădăcinaţi de această furtună a perplexității, câte 

suflete n-au fost sleite și epuizate de ea. Căci în această Vale călătorul este aruncat în 

confuzie, cu toate că, în ochii celui care a reușit să o parcurgă, astfel de semne sunt apreciate 

şi mult iubite. În fiecare clipă el vede o lume minunată, o nouă creaţie, și merge din uimire în 

 
100 [Nota Editorului] Adică orice acoperea sau bloca viziunea.  
101 Coran 50:22.  
102 [Nota Editorului] Cuvântul “embodiment” înseamnă „întruchipare”, dar aici în sensul de „înfățișare în 

forme concrete a unei idei abstracte”. https://dexonline.ro/intrare/%C3%AEntruchipare/68797 Am preferat 

„expresia bogăției” în loc de „întruchiparea bogăției” pentru “the embodiment of wealth” pentru că aici nu pare 

a fi vorba exclusiv despre „întruparea bogăției” „încarnarea bogăției” adică despre exemplificarea bogăției 

printr-o persoană. Acest sens al termenului este posibil și important dar nu principal.  
103 [Nota Editorului] În sensul că sărăcia în lucruri lumești face loc bogăției în Dumnezeu. Vezi, de asemenea, 

Cuvântul Tainic nr. 51 (partea persană): „Căci a fi sărac în toate în afară de Dumnezeu e un dar minunat, nu-i 

subaprecia valoarea, căci în cele din urmă, el te va face bogat în Dumnezeu, și astfel vei ști ce înseamnă 

expresia, ‚Adevărat voi sunteți cei săraci,’ iar cuvintele sacre, ‚Dumnezeu este Atotstăpânitorul,’ vor ieși la 

lumină precum adevărații zori ai dimineții, glorios de strălucitori, la orizontul inimii celui ce iubește, și vei trăi 

în siguranță pe tronul bogăției”. Aici se ascunde și un sens epistemologic: atunci când realizăm existența lui 

Dumnezeu și rolul său în Creație și în procesul civilizației prin revelațiile Sale consecutive, ajungem la 

înțelegerea că, de fapt, totul din jurul nostru vine de la Dumnezeu, îi aparține Lui – natura, cunoașterea, știința, 

arta și capacitățile umane, precum și sufletul nostru. Chiar și hainele de pe noi aparțin Lui. Astfel, precum în 

rugăciunea scurtă obligatorie putem spune: „Mărturisesc în clipa aceasta, neputința mea și puterea Ta, sărăcia 

mea și bogăția Ta”. Tema aceasta are un rol important mai târziu, în cea de-a șaptea vale. 
104 [Nota Editorului] Jonah Winters descrie această Vale ca una în care misticul devine ‚nebun’ (majnún) prin 

conștientizarea lui Dumnezeu, adus într-o stare de perplexitate și uimire trăită de mulți mistici și la care se referă 

prin termenul „crazy wisdom”. (Jonah Winters, Seven Valleys (Haft Vádí): Tablet Study Outline. (1999): 

https://bahai-library.com/wilmette_haft_vadi_outline  

Găsim multe pasaje de acest tip în Scrierile Bahá’i, ca de exemplu, următorul:  

“Nu căutați nici un moment de odihnă, fie zi sau noapte. Nu, mai degrabă străduiți-vă să dobândiți pacea inimii 

în cerul Unității. Nu vă supuneți nici un moment instinctului conștiinței lumești de a afla tihna. Căutați fericirea 

divină în greutățile și necazurile acestei lumi fizice și discerneți bunăstarea spirituală în luptele acestei existențe 

efemere. Extrageți zahărul și mierea din otrava amară a suferinței. Recunoașteti mângâierea favorii divine în 

săgețile nenorocirii. Considerați cea mai josnică treaptă a umilirii pe calea Perfecțiunii Binecuvântate ca fiind 

cel mai înalt rang al Gloriei. Aflați cum coborârea este aceeași cu urcarea și considerați moartea însăși ca pe 

esența vieții”. ‘Abdu’l-Bahá, Bahá’í Scriptures, Part 5, No. 798 

https://dexonline.ro/intrare/%C3%AEntruchipare/68797
https://bahai-library.com/wilmette_haft_vadi_outline
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uimire şi e copleșit de venerație în faţa noii opere105 a Celui care este Domnul Suveran al 

tuturor. 

O, frate, cu adevărat, dacă vom cugeta la fiecare lucru creat, vom remarca un număr 

nesfârşit de înţelepciuni desăvârşite şi vom afla nenumărate adevăruri noi şi minunate. Unul 

dintre fenomenele create este visul. Gândiţi-vă câte taine sunt cuprinse în el, câte înţelepciuni 

adunate, câte lumi ascunse. Observă cum ești adormit într-o casă, și uşile ei sunt închise; 

dintr-o dată te găsești într-un oraş îndepărtat, în care intri fără să-ţi mişti picioarele sau să-ți 

ostenești trupul. Fără a te sluji de ochi, vezi; fără a te servi de urechi, auzi; fără limbă, 

vorbeşti. Și poate, după ce zece ani s-au scurs, vei vedea în această lume temporală chiar 

lucrurile pe care le-ai visat în noaptea aceasta. 

De fapt, multe feluri de înţelepciune la care să cugetăm există în vis, pe care nimeni în 

afară de oamenii acestei văi nu le poate înţelege în realitatea lor. În primul rând, ce este 

această lume, în care fără a avea ochi sau urechi sau mână sau limbă le poți folosi pe toate? În 

al doilea rând, cum se face că în lumea exterioară vezi astăzi efectul unui vis pe care l-ai avut 

acum zece ani în lumea somnului? Gândeşte-te la deosebirea dintre aceste două lumi şi la 

misterele pe care le ascund, pentru ca, sprijinit de confirmări divine, să poți ajunge la 

descoperiri cereşti şi să intri pe tărâmurile sfinţeniei. 

 
105 [Nota Editorului] Cuvântul “handiwork” tradus aici drept „operă” este format din două cuvinte “hand” 

(„mână”) și “work” („muncă”). Cuvântul acesta se referă, deci, la rezultatul muncii manuale. Cu alte cuvinte, s-

ar putea spune că cel care distinge creația sau opera lui Dumnezeu în acest fel o vede cumva ca pe o țesătură sau 

urzeală (alte metafore foarte diferite pot fi folosite), adică dezvoltă o oarecare (foarte limitată) percepție despre 

structura, și felul ei de compoziție. Dacă înțelegem cuvântul “handiwork” ca referindu-se la munca făcută cu 

mâna de o anumită persoană (și nu ca rezultatul acestui tip de muncă - operă) atunci o altă traducere ar fi de 

asemenea posibilă: “În fiecare clipă el vede o lume minunată, o nouă creaţie, și merge din uimire în uimire şi e 

copleșit de venerație în faţa noilor plăsmuiri (sau modelări) ale Celui care este Domnul Suveran al tuturor”. Din 

punctul meu de vedere, prima traducere – “handiwork” = „operă” este mult mai adecvată, dar a doua traducere e 

importantă pentru că scoate în evidență actul continuu de creație a Divinului. Divinul, cu alte cuvinte, are mereu 

un rol activ în creație. Dar, aș adăuga, e mult mai ușor pentru om să încerce să înțeleagă ceva din această „nouă 

operă” decât să încerce să înțeleagă dinamica actului creator, adică actul divin al creației în sine. Ceea ce 

Dumnezeu a plăsmuit e relativ accesibil față de modul și felul în care Dumnezeu plăsmuiește activ, aspect la 

care probabil nu vom avea acces niciodată.  
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Dumnezeu, Cel Preaînalt, a pus aceste semne în oameni pentru ca mințile blocate ca 

de un văl să nu poată nega misterele vieţii de după moarte şi nici minimaliza ceea ce le-a fost 

promis. Căci unii, bizuindu-se doar pe raţiune, neagă tot ceea ce raţiunea nu poate înțelege, 

dar cu toate acestea, minţile firave106 nu vor putea niciodată pătrunde realitatea etapelor pe 

care le-am expus: singur numai Intelectul divin universal le poate înţelege. 

 

Cum ar putea rațiunea firavă cuprinde Coranul, 

Sau păianjenul prinde pasărea phoenix în pânza lui?107 

 

Toate aceste stări se află și pot fi trăite în Valea Uimirii, unde, în fiece clipă, 

drumețul, vrea mai mult, și nu e obosit. Astfel Stăpânul Celui Dintâi şi a Celui de pe Urmă,108 

descriind în amănunt treptele contemplaţiei şi exprimându-și uluirea, a spus: „Sporește-mi 

mirarea și uimirea față de Tine, O Doamne!”109 

 

În același fel, reflectează la perfecțiunea creației omului şi la faptul că toate aceste 

planuri şi stări sunt înfășurate şi ascunse în el. 

 

Oare te consideri doar o mică și neînsemnată formă,  

Când în tine e cuprinsă lumea întreagă? 

 

Prin urmare, trebuie să ne străduim să distrugem natura animală până când înțelesul 

umanității iese la lumină. 

 
106 [Nota Editorului] Cuvântul “feeble” tradus aici ca „firav” poate avea însă și înțelesul de a fi lipsit de tărie de 

caracter - adică este vorba aici și de etica și caracterul moral cu care este asociată mintea cuiva.  
107 Saná’i.  
108 Profetul Mahomed.  
109 Dintr-un hadíth. 
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Tot la fel, Luqmán, care băuse din izvorul înţelepciunii şi gustase din apele 

milostivirii, pentru a dovedi fiului său, Nathan, planurile învierii şi morţii, a ales visul ca 

dovadă și exemplu. Evocăm acest lucru aici, pentru ca, prin acest Servitor evanescent, 

amintirea acelui tânăr al şcolii Unităţii Divine şi înțelept al tărâmurilor instruirii şi detașării să 

poată dăinui. El a spus: „O, Fiule, dacă eşti în stare să nu dormi, atunci ești în stare să nu 

mori. Și dacă eşti în stare să nu te trezeşti din somn, atunci vei fi în stare să nu învii după 

moarte”.  

O, prietene, inima este lăcaşul misterelor eterne: nu face din ea căminul unor 

capricii110 de o clipă. Nu irosi comoara preţioasei tale vieţi ocupându-te cu această lume iute 

trecătoare. Tu vii din lumea sfinţeniei: nu-ţi lega inima de pământ. Tu eşti un locuitor al curţii 

reunirii: nu alege lumea aceasta a ţărânei.  

 

Ca să rezumăm, nu există sfârşit în descrierea acestor trepte, dar din cauza nedreptăților 

pricinuite de oamenii acestei epoci acestui Slujitor, el nu mai simte nici o tragere de inimă să 

continue: 

 

Povestea rămâne neterminată încă și nespusă; 

Iartă-mă, deci, căci oboseala m-a cuprins.111 

 

Condeiul geme, iar cerneala varsă lacrimi şi fluviul inimii se revarsă în valuri de 

sânge. „Nimic nu se poate abate asupra noastră, în afară de ceea ce Dumnezeu a hărăzit 

pentru noi”.112 Pacea fie cu cel care urmează calea călăuzirii! 

 
110 [Nota Editorului] “fancy” poate fi tradus ca un sentiment de atracție superficial sau tranzient sau ca o idee 

sau convingere fără fundație, adică atât ca dorință/capriciu cât și ca „închipuire” sau „fantezie”. Acest termen, 

după părerea mea, trebuie înțeles ca având ambele sensuri simultan. În alte locuri apare des expresia “idle 

fancy” (în loc de “fleeting fancy” care este termenul discutat aici) aceasta fiind tradusă ca „închipuire deșartă”.   
111 Rúmí.  
112 Coran 9:51.  
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După ce va fi escaladat piscurile înalte ale uimirii, drumețul ajunge la VALEA 

ADEVĂRATEI SĂRĂCII ȘI A NONEXISTENȚEI113 ABSOLUTE. Această 

 
113 [Nota Editorului] “Abu'l-Faḍl a afirmat că atunci când cineva își declară credința în Bahá'u'lláh, dacă el 

recunoaște cu adevărat Rangul Său, acesta este începutul nonexistenței.” [Taherzadeh citat în Mírzá Abu'l-Faḍl 

de Darius Shahrokh, 1992, p. 10: https://bahai-library.com/wttp/PDF/Mirza%20Abu'l-Fadl.pdf   

“În primii ani ai secolului al XX-lea, ‘Abdu’l-Bahá l-a trimis pe Mírzá Abu'l-Faḍl 

în Statele Unite ale Americii pentru a propovădui și a-i ajuta pe credincioși să se aprofundeze în Credință.  

După întoarcerea sa, el și mai mulți pelerini americani erau așezați în prezența lui ‘Abdu’l-Bahá în 

‘Akka. Pelerinii au început să-l laude pe Mírzá Abu'l-Faḍl pentru ajutorul pe care li-l dăduse, spunând că el 

propovăduise multor suflete, apărase Cauza de adversarii ei cu cea mai mare abilitate și ajutase la clădirea unei 

comunități bahá'i puternice și dedicate în America. Pe măsură ce ei continuau să-l copleșească cu laude 

abundente, Mírzá Abu'l-Faḍl a devenit din ce în ce mai deprimat și abătut, până când a izbucnit în lacrimi și a 

plâns în hohote. Credincioșii erau surprinși și nu puteau înțelege acest lucru, gândindu-se chiar că poate nu îl 

lăudaseră suficient! Apoi, ‘Abdu’l-Bahá le-a explicat că, lăudându-l, l-au rănit amarnic, pentru că el se 

considera a fi asemenea nimicului absolut în Cauză și credea cu o sinceritate totală că nu era vrednic de nicio 

mențiune sau laudă”. (Adib Taherzadeh, Revelation of Bahá'u'lláh, vol. 2, p.45) 

 

https://bahai-library.com/wttp/PDF/Mirza%20Abu'l-Fadl.pdf
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treaptă este aceea a morții114 față de sine115 (faná) şi a trăirii în Dumnezeu (baqá)116, în care 

ești sărac în tine însuți şi bogat în Cel Dorit. Aici prin sărăcie se înţelege a fi sărac în ceea ce 

 
114 [Nota Editorului] Traducerea cuvânt cu cuvânt „a muri față de sine” (“dying to the self”), implică retezarea 

sau tăierea legăturii cu sinele. Tot din punct de vedere lingvistic, o altă traducere potrivită ar fi fost „această 

treaptă este aceea a indiferenței față de sine” dar aceasta nu ar corespunde pe de-a întregul conceptului „faná” 

care este asociat în mod principal cu noțiunea de anihilare a sinelui (vezi nota de subsol 116). Cuvântul “dying” 

este parte esențială, chiar dacă metaforică, a noțiunii de „faná”. De aceea, am preferat această traducere care 

permite o explorare adâncă a conceptului fiind în același timp cea mai fidelă lingvistic.   
115 [Nota Editorului] „A muri față de sine” (“dying to the self”), implică retezarea sau tăierea legăturii cu sine  

este echivalentă aici cu altruismul („selflessness”): „Oricine este preocupat de el însuși rătăcește în deșertul 

inconștienței și regretului! Cheia principală a stăpânirii de sine este uitarea de sine. Drumul către palatul vieții 

este calea renunțării.” ‘Abdu’l-Bahá, Star of the West, vol. 17, nr. 2, p. 348. Anihilarea de sine sau uitarea de 

sine nu presupune concentrarea pe sine, sau o formă de cunoaștere interioară (sau experiență interioară) statică. 

Ea este egală cu adevărata sărăcie pentru că presupune acțiunea în favoarea celorlalți. Renunțarea la sine 

presupune acțiunea în favoarea celorlalți, ca proces de aliniere cu Voința Divină și de reflectare a Numelor și 

Atributelor divine. Ești sărac pentru că dai totul pentru alții (timp, talent, resurse). Nici o virtute nu se dezvoltă 

în sine, static, ci prin servirea altora: nu poți fi generos în tine însuți de unul singur, ci numai prin a fi generos 

față de alții. La fel, nu putem fi drepți, buni, onești, de încredere, loiali sau iubitori decât în raport cu ceilalți. 

Anihilarea de sine este deci egală cu virtutea și egală cu servirea celorlalți (a întregii omeniri, în mod ideal) și a 

Legământului. După cum remarcă Jenabe E. Caldwell, acest lucru nu ar trebui să ne mire: „Fiecare învățător 

divin și toți marii filozofi ai lumii ne-au spus că Creatorul vrea să ne iubim unii pe alții”. Jenabe E. Caldwell, 

Reflections. Comments on the ‘Seven Valleys’, 2000, Baha’i Publishing Trust, New Delhi, p. 85. De asemenea, 

după cum ne spune columnistul David Brooks:  

„Noi avem această incredibilă abilitate de a dori să ne ajutăm unii pe alții și să ne iubim unii pe alții în moduri 

care depășesc orice cerințe obișnuite. Suntem, deci, creați în acest fel. Este un univers plin de grație [divină] 

care ne-a înzestrat cu o astfel de capacitate, și mi se pare mie că nu trebuia [neapărat] să fie așa”. Peter Wehner, 

David Brooks’s Journey Toward Faith, May 7 2019, The Atlantic, 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/05/second-mountain-brooks-discusses-his-faith/588766/  

Din acest punct de vedere, sugerez că următorul citat oferă o descriere a trăsăturilor necesare celui care 

traversează valea a Șaptea:  

„În curând zilele voastre iute trecătoare se vor sfârși, iar faima și bogățiile, huzurul, bucuriile oferite de această 

grămadă de gunoi, lumea, vor dispărea fără vreo urmă. Chemați-i atunci pe oameni la Dumnezeu și invitați 

omenirea să urmeze exemplul Adunării din Înalturi. Fiți părinți iubitori pentru orfan și refugiu pentru cei 

neajutorați, un tezaur pentru cei săraci și un leac pentru cei bolnavi. Fiți ajutoarele fiecărei victime a opresiunii, 

protectorii celor dezavantajați. Gândiți-vă, în fiece clipă să faceți un act de servire pentru fiecare membru al 

rasei umane. Nu vă faceți griji când întâmpinați aversiune și respingere, dispreț, ostilitate, nedreptate: 

comportați-vă, în felul opus. Fiți sincer amabili, nu doar în aparență. Fie ca fiecare dintre cei îndrăgiți de 

Dumnezeu să își concentreze atenția asupra acestui lucru: să fie mila Domnului față de om; să fie harul 

Domnului. Fie ca el să facă un bine fiecărei persoane care îi iese în cale și să îi fie cumva de folos. Fie ca el să 

îmbunătățească caracterul fiecăruia și să reorienteze mințile oamenilor. În acest fel, lumina călăuzirii divine va 

străluci, iar binecuvântările lui Dumnezeu vor cuprinde în îmbrățișarea lor întreaga omenire: căci iubirea este 

lumină, indiferent în ce adăpost sălășluiește; iar ura este întuneric, indiferent unde și-ar face cuibul. O, prieteni 

ai lui Dumnezeu! Pentru ca Misterul ascuns să poată sta revelat și esența secretă a tuturor lucrurilor să fie 

dezvăluită, străduiți-vă să alungați pentru totdeauna acel întuneric.” ‘Abdu’l-Bahá, Selections From the Writings 

of ‘Abdu’l-Bahá (1982), p. 3. Această perspectivă pare să fie confirmată de ‘Abdu’l-Bahá (Promulgation of 

Universal Peace, 1982, p. 244) care dă o semnificație etică tratatului ‘Cele 7 Văi’ cerându-ne să ne examinăm 

sinele, să ne anihilăm sinele: „Este speranța mea că voi veți lua în considerare această problemă, că veți căuta 

propriile voastre imperfecțiuni și nu vă veți gândi la imperfecțiunile niciunui alt om. Străduiți-vă cu toată 

puterea să vă eliberați de imperfecțiuni. Sufletele nepăsătoare (sau neascultătoare) caută mereu greșelile 

celorlalți. Ce poate ști ipocritul despre greșelile altora, când el este orb față de ale sale? Acesta este sensul 

cuvintelor din cele Șapte Văi. Este un ghid de comportament uman”.   

https://reference.bahai.org/en/t/ab/PUP/pup-86.html  
116 [Nota Editorului] Iată cum Alison Marshall ne descrie termenii „faná” și „baqá”: 

„Despre o persoană care ‘a devenit’ cel iubit sufiștii spun că se află într-o stare numită ‚faná,’ ceea ce este ceea 

ce Bahá'u'lláh a vrut să spună prin ‚a muri în El’. Rúmí a spus că această stare era scopul misticului. [38] Faná 

literalmente înseamnă ‚anihilare’ - implicând anihilarea sinelui. Deoarece faná are loc înlăuntrul credinciosului, 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/05/second-mountain-brooks-discusses-his-faith/588766/
https://reference.bahai.org/en/t/ab/PUP/pup-86.html
https://bahai-library.com/marshall_fana_baqa#fn36
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ține de lumea creației şi bogat în ceea ce ține de tărâmurile lui Dumnezeu. Căci atunci când 

adevăratul îndrăgostit şi prieten devotat ajunge în prezenţa Celui Prea Iubit, frumuseţea 

scânteietoare a Celui Iubit şi focul din inima îndrăgostitului vor aprinde o văpaie și vor mistui 

toate vălurile şi învelişurile. Într-adevăr, tot ceea ce posedă, din măduva oaselor până la piele 

va lua foc, astfel încât nu va mai rămâne nimic în afară de Prieten. 

 

Deodată ce atributele Celui care este Regele străvechi au strălucit  

Moise a ars orice fel de pomenire a lucrurilor efemere, pământeşti.117 

 

Oricine a atins această treaptă este purificat de tot ceea ce aparţine lumii. Astfel, dacă 

cei care au ajuns la oceanul prezenţei Sale sunt găsiți a nu mai poseda nimic din lucrurile 

mărginite ale acestei lumi pieritoare, fie ele bogăţii materiale sau opinii lumești, nu are nici o 

importanţă. Căci ceea ce se află cu creaturile Sale este îngrădit de propriile lor limitări pe 

când ceea ce e cu Dumnezeu este sanctificat de acestea. Această rostire trebuie bine 

 
nu este posibil să o definim. De fapt, sensul exact al cuvântului faná a fost un subiect de controversă în rândul 

Sufiștilor. [39] Cel mai bun lucru pe care cineva îl poate face este să surprindă câte ceva din caracteristicile sale. 

Schimmel susține că există trei niveluri de faná.[40] Primul este o etapă etică, în care greșelile credinciosului 

sunt înlocuite cu calități spirituale. Aceasta ar putea fi atunci când o persoană se străduiește să devină mai bună 

prin înlocuirea comportamentului care decurge din sinele ei inferior cu un comportament care reflectă divinul 

din ea. A doua etapă este atunci când viziunea credinciosului este transformată astfel încât persoana să 

înlocuiască o percepție de zi cu zi a lumii cu o viziune continuă a luminii lui Dumnezeu. A treia etapă este 

atunci când ‚existența’ credinciosului este înlocuită cu cea a lui Dumnezeu. Acest lucru arată că anihilarea 

sinelui se întâmplă mai degrabă în mod gradual decât într-un mod absolut. După ce a coborât din faná, o 

persoană trece într-o stare numită ‚baqá,’ care înseamnă ‚trăind în Dumnezeu’ sau ‚Dumnezeu trăind în noi’. 

Izutsu explică faptul că în starea baqá, persoana este trezită din nou la ‚multiplicitatea’ lumii, după ce ea fusese 

stinsă ‚în starea faná’.[53] Dar acum persoana vede lumea cu ochi noi; pe când înainte vedea doar multe lucruri 

create, acum îl poate vedea și pe Cel care se află în spatele fiecărui lucru. S-ar putea spune că persoana are o 

viziune permanentă a unității în diversitate. Folosind din nou metafora oglinzilor, o persoană în această stare 

poate vedea imaginile lucrurilor create reflectate în oglinda lui Dumnezeu și în același timp îl poate vedea pe 

Dumnezeu în oglinda lucrurilor create. În Haft Vadi (Cele Șapte Văi), care a fost scrisă în 1857-58 ca răspuns la 

întrebările adresate de un sufist, Bahá'u'lláh descrie cele șapte etape ‚ale călătoriei drumețului de la sălașul 

prafului până la patria cerească’. [57] El numește ultima etapă sau vale, Valea Adevăratei Sărăcii și a Neantului 

Absolut, și o descrie ca ‚murind în sine și trăind în Dumnezeu, fiind sărac în sine și bogat în Cel Dorit’. [58] 

Bahá'u'lláh subliniază faptul că o persoană din această vale este ‚sfințită’ de tot ceea ce este în lume, după ce a 

ars toate acestea în focul iubirii, și trăiește într-un loc în care ‚Toate cele ce există pe pământ vor dispărea, în 

afara de chipul Domnului tău ...’”[59] Sursă: Alison Marshall (1999). How to get out of it: Faná' and baqá' in 

the Early Writings of Bahá'u'lláh. https://bahai-library.com/marshall_fana_baqa  
117 Rúmí. 

https://bahai-library.com/marshall_fana_baqa#fn37
https://bahai-library.com/marshall_fana_baqa#fn38
https://bahai-library.com/marshall_fana_baqa#fn51
https://bahai-library.com/marshall_fana_baqa#fn55
https://bahai-library.com/marshall_fana_baqa#fn56
https://bahai-library.com/marshall_fana_baqa#fn57
https://bahai-library.com/marshall_fana_baqa
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cumpănită pentru ca semnificația ei să devină clară. „Cu adevărat, cei drepţi vor bea dintr-o 

cupă [de vin] călită la fântâna de camfor”.118 Dacă adevăratul înțeles al cuvântului 

„camfor”119 va fi cunoscut, adevărata noastră intenție va deveni evidentă.  

Aceasta treaptă este acea sărăcie despre care se spune: „Sărăcia este slava [gloria] 

Mea”.120 Și atât sărăcia exterioară cât și cea interioară au multe trepte şi semnificaţii pe care 

nu am considerat că este oportun să le menționez aici; de aceea am păstrat aceste lucruri 

pentru o altă dată, după cum va fi voia lui Dumnezeu și după cum soarta va pecetlui.  

Aceasta este treapta în care multiplicitatea tuturor lucrurilor piere în călător; și Chipul 

Divin, răsărind deasupra orizontului eternităţii, se ridică din întuneric; şi sensul a „Tot ceea 

ce există pe pământ va pieri în afară de chipul Domnului tău” este dezvăluit.121 

O, prietenul Meu! Ascultă cu inima şi sufletul cântecele spiritului şi prețuiește-le ca 

pe proprii tăi ochi; căci înţelepciunile cerești122, asemenea ploilor de primăvară, nu se vor 

revărsa de-a pururi asupra pământului inimilor oamenilor, şi deşi harul Celui Atotmărinimos 

este nesfârşit şi nu va fi oprit niciodată, totuși, fiecărei vremi şi fiecărei ere îi este destinată o 

parte şi îi este rezervată o binecuvântare, care îi este acordată după o măsură stabilită.  

 
118 Coran 76:5.  
119 [Nota Editorului] John Wiegley ne explică cum, în perioada în care Coranul fusese revelat, camforul era un 

extract adăugat vinului pentru a-i spori aroma și parfumul. Tot despre camfor se credea că poate calma 

pasiunile, el fiind asociat, din cauza aceasta, cu detașarea de lume și cu eliberarea de capriciile inimii. Wiegley 

citeză un comentator al Coranului, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (Esența Islamului, Vol. 2), ca spunând 

următoarele despre versetul 76:5 din Coran: „Rădăcina cuvântului camfor ce a fost folosită în acest context 

înseamnă a suprima și a ascunde. Aceasta este o indicație că ei au băut din cupa desprinderii de lume și a 

aproprierii de Dumnezeu cu așa o sinceritate că dragostea lor de lume s-a răcit. Toate emoțiile sunt generate de 

ideile inimii și când inima se retrage departe de gândurile nepotrivite și nu mai are nici o preocupare cu ele, 

emoțiile sunt subjugate până când dispar complet. Prin acest vers, Dumnezeu cel Atotputernic dorește să ne 

comunice că cei care vor să se întoarcă complet către El trebuie să renunțe la pasiunile lor, că inimile lor trebuie 

să devină reci față de activitățile lumești și că emoțiile lor trebuie ascunse și suprimate precum substanța otrăvită 

este suprimată de camfor.” John Wiegley însuși oferă două explicații. Cupa de vin călită la fântâna de camfor 

reprezintă, pentru el, „vasul inimii omenești care s-a eliberat de atașamentele efemere” și a ajuns „să perceapă 

nenumăratele înțelesuri ale Cuvântului lui Dumnezeu”. O explicație mai largă este dată de John Wiegley în 

eseul său, care ajunge la următoarea concluzie: „Cupa de vin este inima omenească; după ce ea este temperată 

de focul testelor și încercărilor, ea este atinsă de esența calmantă a acelui camfor ce atrage sufletele întru umbra 

adăpostitoare a Legământului.” Sursă: John Wiegley (2004). Brief thoughts on “the camphor fountain”, 

http://johnwiegley.com/2004/03/brief-thoughts-on-the-camphor-fountain/  
120 Dintr-un hadíth. 
121 Coran 28:88.  
122 [Nota Editorului] Am folosit acest termen neadecvat gramatical pentru că sună mai poetic și e traducerea 

directă pentru “heavenly wisdoms” (alternativa ar fi fost ‚multele tipuri de înțelepciune celestă’). 

http://johnwiegley.com/2004/03/brief-thoughts-on-the-camphor-fountain/
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„Pentru că nici măcar un singur lucru nu există, ale cărui rezerve să nu fie cu Noi; şi din 

această rezervă Noi nu trimitem jos [pe pământ] decât o măsură [dinainte] stabilită”.123 Cu 

adevărat, norii milosteniei Celui Iubit se revarsă numai asupra grădinii spiritului şi conferă 

acest dar numai în anotimpul primăverii. Celelalte anotimpuri nu au parte de această 

binecuvântare cerească iar pământurile neroditoare nu se bucură de o asemenea mărinimoasă 

favoare. 

O, frate al Meu! Nu toate mările au perle; nu toate ramurile vor înflori și nici 

privighetoarea nu se va aşeza pe oricare dintre ele pentru a cânta. Aşadar, înainte ca 

privighetoarea Paradisului mistic să revină în grădina celestă şi razele dimineţii înțelesului 

lăuntric să se întoarcă la Luceafărul Adevărului, fă un efort ca în acest morman de colb al 

lumii muritoare, să poţi cumva prinde o adiere înmiresmată din eterna grădină de trandafiri şi 

să trăieşti în umbra oamenilor din acest oraş nemuritor. Și când vei fi atins acest cel mai înalt 

plan și ridicat grad, atunci îl vei vedea pe Cel Preaiubit124 și vei uita de orice altceva.  

 

Prietenul, cu chipul descoperit, revarsă splendoarea luminii Sale 

Prin fiecare ușă și fiecare zid, O voi, cei înzestrați cu viziune.125 

 

Tu ai renunțat la picătura [ta] de viaţă şi te-ai apropiat de oceanul Celui Mult Iubit. 

Acesta este scopul pe care l-ai urmărit; Cu voia lui Dumnezeu, fie ca să îl atingi. 

În acest oraş, până si vălurile de lumină sunt sfâşiate şi dispar. „Frumuseţea Lui nu are 

alt văl decât lumina, chipul Său nici o altă acoperire decât revelația”.126 Cât e de ciudat că 

 
123 Coran 15:21 
124 [Nota Editorului] Foarte interesant aici e un alt comentariu dintr-un interviu cu David Brooks: „Am fost 

cumva implantați cu aceste foarte înalte și nobile dorințe”, a zis Brooks, „și de-a lungul istoriei, aceste dorințe 

aproape tot timpul au inclus dorința de a-L întâlni pe Dumnezeu”. Aceasta este, într-un sens, o formă a grației 

divine. „Lumea este mult mai fermecată/încântătoare decât ar avea nevoie să fie,” mi-a spus el. „Ne-au fost date 

aceste daruri”. Peter Wehner, David Brooks’s Journey Toward Faith, May 7 2019, The Atlantic, 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/05/second-mountain-brooks-discusses-his-faith/588766/ 
125 Hātif Iṣfahānī  
126 Dintr-un hadíth. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/05/second-mountain-brooks-discusses-his-faith/588766/


 38 

Prea Iubitul este la fel de vizibil ca soarele și totuși cei nepăsători tot mai aleargă după 

poleială şi metale inferioare. Într-adevăr, intensitatea revelaţiei Sale L-a acoperit [ca un văl] 

şi preaplinul strălucirii Sale L-a ascuns.  

 

Asemenea soarelui în miezul zilei 

a strălucit cu putere Cel Adevărat, 

Dar vai, El a venit 

În oraşul orbilor!127 

 

În această Vale, drumețul trece dincolo de etapele „unităţii existenţei” şi „unității de 

aspect” şi ajunge la o unitate care este sfințită mai presus de aceste două ranguri.128 Nici prin 

rostire şi nici prin argument nu poate fi înţeleasă această temă, ci numai prin extaz; şi oricine 

a poposit pe această treaptă a călătoriei, sau a prins o adiere dinspre această grădină, ştie 

despre ce vorbim Noi.  

În toate aceste călătorii, drumeţului nu îi este îngăduit să se abată nici cât un fir de păr 

de la Lege129, căci aceasta este, cu adevărat, secretul Căii şi rodul Pomului Adevărului. Și în 

 
127 Atribuită lui Rúmí.  
128 Aceasta e o referință la două concepte Ṣúfí. Doctrina unității existenței e deobicei atribuită lui Ibnu’l-ʿArabi 

(1165-1240), cea a unității de aspect lui Ahmad Sirhindi (1564-1624). Vezi ʿAbdu’l Bahá, Răspunsuri la Câteva 

Întrebări, capitolul 82. [Nota Editorului] Termenii „unitatea existenței” (wahdat al-wujúd) și „unitatea de 

aspect” (wahdat al-shuhúd) sunt discutați în Keven Brown (2001) ‘Abdu'l-Bahá's Response to the Doctrine of 

the Unity of Existence, https://bahai-library.com/brown_abdul-baha_unity_existence . Aceste concepte sunt 

noțiuni ale filozofiei Ṣúfí care pot fi înțelese ca fiind oarecum compatibile (sau cel puțin comparabile) cu 

noțiunea de “nondualism” din gândirea și tradițiile religioase Estice. Prin această propoziție, Bahá'u'lláh 

identifică a șaptea Vale cu existența unei etape (filozofice sau de percepție) a „unității” care transcende wahdat 

al-wujúd și wahdat al-shuhúd. În înțelegerea Bahá’i, nu este vorba în aceste concepte nici de panteism nici de 

uniunea personală/mistică cu Divinul la nivel ontologic/sau ca substanță (omul nu poate înțelege niciodată 

Absolutul; Esența Divină va fi pentru totdeauna inaccesibilă lui).    
129[Nota Editorului] Iată cum explică Jonah Winters acest paragraf: „Trebuie să respectăm legea: acest [verset] 

se referă la scindarea sufismului între acei Ṣúfíi care cred că deoarece au avut „experiența” directă a lui 

Dumnezeu, nu mai au nevoie de capcanele exterioare ale legii divine (shari`ah) și acei Ṣúfíi care susțin că 

nimeni, nici măcar misticul, nu poate ignora legea” [Seven Valleys (Haft Vádí): Tablet Study Outline. (1999): 

https://bahai-library.com/wilmette_haft_vadi_outline ]. Julio Savi explică mai departe: „Termenul arab hukm, 

tradus ca „Lege”, denotă în Islam „preceptele înscrise în Coran” (Campisi 37). El [acest termen] este miezul 

[esența] shariei, pe care Bahá’u’lláh îl reevaluează în raport cu ideea susținută de anumite școli Ṣúfíste că Legea 

religioasă este doar prima etapă a călătoriei mistice și că misticii care erau, sau se credeau a fi, avansați pe calea 

mistică ar trece dincolo de ea și ar ignora-o” (Towards the Summit of Reality (2008), George Ronald: Oxford, p. 

https://bahai-library.com/brown_abdul-baha_unity_existence
https://bahai-library.com/wilmette_haft_vadi_outline
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toate aceste etape el trebuie să poarte cu statornicie roba supunerii față de tot ce a fost 

poruncit şi să se ţină strâns de coarda respingerii a tot ceea ce este interzis, pentru a se putea 

împărtăși din cupa Legii şi a afla misterele Adevărului. 

Dacă vreuna dintre rostirile acestui Slujitor nu sunt înţelese sau duc la confuzie, El 

trebuie întrebat același lucru din nou, pentru ca să nu rămână nici o îndoială şi pentru ca 

înţelesul să poată străluci cu aceeași splendoare precum chipul Celui Preaiubit răsărind 

dinspre „Rangul130 Său Slăvit”.131  

Aceste călătorii nu au un sfârșit vizibil în această lume temporală, însă drumețul 

detașat - dacă confirmarea invizibilă coboară asupra lui şi Paznicul Cauzei îl ajută – poate 

parcurge aceste şapte etape în şapte paşi, ba chiar în şapte suflări, sau poate chiar într-o 

singură suflare, dacă Dumnezeu voiește şi doreşte acest lucru.132 Aceasta este „o dovadă a 

harului Său pe care El îl oferă oricui dorește”.133 

Cei care se înalţă în cerul Unităţii Divine şi ating profunzimile mării detașării, 

consideră acest oraş – care este treapta trăirii în Dumnezeu – ca pe cea mai elevată stare a 

învățaților mistici şi cea mai îndepărtată patrie a fidelilor îndrăgostiți. Dar pentru această 

Fiinţă evanescentă a oceanului mistic, treapta aceasta este prima poartă a citadelei inimii, 

adică, este prima intrare a omului în oraşul inimii; iar inima este înzestrată cu patru trepte, 

care ar fi povestite amănunțit dacă s-ar găsi un suflet apropriat. 

 

 

 
315). Finalmente, Alessandro Bausani clarifică acest aspect într-un mod foarte frumos (Bausani, Saggi sulla 

Fede Bahai, 1991, p. 437, citat în Savi 2008, p. 316): „Aici Bahá’u’lláh, cu o imagine îndrăzneață, schimbă ceea 

ce unii mistici considerau ca o temă secundară, în cea mai importantă temă [problemă]. Aceeași Lege pe care ei 

o considerau ca aspectul exterior [al Religiei], devine pentru El secretul (sirr), i.e. cea mai esențială, centrală, aș 

spune chiar chintesența vieții mistice (a ritualurilor și meditațiilor mistice) și fructul Realității”.  
130 [Nota Editorului] Traducerea este aproximativă aici. Cuvântul în engleză este “station” (“His ‘Glorious 

Station’”).  
131 Coran 17:79. O referire la rangul Manifestării lui Dumnezeu.  
132 “Cuvântul ‘Paznicul’ din Cele Șapte Văi nu are nici o legătură cu conceptul de Păzitor al Credinței Bahá’i.” 

(Dintr-o scrisoare datată 8 Ianuarie 1949 scrisă în numele lui Shoghi Effendi) 
133 Coran 2:90.  
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Sfărâmat fu condeiul pe dată, 

Sfâşiată și ruptă în două pagina, 

Când condeiul chiar ajunsese în punctul  

De a descrie așa o treaptă.134 

 

O, prietenul Meu! Mulţi câini hăituiesc această gazelă a deşertului unicităţii; mulți 

vulturi urmăresc această privighetoare a grădinii eternității. Corbi ai urii stau la pândă după 

această pasăre din cerurile lui Dumnezeu, iar vânătorul invidiei e pe urmele acestui cerb al 

pajiștii iubirii. 

O, Șeicule! Fă din eforturile tale un vas de sticlă ca el să poată proteja această flacără 

de vânturi potrivnice, cu toate că această flacără tânjește să fie aprinsă în lampa Domnului şi 

să strălucească în nișa spiritului!135 Căci capul înălţat în dragoste de Dumnezeu va cădea, fără 

îndoială, sub lovitura sabiei şi viaţa arzând de dor va fi, în mod sigur, stinsă, iar inima care se 

ține puternic de amintirea Celui Prea Iubit va fi cu siguranță zdrobită. Cât de bine s-a spus: 

 

Trăieşte liber de iubire, căci însăşi pacea ei  

Este mâhnire și întristare la fiece suflare. 

Nu începe decât cu durere și suferință; 

Nu se sfârșește decât cu pierdere și moarte.136 

 
134 Rúmí.  
135 [Nota Editorului] Aici sunt posibile două traduceri fiecare rezultând într-un alt tip de interpretare. 

Interpretarea traducerii de mai sus ar presupune că lampa lui Dumnezeu se referă la Sfântul Duh și nișa 

spiritului la ‚lumea de apoi’ - adică Șeicului i se spune că această flacără tânjește după martiraj. Din cauza 

dublei semnificații a termenului “kindle” (a aprinde/a înteți) o altă posibilă traducere ar fi următoarea „ ...că 

această flacără tânjește să fie întețită în lampa Domnului şi să strălucească în nișa spiritului!”. A doua traducere 

ar cere o interpretare alternativă în care lampa Domnului s-ar referi la inima sau sufletul omului. Conform 

acestei interpretări Șeicului i s-ar spune că nu e de ajuns să protejeze această flacără, ci că ea trebuie să crească, 

să fie întețită în inima sa, pentru ca astfel el să se transforme în spirit, să atingă ‚spiritul credinței’ și să devină 

un locuitor al Împărăției Cerești încă din lumea aceasta. Probabil că ambele interpretări sunt posibile și chiar la 

fel de importante dar pentru a fi siguri de aceasta ar fi nevoie de un studiu al textului în limba arabă.  
136 Ibn-i-Fárid.  
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Pacea fie cu acela care urmează calea călăuzirii!  

Gândurile inedite pe care le-ai exprimat cu referire la simbolismul conținut în 

cuvântul „vrabie” au fost luate în considerare.137 Se pare că adevărurile mistice vă sunt 

binecunoscute. Totuși, în fiecare tărâm fiecărei litere îi este acordat un anumit sens propriu 

tărâmului respectiv. Într-adevăr, drumețul găsește o taină în fiecare nume şi un mister în 

fiecare literă.  

Într-unul din sensuri, aceste litere se referă la treptele sfinţeniei. Cea dintâi înseamnă 

„Eliberează-te de imboldurile sinelui; apoi apropie-te de Domnul tău”. Cea de-a doua 

înseamnă „Purifică-te de toate în afară de El pentru ca să-ţi poți da viaţa de dragul Lui”. Cea 

de-a treia înseamnă „Retrage-te de la pragul Unicului Dumnezeu Adevărat dacă încă mai 

posezi atribute lumeşti”. Cea de-a patra înseamnă „Mulţumeşte138 Stăpânului tău pe pământul 

Său pentru ca El să te poată binecuvânta în cerul Său, cu toate că pe tărâmul unității Sale 

Cerul Său este unul şi acelaşi cu pământul Său”. Cea de-a cincea înseamnă „Îndepărtează-ți 

de pe ochi vălurile limitării pentru ca să poţi învăța ceea ce nu ai știut despre treptele 

Sfinţeniei”.  

Dacă ar fi să-ți pleci urechea la melodiile acestei Păsări muritoare, atunci ai căuta 

pocalul etern și nemuritor şi ai renunţa la orice cupă efemeră și pieritoare. Pacea fie cu cel 

care urmează calea călăuzirii! 

 

 

 

 
137 În cele ce urmează, Bahá’u’lláh interpretează semnificația fiecăreia dintre cele cinci litere care compun 

cuvântul „vrabie” (gunjishk) în limba persană.  
138 [Nota Editorului] În sensul Cuvântului Tainic din partea arabă nr. 43: „O Fiu al Omului! Pomenește-mă pe 

pământul Meu, pentru ca în cerul Meu să-Mi amintesc de tine, astfel se vor bucura și ochii Mei și ai tăi”.  
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