Η ΕΛΕΥΣΗ ΘΕΙΑΣ ∆ΙΑΚΙΟΣΥΝΗΣ
Σόγι Εφέντι
ISBN 960-7521-25-0
Copyright Ελληνικής έκδοσης
Εκδότης:

Τίτλος πρωτοτύπου:

© 2005 Πανελλήνιος Σύνδεσµος
των Μπαχάι, Αθήνα
Πέτρος Γκολεστάνη, Στυλίδα
Πρώτη Έκδοση

The Advent of Divine Justice

Copyright Αγγλικής Έκδοσης:

© 1971 National Spiritual Assembly
of the Bahá’ís of the United States

Η Έλευση της Θείας ∆ικαιοσύνης

Πρόλογος
Από τα πρώτα χρόνια της θητείας του σαν ο θεϊκά διορισµένος Φύλακας της Υπόθεσης του Θεού, ο
Σόγι Εφέντι απένειµε στους Μπαχάι της Βορείου Αµερικής µια πολύ ειδική γενναιοδωρία απευθύνοντάς
τους µια σειρά από ενθαρρυντικά και ενδιαφέροντα µηνύµατα, σκιαγραφώντας προσεκτικά τα
καθήκοντα που καλούνταν να εκπληρώσουν, και δίνοντας έµφαση (τονίζοντας τη)στη σχέση αυτών των
στόχων µε την εκπλήρωση του προορισµού τους ως εκλεγµένα εργαλεία για την εκτέλεση του Θεϊκού
Σχεδίου του Αµπντολ-Μπαχά.
Απ’ όλα αυτά τα µηνύµατα ίσως το µόνο που σχετίζεται απευθείας µε τη ζωή του Μπαχάι ως άτοµο
ήταν Η Έλευση της Θείας ∆ικαιοσύνης, γραµµένη το 1938, στο οποίο ο Φύλακας έθεσε τις πνευµατικές
προϋποθέσεις για επιτυχία σε κάθε δραστηριότητα για την πρόοδο της Πίστης. Ειδική έµφαση δόθηκε
όχι µόνο στους αστάθµητους παράγοντες που συνδέονται µε την εσωτερική ζωή του πνεύµατος, αλλά
επίσης πάνω στις ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις οι οποίες πρέπει να καλλιεργούνται και να κάνουν
ένα αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής ζωής κάθε Μπαχάι.
Περιγράφοντας µε καταπληκτική ακρίβεια τις βασικές ασθένειες που πλήττουν τους Αµερικανούς
ως σύνολο, όπως επίσης υποδηλώνοντας την πιθανή πορεία των γεγονότων του κόσµου που
προορίζονταν να δηµιουργήσουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για το Αµερικανικό έθνος, ο Σόγι Εφέντι
σ’ αυτό τα θαυµαστό µήνυµα χαράζει καθαρά το ρόλο που θα κληθούν να παίξουν οι Αµερικανοί
Μπαχάι στα χρόνια που είναι µπροστά µας.
Αυτό τον καιρό που τόσο πολλοί από τους προφητικούς λόγιους και του Αµπντολ-Μπαχά και του
Σόγι Εφέντι που σχετίζονται µε την Αµερική έχουν µια βαθύτερη έννοια και σηµασία από ποτέ πριν στην
επιρροή τους στις των Αµερικανών πιστών, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο να γίνει διαθέσιµη (να υπάρχει)
µια νέα έκδοση του βιβλίου Η Έλευση της Θείας ∆ικαιοσύνης, παρέχοντας την ευκαιρία για κάθε
Μπαχάι να σταχυολογήσει (συλλέξει) από µια προσεκτική µελέτη των σελίδων του µια σαφή κατανόηση
της Πίστης µας, της πνευµατικής µοίρας της Αµερικής και του τρόπου (είδους) στον οποίο κάθε πιστός
καλείται να προσφέρει στην επίτευξη αυτού του προορισµού και στην πατρίδα του και στους
εξωτερικούς τοµείς υπηρεσίας.
-PAUL HANEY
Νοέµβριος 1968
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Η ΕΛΕΥΣΗ ΘΕΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Προς τους αγαπηµένους του Θεού και τις δούλες του Ελεήµονα
στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά
Πολυαγαπηµένοι αδελφοί και αδελφές στην αγάπη
του Μπαχάολλα:
Θα ήταν πράγµατι δύσκολο να εκφράσω επαρκώς τα αισθήµατα ασυγκράτητης χαράς και
αγαλλίασης που πληµµυρίζουν την καρδιά µου κάθε φορά που κάνω µια παύση για να σκεφτώ τις
αδιάκοπες ενδείξεις της δυναµικής ενέργειας που ζωογονεί τους αφοσιωµένους σκαπανείς της
Παγκόσµιας Τάξης του Μπαχάολλα στην εκτέλεση του Σχεδίου που τους έχει ανατεθεί. Η υπογραφή του
συµβολαίου από τους εκλεγµένους εθνικούς αντιπροσώπους σας που σηµατοδοτεί το ξεκίνηµα της
τελικής φάσης του µεγαλύτερου εγχειρήµατος που επιχειρήθηκε ποτέ από τους οπαδούς της Πίστης του
Μπαχάολλα στη ∆ύση, το ίδιο και η εξαιρετικά ενθαρρυντική πρόοδος που καταγράφτηκε στις
διαδοχικές αναφορές της Εθνικής Επιτροπής ∆ιδασκαλίας τους, επιβεβαιώνει, πέρα από κάθε αµφιβολία,
την αφοσίωση, το σθένος και την επιµέλεια µε την οποία εσείς εκτελείτε τα πολλαπλά έργα τα οποία
πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνονται στην εξέλιξη του Επταετούς Σχεδίου. Και στις δύο πλευρές του
και σ’ όλες του τις λεπτοµέρειες το σχέδιο αυτό διεξάγεται µε παραδειγµατική τακτικότητα και ακρίβεια,
µε αµείωτη αποτελεσµατικότητα και αξιέπαινη ταχύτητα.
Η επινοητικότητα που έχουν επιδείξει, τόσο ζωηρά, οι εθνικοί αντιπρόσωποι των Αµερικανών
πιστών, τους τελευταίους µήνες, όπως διαπιστώθηκε από τα διαδοχικά µέτρα που υιοθέτησαν, ήταν
ανάλογη µε την πιστή, την αναµφισβήτητη και γενναιόδωρη υποστήριξη που τους παρείχαν όλοι εκείνοι
τους οποίους εκπροσωπούν, σε κάθε κρίσιµη φάση και µε κάθε καινούργια πρόοδο στην εκτέλεση των
ιερών τους καθηκόντων. Μια τόσο στενή αλληλεπίδραση, µια τόσο τέλεια συνοχή, τόσο συνεχή αρµονία
και αλληλεγγύη µεταξύ των διαφόρων παραγόντων που συµβάλλουν στην οργανική ζωή και συνιστούν
το βασικό πλαίσιο κάθε Μπαχάι κοινότητας που λειτουργεί σωστά, είναι ένα φαινόµενο που προσφέρει
µια ζωηρή αντίθεση στις διασπαστικές τάσεις που παρουσιάζουν τόσο τραγικά τα συγκρουόµενα
στοιχεία της σηµερινής κοινωνίας. Ενώ κάθε εµφανής δοκιµασία µε την οποία η ανεξιχνίαστη σοφία του
Παντοδύναµου κρίνει απαραίτητο να πλήξει την εκλεκτή Του κοινότητα, εξυπηρετεί µόνο στο να
επιδείξει εκ νέου την ουσιαστική της αλληλεγγύη και να σταθεροποιήσει την εσωτερική της δύναµη, η
κάθε µία από τις διαδοχικές κρίσεις στην τύχη µιας παρακµάζουσας εποχής εκθέτει πιο πειστικά από την
προηγούµενή της, τις καταστρεπτικές επιδράσεις που εξασθενούν τη ζωτικότητα και υπονοµεύουν τη
βάση των υπό παρακµή θεσµών της.
Εκείνοι που ταυτίζονται µε την Κοινότητα του Μεγίστου Ονόµατος πρέπει να νιώθουν αιώνια
ευγνώµονες γι’ αυτές τις επιδείξεις των παρεµβάσεων µιας συνεχώς άγρυπνης Πρόνοιας. Από κάθε
καινούργιο δείγµα της αδιάκοπης ευλογίας Του, αφενός, και από τη δοκιµασία Του, αφετέρου, δεν
µπορούν παρά ν’ αντλήσουν απέραντη ελπίδα και θάρρος. Άγρυπνοι για ν’ αρπάξουν κάθε ευκαιρία που
τους προσφέρουν οι περιστροφές του τροχού της µοίρας µέσα στο πλαίσιο της Πίστης τους, και
ατάραχοι από την προοπτική σπασµωδικών αναταραχών που πρέπει αργά ή γρήγορα να πλήξουν καίρια
εκείνους που έχουν αρνηθεί ν’ αγκαλιάσουν το φως της, αυτοί, κι εκείνοι που θα µοχθήσουν µαζί τους
πρέπει να σπεύσουν µέχρι που κάθε µία από τις διαδικασίες που βρίσκονται σε λειτουργία να έχει
καρποφορήσει και να έχει συµβάλει στη γέννηση της Τάξης που σαλεύει στα σπλάχνα µιας πονεµένης
εποχής.

Επαναλαµβανόµενες Κρίσεις
Αυτές οι επαναλαµβανόµενες κρίσεις οι οποίες, µε ανησυχητική συχνότητα και ασυγκράτητη
δύναµη, πλήττουν ένα συνεχώς αυξανόµενο µέρος της ανθρώπινης φυλής, πρέπει απαραίτητα να
συνεχίσουν, έστω και προσωρινά, να ασκούν, µέχρις ενός ορισµένου βαθµού, την ολέθρια επίδρασή τους
πάνω σε µία παγκόσµια κοινότητα που έχει απλώσει τα κλαδιά της στα απώτατα άκρα της γης. Πώς
µπορούν οι απαρχές µιας παγκόσµιας αναστάτωσης, οι ορµητικές δυνάµεις που διαταράσσουν τόσο
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σοβαρά την κοινωνική, τη θρησκευτική, την πολιτική και την οικονοµική ισορροπία της οργανωµένης
κοινωνίας, παραδίδοντας στο χάος και στη σύγχυση πολιτικά συστήµατα, φυλετικά δόγµατα, κοινωνικές
αντιλήψεις, πολιτισµικά πρότυπα, θρησκευτικούς συλλόγους και εµπορικές σχέσεις -πώς µπορούν
τέτοιες αναταραχές, σε µία τόσο τεράστια, µια τόσο άνευ προηγουµένου κλίµακα, να µην καταφέρουν να
έχουν επιπτώσεις στους θεσµούς µιας Πίστης τόσο τρυφερής ηλικίας της οποίας οι διδασκαλίες έχουν
µια άµεση και ζωτική επίδραση σ’ αυτές τις σφαίρες της ανθρώπινης ζωής και συµπεριφοράς;
∆εν είναι άξιο απορίας εποµένως αν εκείνοι που κρατούν ψηλά το λάβαρο µιας τόσο διεισδυτικής
Πίστης, µιας µε τόσες προκλήσεις Υπόθεσης νιώθουν να έχουν επηρεαστεί από αυτές τις δυνάµεις που
συγκλονίζουν τον κόσµο. ∆εν είναι άξιο απορίας αν διαπιστώσουν ότι στο κέντρο αυτής της δίνης των
ανταγωνιστικών παθών η ελευθερία τους έχει περιοριστεί, οι δοξασίες τους έχουν καταφρονηθεί, οι
θεσµοί τους έχουν δεχτεί επίθεση, τα κίνητρά τους έχουν διαβληθεί, η εξουσία τους έχει τεθεί σε
κίνδυνο, η αξίωσή τους έχει απορριφθεί.
Στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου µια κοινότητα η οποία, όπως προείπε ο Αµπντολ-Μπαχά,
προορίζεται, λόγω των πνευµατικών της δυνατοτήτων και της γεωγραφικής της θέσης, να ακτινοβολήσει
τη λάµψη του φωτός της Πίστης στις χώρες που την περιβάλλουν, έχει προς στιγµήν εκλείψει λόγω των
περιορισµών που έχει επιλέξει να της επιβάλλει ένα καθεστώς το οποίο έχει οικτρά παρανοήσει το σκοπό
και τη λειτουργία της. Η φωνή της, αλίµονο, έχει τώρα σωπάσει, οι θεσµοί της έχουν διαλυθεί, η
λογοτεχνία της έχει απαγορευτεί, τα αρχεία της έχουν κατασχεθεί και οι συγκεντρώσεις της έχουν
ανασταλεί.
Στην κεντρική Ασία, στην πόλη που απολαµβάνει την ξεχωριστή διάκριση επειδή ο Αµπντολ-Μπαχά
την επέλεξε ως έδρα του πρώτου Μασρεγολ-Ασκάρ του Μπαχάι κόσµου, καθώς και στις κωµοπόλεις και
στα χωριά της επαρχίας στην οποία ανήκει, η οικτρά βασανισµένη Πίστη του Μπαχάολλα, σαν
αποτέλεσµα της ασυνήθιστης και ξεχωριστής ζωντάνιας την οποία, έχει επίµονα επιδείξει στην πορεία
µερικών δεκαετιών, βρίσκει τον εαυτό της στο έλεος δυνάµεων οι οποίες, τροµαγµένες από την
αυξανόµενη δύναµή της, είναι τώρα αποφασισµένες να την καταστήσουν εντελώς ανίσχυρη. Ο Ναός της,
παρόλο που ακόµη χρησιµοποιείται για σκοπούς Μπαχάι λατρείας, έχει απαλλοτριωθεί, τα Συµβούλια
και οι επιτροπές της έχουν διαλυθεί, οι διδασκαλικές της δραστηριότητες έχουν παραλύσει, οι κύριοι
υποστηρικτές της έχουν απελαθεί και αρκετοί από τους πιο ενθουσιώδεις οπαδοί της, τόσο γυναίκες όσο
και άντρες, έχουν φυλακιστεί.
Στον τόπο της γέννησής της, όπου διαµένει η τεράστια πλειονότητα των οπαδών της -µια χώρα της
οποίας η πρωτεύουσα έχει ανακηρυχθεί από τον Μπαχάολλα ως η “µητέρα του κόσµου” και η “χαραυγή
της χαράς της ανθρωπότητας”- µια πολιτική εξουσία, που µέχρι τώρα δεν έχει διαχωριστεί από τις
παραλυτικές επιρροές ενός απηρχαιωµένου, ενός φανατισµένου και εξωφρενικά διεφθαρµένου κλήρου,
συνεχίζει αµείλικτα την εκστρατεία της καταστολής σε βάρος των οπαδών µιας Πίστης την οποία έχει
για τουλάχιστον έναν αιώνα αγωνιστεί να καταπιέσει ανεπιτυχώς. Αδιάφορη προς την αλήθεια ότι τα
µέλη αυτής της αθώας και διωκόµενης κοινότητας µπορούν δικαίως να ισχυριστούν ότι κατατάσσονται
ανάµεσα στους πιο ανιδιοτελείς, στους πιο επιδέξιους και στους πιο ένθερµους λάτρες της πατρίδας τους,
περιφρονώντας την υψηλή τους αίσθηση για παγκόσµια ιθαγένεια κάτι που οι υποστηρικτές ενός
υπερβολικού και περιορισµένου εθνικισµού δεν µπορούν ποτέ να ελπίσουν ότι θα εκτιµήσουν, µια τέτοια
εξουσία αρνείται να παρέχει σε µια Πίστη που επεκτείνει την πνευµατική της δικαιοδοσία πάνω σε
εξακόσιες τουλάχιστον τοπικές κοινότητες και που υπερτερεί αριθµητικά των οπαδών είτε της
χριστιανικής, είτε της ιουδαϊκής είτε της ζωροαστρικής Πίστης σ’ εκείνο τον τόπο, το απαραίτητο νοµικό
δικαίωµα, να εφαρµόζει τους νόµους της, να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, να διοικεί τα σχολεία της,
να γιορτάζει τις γιορτές της, να κυκλοφορεί τη λογοτεχνία της, να τελεί τις ιεροτελεστίες της, να
ανεγείρει τα οικοδοµήµατά της και να διασφαλίζει τις δωρεές της.
Και τώρα πρόσφατα στους ίδιους τους Αγίους Τόπους, στην καρδιά και στο επίκεντρο αυτής της
παγκόσµιας Πίστης, οι φωτιές της φυλετικής έχθρας, της αδελφοκτόνου διαµάχης, της απτόητης
τροµοκρατίας, έχουν ανάψει µια πυρκαγιά που συγκρούεται, από τη µια πλευρά, µε το κύµα των
προσκυνητών που αποτελεί το αίµα ζωής εκείνου του κέντρου και αναστέλλει, από την άλλη, τα διάφορα
σχέδια που είχαν ξεκινήσει σε συνάρτηση µε τη διαφύλαξη και επέκταση των περιοχών που περιβάλλουν
τα ιερά Σηµεία που διαφυλάσσει. Η ασφάλεια της µικρής κοινότητας των µόνιµων εγκατεστηµένων
οπαδών, αντιµέτωπη µε το αυξανόµενο κύµα της παρανοµίας, διατρέχει κίνδυνο, η θέση της ως µια
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ουδέτερη και ξεχωριστή κοινότητα αµφισβητείται έµµεσα και η ελευθερία της να εκτελεί ορισµένα
θρησκευτικά της καθήκοντα περιορίζεται. Μια σειρά δολοφονικών επιθέσεων, που εναλλάσσονταν µε
ξεσπάσµατα οξύτατου φανατισµού, τόσο φυλετικού όσο και θρησκευτικού, και που συµπεριλάµβαναν
τους αρχηγούς καθώς και τους οπαδούς των τριών βασικών θρησκειών σ’ εκείνη την ταραγµένη χώρα,
είχαν κατά καιρούς απειλήσει να διακόψουν κάθε οµαλή επικοινωνία, τόσο µέσα στα σύνορά τους, όσο
και µε τον έξω κόσµο. Παρόλο που η κατάσταση υπήρξε επικίνδυνη, οι Μπαχάι Άγιοι Τόποι, το
αντικείµενο λατρείας µιας παγκόσµιας Πίστης, παρά τον αριθµό και την εκτεθειµένη τους θέση και
παρόλο που επιφανειακά στερούνται µέσων προστασίας, τυγχάνουν µιας διαφύλαξης που λίγο απέχει
από θαύµα.
Ένας κόσµος διαιρεµένος από συγκρουόµενα πάθη και αποσυντεθειµένος επικίνδυνα στο εσωτερικό
του, βρίσκει τον εαυτό του αντιµέτωπο, σε µια τόσο κρίσιµη εποχή στην ιστορία του, µε την ανερχόµενη
µοίρα µιας νηπιακής Πίστης, µιας Πίστης που κατά καιρούς φαίνεται σαν να πνίγεται στις αντιθέσεις
του, να περιπλέκεται στις διαµάχες του, να επισκιάζεται από τις συσσωρευµένες σκιές του και να
κυριεύεται από το αυξανόµενο κύµα των παθών του. Στα έγκατά της, στην κοιτίδα της, στην έδρα του
πρώτου και σεβαστού Ναού της, σ’ ένα από τα µέχρι τώρα ακµάζοντα και δυνάµει ισχυρά κέντρα της, η
Πίστη του Μπαχάολλα, µη χειραφετηµένη ακόµη, φαίνεται πραγµατικά να έχει υποχωρήσει µπροστά
στις ορµητικές δυνάµεις της βίας και της ταραχής στις οποίες η ανθρωπότητα σταθερά πέφτει θύµα. Τα
οχυρά µιας τέτοιας Πίστης, το ένα µετά το άλλο, µέρα µε τη µέρα, φαίνονται σαν να ερηµώνονται
διαδοχικά, να δέχονται επίθεση και να καταλαµβάνονται. Καθώς τα φώτα της ελευθερίας τρεµοπαίζουν
και σβήνουν, καθώς ο θόρυβος της διχόνοιας γίνεται κάθε µέρα όλο και πιο δυνατός, καθώς οι φωτιές
του φανατισµού καίνε µε αυξανόµενη σφοδρότητα στα στήθη των ανθρώπων, καθώς η ψυχρότητα από
την έλλειψη θρησκείας υπεισέρχεται στην ψυχή της ανθρωπότητας, τα άκρα και τα όργανα που
συνθέτουν το σώµα της Πίστης του Μπαχάολλα φαίνονται, σε ποικίλο βαθµό, να έχουν πληγεί από τις
παραλυτικές επιδράσεις που ελέγχουν τώρα ολόκληρο τον πολιτισµένο κόσµο.
Πόσο σαφή και εντυπωσιακά εµφανίζονται τα παρακάτω λόγια του Αµπντολ-Μπαχά αυτή τη
στιγµή: “Το σκοτάδι της πλάνης που έχει κατακλύσει την Ανατολή και τη ∆ύση, σ’ αυτό το σπουδαίο κύκλο,
µάχεται µε το φως της Θείας Καθοδήγησης. Τα ξίφη και οι λόγχες του είναι πολύ αιχµηρά και µυτερά. Ο
στρατός του εξαιρετικά αιµοβόρος.” “Αυτή την ηµέρα,” έχει γράψει σ’ άλλο κείµενο, “οι δυνάµεις όλων
των θρησκευτικών αρχηγών κατευθύνονται προς τη διάλυση της συνάθροισης του Παντελεήµονα και την
καταστροφή του Θείου Οικοδοµήµατος. Οι στρατιές του κόσµου, είτε υλικές, πολιτιστικές ή πολιτικές
εξαπολύουν την επίθεσή τους από κάθε πλευρά, διότι η Υπόθεση είναι µεγάλη, πολύ µεγάλη. Το µεγαλείο
της, την ηµέρα αυτή, είναι ξεκάθαρο και εµφανές στα µάτια των ανθρώπων.”

Κύριο εναποµένον Προπύργιο
Το µοναδικό κύριο εναποµένον προπύργιο, το ισχυρό χέρι που ακόµη σηκώνει ψηλά το λάβαρο µιας
ακατανίκητης Πίστης, δεν είναι άλλο από την ευλογηµένη κοινότητα των οπαδών του Μεγίστου
Ονόµατος στην ήπειρο της βόρειας Αµερικής. Με τα έργα της και µέσω της αδιάκοπης προστασίας που
της έχει χορηγηθεί από µια παντοδύναµη Πρόνοια, αυτό το ξεχωριστό µέλος του σώµατος των συνεχώς
αλληλεπιδρώντων Μπαχάι κοινοτήτων της Ανατολής και της ∆ύσης είναι δίκαιο να θεωρηθεί
παγκοσµίως η κοιτίδα καθώς και το οχυρό εκείνης της µελλοντικής Παγκόσµιας Τάξης, η οποία είναι
ταυτόχρονα η υπόσχεση και η δόξα της Θείας Αποκάλυψης που συνδέεται µε το όνοµα του Μπαχάολλα
Οποιοσδήποτε έχει τη διάθεση είτε να µειώσει τη µοναδική θέση που έχει απονεµηθεί σ’ αυτή την
κοινότητα είτε να αµφισβητήσει το ρόλο που θα της ζητηθεί να παίξει στις µέρες που θα έρθουν, ας
αναλογιστεί τη σηµασία αυτών των βαρυσήµαντων και εξαιρετικά διαφωτιστικών λόγων που
εκφράστηκαν από τον Αµπντολ-Μπαχά και αναφέρονταν σ’ αυτήν σε µια εποχή όπου η τύχη ενός
κόσµου που στέναζε κάτω από το βάρος ενός καταστροφικού πολέµου είχε φτάσει στη χειρότερη
παρακµή της. “Η ήπειρος της Αµερικής,” έγραψε χαρακτηριστικά, “αποτελεί, στα µάτια του ενός
αληθινού Θεού, τον τόπο όπου θα αποκαλυφτούν οι λάµψεις του φωτός Του, όπου τα µυστήρια της Πίστης
Του θα φανερωθούν, όπου θα κατοικούν οι δίκαιοι και θα συγκεντρωθούν οι ελεύθεροι.”
Ήδη η κοινότητα των πιστών της ηπείρου της Βόρειας Αµερικής - που είναι ταυτόχρονα ο κύριος
υποκινητής και το πρότυπο των µελλοντικών κοινοτήτων που προορίζεται να υψώσει η Πίστη του
Μπαχάολλα σε όλο το µήκος και το πλάτος του δυτικού ηµισφαιρίου - παρά το σκοτάδι που επικρατεί,
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έχει δείξει την ικανότητά της να αναγνωριστεί ως φορέας εκείνου του φωτός, θησαυροφυλάκιο εκείνων
των µυστηρίων, υπέρµαχος εκείνης της δικαιοσύνης και ιερό εκείνης της ελευθερίας. Ποιό άλλο φως θα
µπορούσαν να υπαινίσσονται αυτά τα προαναφερθέντα λόγια, αν όχι το φως της δόξας της Χρυσής
Εποχής της Πίστης του Μπαχάολλα; Ποιά µυστήρια µπορούσε να στοχαστεί ο Αµπντολ-Μπαχά εκτός
από τα µυστήρια εκείνης της εµβρυακής Παγκόσµιας Τάξης που αναπτύσσεται τώρα στα σπλάχνα της
∆ιαχείρισής Του; Ποιά δικαιοσύνη αν όχι τη δικαιοσύνη της οποίας την κυριαρχία µόνο εκείνη η Εποχή
και εκείνη η Τάξη µπορούν να εδραιώσουν; Ποιά ελευθερία αν όχι την ελευθερία την οποία η διακήρυξη
της κυριαρχίας Του πρέπει να απονείµει στο πλήρωµα του χρόνου;
Η κοινότητα των οργανωµένων υποστηρικτών της Πίστης του Μπαχάολλα στην αµερικανική ήπειρο
- οι πνευµατικοί απόγονοι των πρωτοπόρων µιας ηρωικής Εποχής, που µε το θάνατό τους διακήρυξαν τη
γέννηση εκείνης της Πίστης - πρέπει, µε τη σειρά τους να εγκαινιάσουν, όχι µε το θάνατό τους αλλά µε
ζωντανή αυτοθυσία, εκείνη την υποσχόµενη Παγκόσµια Τάξη, το όστρακο που προορίζεται να
περικλείει εκείνο το ανεκτίµητο µαργαριτάρι, τον παγκόσµιο πολιτισµό, του οποίου ο µοναδικός
γεννήτορας είναι η Πίστη. Ενώ οι αδελφές κοινότητές της λυγίζουν κάτω από τους θυελλώδεις ανέµους
που τις πλήττουν από κάθε κατεύθυνση, αυτή η κοινότητα, προστατευµένη από τις αµετάβλητες εντολές
του παντοδύναµου Εντολέα και αντλώντας διαρκή υποστήριξη από την εντολή που της έχει ανατεθεί
στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου, είναι τώρα ενεργά απασχοληµένη µε τη θεµελίωση και τη φροντίδα
της ανάπτυξης εκείνων των θεσµών που πρόκειται να προαναγγείλουν την έλευση της Εποχής που έχει
προοριστεί να ζήσει τη γέννηση και την ανατολή της Παγκόσµιας Τάξης του Μπαχάολλα.
Μια κοινότητα, σχετικά αµελητέα στην αριθµητική της δύναµη, που χωρίζεται από τεράστιες
αποστάσεις τόσο από το επίκεντρο της Πίστης όσο και από τη χώρα όπου διαµένει η υπερισχύουσα µάζα
των οµοϊδεατών της, που στερείται των βασικών υλικών πόρων και της λείπει η εµπειρία και η υπεροχή,
που αγνοεί τα πιστεύω, τις αντιλήψεις και τις συνήθειες των λαών και φυλών από τους οποίους έχουν
προέλθει οι πνευµατικοί Ιδρυτές της, που δε γνωρίζει καθόλου τις γλώσσες στις οποίες αποκαλύφτηκαν
αρχικά τα ιερά της Βιβλία, που είναι περιορισµένη να εναποθέσει όλη της την εµπιστοσύνη στην
ανεπαρκή απόδοση ενός αποσπασµατικού µόνο τµήµατος της λογοτεχνίας που περιλαµβάνει τους
νόµους, τις αρχές και την ιστορία της, που από τη νηπιακή της ηλικία έχει υποβληθεί σε δοκιµασίες
εξαιρετικής σφοδρότητας, συµπεριλαµβανοµένων, κατά καιρούς, και της αποστασίας µερικών από τα πιο
εξέχοντα µέλη της, που έχει να πολεµήσει, από τον καιρό της σύλληψής της και σε ένα ολοένα
αυξανόµενο βαθµό, τις δυνάµεις της διαφθοράς, της χαλάρωσης των ηθών και τη βαθιά ριζωµένη
προκατάληψη - µια τέτοια κοινότητα, σε λιγότερο από µισό αιώνα και χωρίς βοήθεια από οποιαδήποτε
από τις αδελφές της κοινότητες, είτε στην Ανατολή είτε στη ∆ύση, εξαιτίας της ουράνιας δύναµης µε την
οποία την έχει προικίσει πλουσιοπάροχα ο στοργικός προς όλους Κύριος, έχει δώσει µια ώθηση στην
προς τα εµπρός πορεία της Υπόθεσης που έχει ενστερνιστεί την οποία οι συνδυασµένες επιτεύξεις των
οµοϊδεατών της στη ∆ύση δεν έχουν καταφέρει να συναγωνιστούν.
Ποια άλλη κοινότητα, µπορεί να ρωτήσει κανείς µε σιγουριά, έπαιξε οργανικό ρόλο στη
διαµόρφωση ενός προτύπου και στη µετάδοση της αρχικής ώθησης σ’ εκείνους τους διαχειριστικούς
θεσµούς που αποτελούν την εµπροσθοφυλακή της Παγκόσµιας Τάξης του Μπαχάολλα; Ποια άλλη
κοινότητα υπήρξε ικανή να επιδείξει µε τέτοια συνέπεια, την επινοητικότητα, την πειθαρχία, τη
σιδερένια αποφασιστικότητα, το ζήλο και την επιµονή, την αφοσίωση και την πιστότητα που είναι τόσο
απαραίτητα για την οικοδόµηση και συνεχή επέκταση του πλαισίου µέσα στο οποίο, αυτοί οι
νεοσύστατοι θεσµοί µπορούν µόνο να πολλαπλασιαστούν και να ωριµάσουν; Ποια άλλη κοινότητα έχει
αποδειχτεί ότι διακατέχεται από ένα τόσο ευγενικό όραµα, ή ότι είναι πρόθυµη ν’ ανέλθει σε τέτοια ύψη
αυτοθυσίας, ή ότι είναι έτοιµη να επιτύχει έναν τόσο µεγάλο βαθµό αλληλεγγύης ώστε να ανεγείρει,
µέσα σ’ ένα τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα και στη διάρκεια τόσο κρίσιµων χρόνων, ένα οικοδόµηµα
που µπορεί και κάλλιστα αξίζει να θεωρηθεί ως η σπουδαιότερη συνεισφορά που έγινε ποτέ από τη ∆ύση
στην Υπόθεση του Μπαχάολλα; Ποια άλλη κοινότητα µπορεί να προβάλει δικαίως την αξίωση ότι έχει
επιτύχει, χάρη στις ανυποστήρικτες προσπάθειες ενός από τα ταπεινά της µέλη, να εξασφαλίσει την
αυθόρµητη αφοσίωση µιας Βασίλισσας στην Υπόθεση της και να κερδίσει τόσο θαυµάσιες και γραπτές
µαρτυρίες σχετικά µε την αλήθεια της; Ποια άλλη κοινότητα έχει δείξει την προνοητικότητα, την
οργανωτική ικανότητα, την ενθουσιώδη προθυµία που συντέλεσαν στην ίδρυση και στον
πολλαπλασιασµό, σ’ όλη της την περιοχή, των πρώτων εκείνων σχολείων που, µε το πέρασµα του
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χρόνου, από τη µια πλευρά θα εξελιχθούν σε ισχυρά κέντρα Μπαχάι µόρφωσης και, από την άλλη, θα
προσφέρουν ένα γόνιµο τονωτικό έδαφος για τον εµπλουτισµό και τη σταθεροποίηση της διδασκαλικής
της δύναµης; Ποια άλλη κοινότητα έχει προσφέρει σκαπανείς που συνδυάζουν σε έναν τέτοιο βαθµό τις
ουσιαστικές ιδιότητες της τόλµης, της αφιέρωσης, της εµµονής, της αυταπάρνησης και της απεριόριστης
αφοσίωσης, που τους έχουν ωθήσει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ν’ απαρνηθούν τα υπάρχοντά
τους και να σκορπιστούν στην επιφάνεια της υδρογείου και να υψώσουν στις πιο απόµακρες γωνίες της
το θριαµβευτικό λάβαρο του Μπαχάολλα; Ποιοι άλλοι εκτός από τα µέλη αυτής της κοινότητας έχουν
κερδίσει την αιώνια διάκριση επειδή ήταν οι πρώτοι που ύψωσαν το κάλεσµα του Για Μπαχα-ολ-Αµπχά
σε τόσο εξαιρετικά σηµαντικά και ευρέως διεσπαρµένα κέντρα και εδάφη όπως είναι οι καρδιές τόσο
των Βρετανικών όσο και των Γαλλικών αυτοκρατοριών, η Γερµανία, η Άπω Ανατολή, τα Βαλκανικά
κράτη, οι Σκανδιναβικές χώρες, η Λατινική Αµερική, τα Νησιά του Ειρηνικού, η Νότια Αφρική, η
Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, και τώρα πιο πρόσφατα τα κράτη της Βαλτικής; Ποιοι άλλοι εκτός από
εκείνους τους ίδιους σκαπανείς έχουν φανεί έτοιµοι ν’ αναλάβουν τον κόπο, ν’ ασκήσουν την υποµονή
και να προσφέρουν τα χρήµατα που απαιτούνται για τη µετάφραση και έκδοση, σε τουλάχιστον σαράντα
γλώσσες, της ιερής λογοτεχνίας τους, η διάδοση της οποίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για
οποιαδήποτε αποτελεσµατικά οργανωµένη εκστρατεία διδασκαλίας; Ποια άλλη κοινότητα µπορεί να
ισχυριστεί ότι είχε ένα καθοριστικό µερίδιο στις ανά τον κόσµο προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη
διασφάλιση και επέκταση του άµεσου περιβάλλοντος των ιερών µαυσωλείων της, καθώς και για την
προκαταρκτική απόκτηση των µελλοντικών οικοπέδων των διεθνών θεσµών της στο παγκόσµιο κέντρο
της; Ποια άλλη κοινότητα µπορεί να διεκδικεί σαν αιώνια τιµή της ότι υπήρξε η πρώτη που διαµόρφωσε
τον εθνικό και τοπικό της καταστατικό χάρτη, διατυπώνοντας έτσι τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές
του διπλού χάρτη που έχει σχεδιαστεί για να ρυθµίζει τις δραστηριότητες, να προσδιορίζει τις
λειτουργίες και να διαφυλάσσει τα δικαιώµατα των θεσµών της; Ποια άλλη κοινότητα µπορεί να
καυχηθεί ότι έχει ταυτόχρονα αποκτήσει και νόµιµα διασφαλίσει τη βάση των εθνικών της δωρεών
προετοιµάζοντας έτσι το έδαφος για µια παρόµοια ενέργεια από την πλευρά των τοπικών της
κοινοτήτων; Ποια άλλη κοινότητα έχει πετύχει την υπέρτατη διάκριση επειδή απέκτησε, πολύ πριν
οραµατιστεί µια τέτοια πιθανότητα, οποιαδήποτε από τις αδελφές της κοινότητες, τα απαραίτητα
έγγραφα που επιβεβαιώνουν την αναγνώριση, τόσο από τις οµοσπονδιακές όσο και από τις πολιτειακές
αρχές, των Τοπικών της Συµβουλίων και των εθνικών της δωρεών; Και τέλος ποια άλλη κοινότητα είχε
ποτέ το προνόµιο και της είχαν παρασχεθεί τα µέσα, για να βοηθήσει τους έχοντες ανάγκη, να
υπερασπιστεί την υπόθεση των καταπιεσµένων και να µεσολαβήσει τόσο ενεργά για τη διαφύλαξη των
Μπαχάι οικοδοµηµάτων και θεσµών σε χώρες όπως είναι η Περσία, η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Ρωσία και η
Γερµανία, όπου, σε διάφορες περιστάσεις, οι οµόθρησκοί της έπρεπε να υποµείνουν τη δριµύτητα τόσο
του θρησκευτικού όσο και του φυλετικού διωγµού;
Ένα τόσο απαράµιλλο και λαµπρό ιστορικό υπηρεσίας, που επεκτείνεται σε µια περίοδο σχεδόν
είκοσι ετών και είναι συνυφασµένο µε το συµφέρον και την τύχη ενός τόσο µεγάλου τµήµατος της
παγκόσµιας Μπαχάι κοινότητας, αξίζει να αποτελέσει ένα αξιοµνηµόνευτο κεφάλαιο στην ιστορία της
∆ιαµορφωτικής Περιόδου της Πίστης του Μπαχάολλα. Καθότι είναι ενισχυµένη και εµπλουτισµένη από
τη µνεία των πρώτων επιτεύξεων των Αµερικανών πιστών, το ιστορικό αυτό αποτελεί από µόνο του µια
πειστική µαρτυρία της ικανότητάς τους να επωµίζονται δεόντως τις ευθύνες που µπορεί να τους επιβάλει
ένα οποιοδήποτε έργο στο µέλλον. Είναι σχεδόν απίθανο να υπερτιµήσει κανείς τη σπουδαιότητα αυτών
των πολλαπλών υπηρεσιών. Η σωστή εκτίµηση της αξίας τους και η διεξοδική αναφορά στη
σπουδαιότητα και στις συνέπειές τους είναι ένα έργο που µόνο ένας Μπαχάι ιστορικός του µέλλοντος
µπορεί να παρουσιάσει σωστά. Προς το παρόν µπορώ µόνο να δηλώσω επισήµως τη βαθιά µου
πεποίθηση ότι µια κοινότητα που είναι ικανή να επιδείξει τέτοιες πράξεις, να εκδηλώσει ένα τέτοιο
πνεύµα, να ανέλθει σε τέτοια ύψη, δεν µπορεί παρά να διαθέτει τις δυνατότητες εκείνες που θα την
καταστήσουν ικανή να υπερασπιστεί, στο πλήρωµα του χρόνου, το δικαίωµά της να ανακηρυχτεί ως ο
κύριος δηµιουργός και υπέρµαχος της Παγκόσµιας Τάξης του Μπαχάολλα.
Καθότι αυτό το ιστορικό υπήρξε µεγαλειώδες, επειδή θυµίζει από µερικές απόψεις του τα
κατορθώµατα µε τα οποία οι πρωτοπόροι µιας ηρωικής Εποχής διακήρυξαν τη γέννηση της ίδιας της
Πίστης, το έργο που συνδέεται µε το όνοµα αυτής της προνοµιούχου κοινότητας, µακριά από το
αποκορύφωµά του, µόλις αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Αυτό που έχουν πετύχει οι Αµερικανοί πιστοί στο
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διάστηµα των σχεδόν πενήντα χρόνων είναι απειροελάχιστο συγκρινόµενο µε το µεγαλείο των έργων
που έχουν µπροστά τους. Η βοή αυτής της καταστροφικής αναστάτωσης που πρόκειται να προαναγγείλει
την ίδια στιγµή, τους επιθανάτιους ρόγχους της παλιάς τάξης και τις ωδίνες της γέννησης της νέας,
υποδηλώνει τόσο τη σταθερή προσέγγιση όσο και το δέος εµπνέοντα χαρακτήρα εκείνων των έργων.

Μια Σταυροφορία ακόµη µεγαλύτερης Σηµασίας
Η ουσιαστική εδραίωση της ∆ιαχειριστικής Τάξης της Πίστης τους, η ανέγερση του πλαισίου της, η
διαµόρφωση των οργάνων της και η σταθεροποίηση των επικουρικών θεσµών της, ήταν το πρώτο
καθήκον που τους είχε ανατεθεί ως µια οργανωµένη κοινότητα, δηµιουργηµένη από τη ∆ιαθήκη και από
τις οδηγίες του Αµπντολ-Μπαχά. Εκπλήρωσαν αυτό το αρχικό καθήκον τους µε προθυµία, αφοσίωση
και σθένος. Μόλις δηµιούργησαν και συντόνισαν τους ποικίλους και αναγκαίους παράγοντες για την
αποτελεσµατική διεξαγωγή οποιασδήποτε στρατηγικής που ήθελαν ακολούθως να ξεκινήσουν,
επιδόθηκαν, µε τον ίδιο ζήλο και την ίδια αφοσίωση, στο επόµενο επίπονο καθήκον τους που ήταν η
ανέγερση ενός µεγαλειώδους οικοδοµήµατος του οποίου το θεµέλιο λίθο είχε θέσει ο Ίδιος ο ΑµπντολΜπαχά. Και όταν επιτεύχθηκε εκείνος ο άθλος, αυτή η κοινότητα, έχοντας πλήρη συναίσθηση των
ένθερµων εκκλήσεων, των ικεσιών και των υποσχέσεων που είχαν καταγραφεί στις Πινακίδες του
Θεϊκού Σχεδίου, αποφάσισε να αναλάβει ένα ακόµη καθήκον, το οποίο ως προς την προοπτική και τις
πνευµατικές του δυνατότητες είναι βέβαιο ότι θα επισκιάσει κάθε έργο που έχουν µέχρι τώρα επιτύχει.
Ξεκινώντας µε άσβεστο ενθουσιασµό και απτόητο θάρρος το Επταετές Σχέδιο, σαν το πρώτο και το
πρακτικό βήµα προς την εκπλήρωση της αποστολής που έχει προοριστεί σε εκείνες τις κοσµοϊστορικές
Πινακίδες, επιδόθηκαν, µ’ένα πνεύµα ανανεωµένης αφοσίωσης, στο διπλό τους καθήκον, η εκπλήρωση
του οποίου, ελπίζω, θα συµπέσει µε τον εορτασµό της εκατονταετούς επετείου από τη γέννηση της
Πίστης του Μπαχάολλα. Γνωρίζοντας πλήρως ότι οποιαδήποτε πρόοδος σηµειώνεται στην εξωτερική
διακόσµηση του µεγαλόπρεπου κτιρίου τους, θα έχει άµεση επίδραση στην πρόοδο της διδασκαλικής
εκστρατείας που ξεκίνησαν, τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια αµερικανική ήπειρο, και
αναγνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε νίκη κερδίζεται στο διδασκαλικό πεδίο θα διευκολύνει, µε τη σειρά
της, το έργο και θα επισπεύσει την ολοκλήρωση του Ναού τους, προχωρούν µε θάρρος και πίστη στις
προσπάθειές τους για την εκπλήρωση, και στις δύο φάσεις, των υποχρεώσεών τους µε βάση το Σχέδιο,
στην εκτέλεση του οποίου έχουν αφιερωθεί.
Ας µη φανταστούν, ωστόσο, ότι η εκτέλεση του Επταετούς Σχεδίου, καθώς συµπίπτει µε τον
τερµατισµό του πρώτου αιώνα της Μπαχάι εποχής, σηµαίνει είτε τον τερµατισµό είτε ακόµη και τη
διακοπή του έργου που το Αλάθητο Χέρι του Παντοδύναµου τους κατευθύνει να εκτελέσουν. Το
ξεκίνηµα του δεύτερου αιώνα της Μπαχάι εποχής πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλύψει µεγαλύτερους
ορίζοντες, να εισαγάγει περαιτέρω στάδια και να είναι µάρτυρας της έναρξης σχεδίων πιο εκτεταµένων
απ’ ό,τι έχει κανείς έως τώρα διανοηθεί. Το Σχέδιο πάνω στο οποίο επικεντρώνονται τώρα η προσοχή, οι
φιλοδοξίες και οι πόροι ολόκληρης της κοινότητας των Αµερικανών πιστών, θα πρέπει να θεωρηθεί
απλώς σαν ένα ξεκίνηµα, σαν µια δοκιµασία δύναµης, σαν ένα σκαλοπάτι σε µια σταυροφορία ακόµη
µεγαλύτερου µεγέθους, αν πρόκειται να εκπληρωθούν µε εντιµότητα και ολοκληρωτικά τα καθήκοντα
και οι ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί από το ∆ηµιουργό του Θεϊκού Σχεδίου.
∆ιότι η εκπλήρωση του παρόντος Σχεδίου µπορεί να οδηγήσει το πολύ πολύ στο σχηµατισµό ενός
τουλάχιστον κέντρου σε κάθε µία από τις ∆ηµοκρατίες του ∆υτικού Ηµισφαιρίου, ενώ τα καθήκοντα που
έχουν οριστεί σε εκείνες τις Πινακίδες απαιτούν µια ευρύτερη διάδοση και υποδηλώνουν τη διασπορά
ενός πολύ µεγαλύτερου και πιο αντιπροσωπευτικού αριθµού των µελών της Μπαχάι κοινότητας της
Βόρειας Αµερικής σ’ ολόκληρη την επιφάνεια του Νέου Κόσµου. Αναµφισβήτητη αποστολή των
Αµερικανών πιστών, εποµένως, είναι να συνεχίσουν στο δεύτερο αιώνα το ένδοξο έργο που ξεκίνησε
στα τελευταία χρόνια του πρώτου. Μόνο όταν παίξουν το ρόλο τους στην καθοδήγηση των
δραστηριοτήτων αυτών των αποµονωµένων και νεοσύστατων κέντρων και στην ενίσχυση της
δυνατότητάς τους να εγκαινιάσουν µε τη σειρά τους θεσµούς, τόσο τοπικούς όσο και εθνικούς,
διαµορφωµένους όπως θέλουν εκείνοι, µπορούν να νιώσουν ικανοποιηµένοι ότι έχουν εκτελέσει τις
άµεσες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του θεϊκά αποκαλυµµένου Σχεδίου του Αµπντολ-Μπαχά.
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Ούτε θα έπρεπε να υποτεθεί, έστω για µια στιγµή, ότι η ολοκλήρωση ενός έργου που αποσκοπεί
στον πολλαπλασιασµό των Μπαχάι κέντρων και στην παροχή βοήθειας και καθοδήγησης, απαραίτητης
για την εδραίωση της ∆ιαχειριστικής Τάξης της Μπαχάι Πίστης στις χώρες της Λατινικής Αµερικής,
πραγµατοποιεί εξ’ ολοκλήρου το σχέδιο που οραµατίστηκε γι’ αυτούς ο Αµπντολ-Μπαχά. Μια µελέτη,
έστω και επιπόλαια, εκείνων των Πινακίδων που ενσαρκώνουν το Σχέδιό Του θα αποκαλύψει αµέσως
ένα φάσµα για τις δραστηριότητές τους που επεκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια του ∆υτικού
Ηµισφαιρίου. Με την ουσιαστική εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών τους στην Αµερική, η
διηπειρωτική τους αποστολή εισέρχεται στην πιο ένδοξη και αποφασιστική της φάση. Ο Ίδιος ο
Αµπντολ-Μπαχά έχει γράψει: “Τη στιγµή που αυτό το Θεϊκό Μήνυµα µεταφέρεται από τους Αµερικανούς
πιστούς από τις ακτές της Αµερικής και κηρύσσεται στις ηπείρους Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και
Αυστραλασίας και µέχρι τα νησιά του Ειρηνικού, αυτή η κοινότητα θα βρίσκεται ασφαλώς εδραιωµένη
πάνω στο θρόνο µιας παντοτινής κυριαρχίας.”
Και ποιος µπορεί να ξέρει, όταν αυτό το κολοσσιαίο έργο θα έχει επιτευχθεί, αν δεν τους ανατεθεί
µια σπουδαιότερη, ακόµη πιο έξοχη αποστολή, ασύγκριτη στη λαµπρότητά της και προκαθορισµένη γι’
αυτούς από τον Μπαχάολλα; Το µεγαλείο µιας τέτοιας αποστολής είναι τόσο εκθαµβωτικό, οι συνθήκες
που τη περιβάλουν τόσο απόµακρες και τόσο ρευστά τα σύγχρονα γεγονότα, µε την αποκορύφωση των
οποίων είναι τόσο στενά συνδεδεµένη, που θα ήταν πρόωρη, την παρούσα στιγµή, µια οποιαδήποτε
απόπειρα, ακριβούς σκιαγράφησης των χαρακτηριστικών της. Αρκεί να ειπωθεί ότι από την αναστάτωση
και τις αναταραχές αυτών των “τελευταίων χρόνων” θα προκύψουν αδιανόητες ευκαιρίες και θα
δηµιουργηθούν απρόβλεπτες συνθήκες που θα βοηθήσουν, µάλλον θα ωθήσουν, τους νικηφόρους
εκτελεστές του Σχεδίου του Αµπντολ-Μπαχά, να προσθέσουν, µέσα από το ρόλο που θα παίξουν στο
ξεδίπλωµα της Νέας Παγκόσµιας Τάξης, καινούργιες δάφνες στο στεφάνι της υπηρεσίας τους στο
κατώφλι του Μπαχάολλα.

Οι ∆υνατότητες του Μέλλοντος
∆ε θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη καµιά από τις πολλαπλές ευκαιρίες, µιας εντελώς
διαφορετικής τάξης, που η εξέλιξη της ίδιας της Πίστης αναγκαστικά θα δηµιουργήσει, είτε στο
παγκόσµιο κέντρο της, είτε στην ήπειρο της Βόρειας Αµερικής, είτε ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες
περιοχές της γης, καλώντας άλλη µια φορά τους Αµερικανούς πιστούς να διαδραµατίσουν ένα ρόλο,
εξίσου αξιόλογο µε τη συµµετοχή που είχαν προηγούµενα στη συλλογική συµβολή τους στη διάδοση της
Υπόθεσης του Μπαχάολλα. Προς στιγµήν µπορώ απλώς ν’ αναφέρω τυχαία ορισµένες απ’ αυτές τις
ευκαιρίες που προεξέχουν, σε µια απόπειρα εκτίµησης των δυνατοτήτων του µέλλοντος: η εκλογή του
∆ιεθνούς Οίκου ∆ικαιοσύνης και η εγκαθίδρυσή του στους Αγίους Τόπους, το πνευµατικό και
διαχειριστικό κέντρο του Μπαχάι κόσµου, µαζί µε το σχηµατισµό των βοηθητικών παραρτηµάτων και
των επικουρικών θεσµών του, η σταδιακή ανέγερση των διαφόρων εξαρτηµένων κτιρίων του πρώτου
Οίκου Λατρείας της ∆ύσης, και τα περίπλοκα ζητήµατα που αφορούν στην εδραίωση και διεύρυνση της
διαρθρωτικής βάσης της Μπαχάι κοινοτικής ζωής, η κωδικοποίηση και έκδοση των διατάξεων του
Πλέον Ιερού Βιβλίου, που καθιστούν αναγκαίο το σχηµατισµό, σε ορισµένα κράτη της Ανατολής,
κατάλληλα συγκροτηµένων και επίσηµα αναγνωρισµένων δικαστηρίων βασισµένων σε Μπαχάι νόµους,
η κατασκευή του τρίτου Οίκου Λατρείας του Μπαχάι κόσµου στα περίχωρα της πόλης της Τεχεράνης
που θα ακολουθηθεί από την ανέγερση ενός παρόµοιου Οίκου Λατρείας στους ίδιους τους Αγίους
Τόπους, η απελευθέρωση των Μπαχάι κοινοτήτων από τα δεσµά της θρησκευτικής ορθοδοξίας σε
ισλαµικά κράτη όπως η Περσία, το Ιράκ και η Αίγυπτος και η ακόλουθη αναγνώριση, από τις πολιτικές
αρχές σε εκείνα τα κράτη, της ανεξάρτητης θέσης και του θρησκευτικού χαρακτήρα των Μπαχάι
Εθνικών και Τοπικών Συµβουλίων, τα προστατευτικά και αµυντικά µέτρα που θα έπρεπε να επινοηθούν,
να συντονιστούν και να εφαρµοστούν για να εξουδετερώσουν την πλήρη δύναµη των αναπόφευκτων
επιθέσεων που θα εξαπολύσουν και θα επιδιώξουν αµείλικτα οι οργανωµένες προσπάθειες των
εκκλησιαστικών οργανώσεων διαφόρων δογµάτων, και τέλος και εξίσου σηµαντικό, τα πολλαπλά
ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν, τα εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν και οι ευθύνες που
πρέπει να αναληφθούν, που θα βοηθήσουν µια οικτρά βασανισµένη Πίστη να περάσει από τα διαδοχικά
στάδια της πλήρους αφάνειας, της ενεργούς καταπίεσης και της απόλυτης χειραφέτησης, οδηγώντας την
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στην αναγνώρισή της ως µια ανεξάρτητη Πίστη που απολαµβάνει τη θέση της πλήρους ισότητας µε τις
άλλες αδελφές θρησκείες και στη συνέχεια στην καθιέρωση και αναγνώρισή της ως µια θρησκεία του
Κράτους, που µε τη σειρά της πρέπει να προβεί στην ανάληψη των δικαιωµάτων και προνοµίων που
συνδέονται µε το Μπαχάι κράτος, λειτουργώντας στην πληρότητα των δυνάµεών της, ένα στάδιο που
πρέπει τελικά να κορυφωθεί στην ανάδυση της παγκόσµιας Μπαχάι Κοινοπολιτείας που εµπνέεται από
το πνεύµα και λειτουργεί αποκλειστικά σε απόλυτη συµµόρφωση µε τους νόµους και τις αρχές του
Μπαχάολλα.
Την πρόκληση που παρουσιάζουν αυτές οι ευκαιρίες, είµαι βέβαιος ότι οι Αµερικανοί πιστοί,
επιπρόσθετα στην ανταπόκρισή τους στο κάλεσµα για διδασκαλία που εκφράστηκε από τον ΑµπντολΜπαχά στις Πινακίδες Του, θα χειριστούν ανεπιφύλακτα µε την παραδοσιακή τους αφοβία, επιµονή και
αποτελεσµατικότητα, και θα ανταποκριθούν έτσι σ’ αυτήν ώστε να επιβεβαιώσουν, ενώπιον όλου του
κόσµου, τον τίτλο και τη στάθµη τους ως πρωτεργάτες των ισχυρότατων θεσµών της Πίστης του
Μπαχάολλα.

Το Φως Του το αλάνθαστο
Πολυαγαπηµένοι φίλοι! Παρόλο που το έργο είναι µεγάλο και επίπονο, η ανταµοιβή που έχει
επιλέξει να σας απονείµει ο Ευεργετικός ∆ωρητής είναι τόσο πολύτιµη που καµιά γλώσσα και καµιά
πένα δεν µπορούν να την εκτιµήσουν δεόντως. Παρόλο που ο στόχος προς τον οποίο αγωνίζεστε τόσο
φιλόπονα είναι µακροπρόθεσµος και µέχρι τώρα αφανέρωτος στα µάτια των ανθρώπων, η υπόσχεση που
έχει δοθεί γι’ αυτόν βρίσκεται σαφώς µέσα στους αυθεντικούς και αναλλοίωτους λόγους του
Μπαχάολλα. Παρόλο που η πορεία που έχει Αυτός χαράξει για σας φαίνεται, κατά καιρούς, χαµένη στις
απειλητικές σκιές που περιβάλλουν την ανθρωπότητα, το αλάνθαστο φως που έχει αφήσει να λάµπει
συνεχώς πάνω σας έχει τέτοια ακτινοβολία που κανένα γήινο σκοτάδι δεν µπορεί ποτέ να επισκιάσει τη
λάµψη του. Παρόλο που είστε λίγοι στον αριθµό και περιορισµένοι ακόµη στις δικές σας εµπειρίες,
δυνάµεις και µέσα, η ∆ύναµη που ενεργοποιεί την αποστολή σας είναι απεριόριστη στο φάσµα και
ανυπολόγιστη στην ισχύ της. Παρόλο που οι εχθροί που κατ’ ανάγκη θα δηµιουργήσει κάθε επιτάχυνση
στην πρόοδο της αποστολής σας θα είναι βίαιοι, αµέτρητοι και αµείλικτοι, τα ουράνια Πλήθη τα οποία,
αν µείνετε σταθεροί, πρέπει, όπως λέει η υπόσχεση, να σπεύσουν σε βοήθειά σας και τελικά θα σας
καταστήσουν ικανούς να εκµηδενίσετε τις ελπίδες τους και να κατατροπώσετε τη δύναµή τους. Παρόλο
που οι τελικές ευλογίες, που πρέπει να στεφανώσουν την εκπλήρωση της αποστολής σας, είναι
αδιαµφισβήτητες και οι Θείες υποσχέσεις που σας έχουν δοθεί είναι σταθερές και αµετάκλητες, το
µέγεθος της αξιόλογης ανταµοιβής που πρόκειται ν’ αποκοµίσει ο καθένας από σας, πρέπει να εξαρτηθεί
από το βαθµό στον οποίο οι καθηµερινές σας προσπάθειες θα έχουν συµβάλει στην εξάπλωση εκείνης
της αποστολής και στην επίσπευση του θριάµβου της.
Πολυαγαπηµένοι φίλοι! Όσο µεγάλη κι αν είναι η αγάπη µου και ο θαυµασµός µου για σας, όσο
πεπεισµένος κι αν είµαι για το ύψιστο µερίδιο που µπορείτε να έχετε αλλά και θα έχετε αναµφίβολα τόσο
στην ηπειρωτική όσο και στη διεθνή σφαίρα της µελλοντικής Μπαχάι δραστηριότητας και υπηρεσίας,
αισθάνοµαι παρ’ όλα αυτά την υποχρέωση να εκφράσω, σ’ αυτή την κρίσιµη στιγµή, έναν
προειδοποιητικό λόγο. Οι λαµπροί φόροι τιµής που έχουν επανειληµµένως και δικαίως αποδοθεί στην
ικανότητα, στο πνεύµα, στη συµπεριφορά και στην υψηλή στάθµη των Αµερικανών πιστών, τόσο
ατοµικά όσο και σαν µια οργανική κοινότητα, δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να συγχέονται µε τα
χαρακτηριστικά και τη φύση του λαού στον οποίο τους έχει αναθρέψει ο Θεός. Πρέπει να γίνει µια
σαφής διάκριση ανάµεσα σ’ εκείνη την κοινότητα και σ’ εκείνο το λαό και να τηρηθεί αποφασιστικά και
άφοβα, αν θέλουµε ν’ αναγνωρίσουµε δεόντως τη µεταµορφωτική δύναµη της Πίστης του Μπαχάολλα
στην επίδρασή της πάνω στη ζωή και στα πρότυπα εκείνων που έχουν επιλέξει να καταταγούν κάτω από
το λάβαρό Του. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπέρτατη και διακριτική λειτουργία της Αποκάλυψής Του,
που δεν είναι άλλη από τη δηµιουργία µιας νέας φυλής ανθρώπων, δεν θα αναγνωριστεί καθόλου και θα
παραµείνει εντελώς άδηλη.
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Το υπέρτατο έργο της Αποκάλυψής Του
Πόσο συχνά οι Προφήτες του Θεού, χωρίς να εξαιρείται ο Ίδιος ο Μπαχάολλα, επέλεξαν να
εµφανιστούν και να παραδώσουν το Μήνυµά τους σε χώρες και σε λαούς και φυλές, σε µια εποχή που,
είτε έβαιναν ολοταχώς προς την παρακµή, είτε είχαν ήδη αγγίξει τα χαµηλότερα βάθη της ηθικής και
πνευµατικής εξαθλίωσης. Η φρικτή αθλιότητα και δυστυχία στην οποία είχαν βυθιστεί οι Ισραηλίτες,
κάτω από την εξευτελιστική και τυραννική κυριαρχία των Φαραώ τις ηµέρες πριν από την έξοδό τους
από την Αίγυπτο υπό την αρχηγία του Μωυσή. Η παρακµή που είχε επέλθει στη θρησκευτική,
πνευµατική, πολιτιστική και ηθική ζωή των Ιουδαίων την εποχή της εµφάνισης του Ιησού Χριστού. Η
βάναυση σκληρότητα, η αισχρή ειδωλολατρία και ανηθικότητα που για πολύ καιρό αποτελούσαν τα πιο
θλιβερά γνωρίσµατα των φυλών της Αραβίας και τους προκάλεσε τέτοια µεγάλη ντροπή όταν
παρουσιάστηκε ο Μωάµεθ για να διακηρύξει το Μήνυµά Του ανάµεσά τους. Η απερίγραπτη κατάπτωση,
µε τη διαφθορά, τη σύγχυση, τη µισαλλοδοξία και την καταπίεση που την ακολούθησαν, τόσο στην
κοινωνική όσο και στη θρησκευτική ζωή της Περσίας και που απεικονίζονται τόσο γραφικά από την
πένα ενός αξιόλογου αριθµού λογίων, διπλωµατών και ταξιδιωτών, την εποχή της Αποκάλυψης του
Μπαχάολλα - όλα αυτά υποδεικνύουν αυτό το βασικό και αναπόφευκτο γεγονός. Ο ισχυρισµός ότι η
έµφυτη αξία, το υψηλό ηθικό πρότυπο, η πολιτική καταλληλότητα και τα κοινωνικά επιτεύγµατα
οποιασδήποτε φυλής ή έθνους συνιστούν την αιτία να εµφανιστούν εκεί αυτοί οι Θείοι Φωτοδότες θα
ήταν µια απόλυτη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων και θα σήµαινε µια ολοκληρωτική απόρριψη
της αδιαµφισβήτητης ερµηνείας που τους εξέθεσαν, µε τέτοια σαφήνεια και έµφαση, τόσο ο Μπαχάολλα
όσο και ο Αµπντολ-Μπαχά.
Πόσο σηµαντική πρέπει να είναι τότε η πρόκληση για εκείνους που ενώ ανήκουν σε τέτοιες φυλές
και έθνη και ενώ έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσµα που έχουν υψώσει αυτοί οι Προφήτες, να
αναγνωρίσουν ανεπιφύλακτα και να πιστοποιήσουν θαρραλέα αυτή την αναµφισβήτητη αλήθεια, ότι όχι
εξαιτίας οποιασδήποτε φυλετικής ανωτερότητας, πολιτικής ικανότητας, ή πνευµατικής αρετής που
µπορεί να διαθέτει µια φυλή ή ένα έθνος, αλλά µάλλον σαν άµεση συνέπεια των κραυγαλέων αναγκών
τους, του αξιοθρήνητου εκφυλισµού τους και της αθεράπευτης φαυλότητάς τους ο Προφήτης του Θεού
έχει επιλέξει να εµφανιστεί ανάµεσά τους και χρησιµοποιώντας τους σαν µοχλό, έχει ανεβάσει ολόκληρη
την ανθρώπινη φυλή σε µια πιο υψηλή και ευγενική σφαίρα ζωής και συµπεριφοράς. ∆ιότι ακριβώς κάτω
από τέτοιες συνθήκες και µε τέτοια µέσα οι Προφήτες του Θεού, από αµνηµονεύτων χρόνων, επέλεγαν
και µπορούσαν να επιδείξουν τη λυτρωτική τους δύναµη να υψώσουν από τα βάθη του εξευτελισµού και
της αθλιότητας τους ανθρώπους της δικής τους φυλής και του δικού τους έθνους, δίνοντάς τους τη
δύναµη ώστε κι αυτοί µε τη σειρά τους να µεταδώσουν σε άλλες φυλές και έθνη τη σωτήρια χάρη και τη
δραστική επίδραση της Αποκάλυψής τους.
Υπό το φως αυτής της θεµελιώδους αρχής πρέπει να λαµβάνεται πάντα υπόψη, και δεν µπορεί να
τονιστεί επαρκώς, ότι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο ο Μπαµπ και ο Μπαχάολλα επέλεξαν να
εµφανιστούν στην Περσία και να την κάνουν πρώτο τόπο διαφύλαξης της Αποκάλυψής τους ήταν επειδή
απ’ όλους τους λαούς και τα έθνη του πολιτισµένου κόσµου, αυτή η φυλή κι αυτό το έθνος, όπως είχε
τόσο συχνά περιγράψει χαρακτηριστικά ο Αµπντολ-Μπαχά, ήταν βυθισµένα σε τέτοια βάθη
εξευτελισµού και φανέρωναν τέτοια φαυλότητα που παρόµοια φαινόµενα δεν υπήρχαν ανάµεσα στους
συγχρόνους τους. ∆ιότι δε θα µπορούσε να παρατεθεί καµιά πιο πειστική απόδειξη που να δείχνει το
ανανεωτικό πνεύµα το οποίο κινεί τις Αποκαλύψεις που διακηρύχτηκαν από τον Μπαµπ και τον
Μπαχάολλα, από τη δύναµή τους να µεταµορφώνουν εκείνον το λαό που πραγµατικά θα µπορούσε να
θεωρηθεί ένας από τους πιο οπισθοδροµικούς, τους πιο δειλούς και πιο φαύλους σε µια φυλή ηρώων,
κατάλληλη να επιφέρει µε τη σειρά της µια παρόµοια επανάσταση στη ζωή της ανθρωπότητας. Αν
εµφανιζόταν ανάµεσα σε µια φυλή ή σ’ ένα έθνος που χάρη στην εγγενή τους αξία και τα υψηλά τους
επιτεύγµατα φαινόταν ότι δικαιολογούσε το ανεκτίµητο προνόµιο να είναι η υποδοχή µιας τέτοιας
Αποκάλυψης, αυτό θα υποβίβασε σηµαντικά, στα µάτια ενός άπιστου κόσµου την αποτελεσµατικότητα
εκείνου του Μηνύµατος και θα µείωνε την αυτάρκεια της πανίσχυρης δύναµής του. Η αντίθεση που τόσο
χτυπητά παρουσιάζεται στις σελίδες της Αφήγησης του Ναµπίλ ανάµεσα στον ηρωισµό που
απαθανάτισε τη ζωή και τις πράξεις των πρώτων πιστών και τη διαφθορά και τη δειλία των συκοφαντών
και των διωκτών τους, είναι από µόνη της µια πολύ εντυπωσιακή µαρτυρία της αλήθειας του Μηνύµατος
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Εκείνου ο Οποίος είχε ενσταλάξει ένα τέτοιο πνεύµα στα στήθη των αποστόλων Του. Ο ισχυρισµός
οποιουδήποτε πιστού εκείνης της φυλής ότι η υπεροχή της χώρας του και η εσωτερική ευγένεια του λαού
της αποτέλεσαν τους ουσιώδεις λόγους για την επιλογή της ως τον πρωταρχικό τόπο εµφάνισης των
Αποκαλύψεων του Μπαµπ και του Μπαχάολλα θα ήταν αβάσιµος ενόψει της συγκλονιστικής µαρτυρίας
που παρέχεται τόσο πειστικά από εκείνη την Αφήγηση.
Σε µικρότερο βαθµό πρέπει αναγκαστικά αυτή η αρχή να ισχύει και στην περίπτωση της χώρας που
έχει υπερασπιστεί το δικαίωµά της να θεωρείται η γενέτειρα της Παγκόσµιας Τάξης του Μπαχάολλα.
Ένα τόσο σηµαντικό έργο, ένας τόσο ευγενής ρόλος, δεν µπορεί να θεωρηθεί κατώτερος από το ρόλο
που έπαιξαν εκείνες οι αθάνατες ψυχές οι οποίες, χάρη στην υψηλή τους αυταπάρνηση και τις
απαράµιλλες πράξεις, υπήρξαν υπεύθυνες για τη γέννηση της ίδιας της Πίστης. Ας µην φανταστούν
εποµένως, ούτε για µια στιγµή, εκείνοι που συµµετέχουν τόσο κυρίαρχα στη γέννηση του παγκόσµιου
εκείνου πολιτισµού, ο οποίος είναι ο άµεσος καρπός της Πίστης τους, ότι για κάποιο µυστηριώδη σκοπό,
ή εξαιτίας κάποιας έµφυτης υπεροχής ή ειδικού πλεονεκτήµατος, αποφάσισε ο Μπαχάολλα να απονείµει
στη χώρα και στο λαό τους µια τόσο σπουδαία και διαρκή διάκριση. Ακριβώς εξαιτίας των κατάφωρων
κακών τα οποία, παρά τα άλλα οµολογουµένως σηµαντικά χαρακτηριστικά και επιτεύγµατα, έχει
δυστυχώς δηµιουργηθεί σ΄ αυτήν ένας υπερβολικός και δεσµευτικός υλισµός, ώστε ο ∆ηµιουργός της
Πίστης τους και το Κέντρο της Συνθήκης Του την έχουν επιλέξει να γίνει ο σηµαιοφόρος της Νέας
Παγκόσµιας Τάξης που οραµατίζονται οι γραφές τους. Με τέτοια µέσα όπως αυτό µπορεί κάλλιστα ο
Μπαχάολλα να επιδείξει σε µια απερίσκεπτη γενιά την πανίσχυρη δύναµή Του να υψώσει µέσα από ένα
λαό, βυθισµένο σε µια θάλασσα υλισµού, ένα θύµα µιας από τις πιο ισχυρές και παλιές µορφές
φυλετικής προκατάληψης, και περιβόητης για την πολιτική της διαφθορά, την ανοµία και τη χαλάρωση
στα ηθικά πρότυπα, άντρες και γυναίκες οι οποίοι, µε το πέρασµα του χρόνου, θα επιδεικνύουν όλο και
περισσότερο εκείνες τις ουσιώδεις αρετές της αυταπάρνησης, της ηθικής ακεραιότητας, της αγνότητας,
της χωρίς διάκριση αλληλεγγύης, της ιερής πειθαρχίας και της πνευµατικής ενόρασης που θα τους κάνει
ικανούς για το επικρατέστερο µερίδιο που θα έχουν στη δηµιουργία εκείνης της Παγκόσµιας Τάξης κι
εκείνου του Παγκόσµιου Πολιτισµού, για τα οποία τόσο η χώρα τους όσο και ολόκληρη η ανθρώπινη
φυλή, έχει απελπιστική ανάγκη. ∆ικό τους θα είναι το καθήκον και το προνόµιο, πρώτον στην ιδιότητά
τους ως θεµελιωτές µιας από τις πιο ισχυρές κολόνες που στηρίζουν το οικοδόµηµα του Παγκοσµίου
Οίκου ∆ικαιοσύνης και µετά ως πρωτεργάτες εκείνης της Νέας Παγκόσµιας Τάξης της οποίας εκείνος ο
Οίκος πρόκειται να είναι ο πυρήνας και ο πρόδροµος, να ενσταλάξουν, να επιδείξουν και να εφαρµόσουν
εκείνες τις δίδυµες και έντονα απαραίτητες αρχές της Θεϊκής δικαιοσύνης και τάξης - αρχές στις οποίες η
πολιτική διαφθορά και η χαλάρωση των ηθών που όλο και πιο πολύ κηλιδώνουν την κοινωνία στην
οποία ανήκουν, προβάλλουν µια τόσο λυπηρή και ζωηρή αντίθεση.
Παρατηρήσεις όπως αυτές, όσο δυσάρεστες και καταθλιπτικές κι αν είναι, δε θα έπρεπε, ούτε στο
ελάχιστο, να µας εµποδίσουν από το να δούµε εκείνες τις αρετές και ιδιότητες ευφυΐας, νεανικότητας,
απεριόριστης πρωτοβουλίας και εγχειρήµατος που παρουσιάζει τόσο ευδιάκριτα το έθνος στο σύνολό
του και που αντανακλώνται όλο και πιο πολύ από την κοινότητα των πιστών που την αποτελούν. Απ’
αυτές τις αρετές και ιδιότητες, αλλά και από την εξάλειψη των προαναφερθέντων κακών πρέπει να
εξαρτηθεί, σε πολύ µεγάλο βαθµό, η ικανότητα εκείνης της κοινότητας να θέσει τα γερά θεµέλια για το
µελλοντικό ρόλο της χώρας κατά την εγκαινίαση της Χρυσής Εποχής της Υπόθεσης του Μπαχάολλα.

Τι συγκλονιστική Ευθύνη
Πόσο σπουδαία, εποµένως, πόσο συγκλονιστική η ευθύνη που πρέπει να βαραίνει την τωρινή γενιά
των Αµερικανών πιστών, σ’ αυτή την πρώιµη φάση της πνευµατικής και διαχειριστικής τους εξέλιξης, να
ξεριζώσουν, µε κάθε µέσο που διαθέτουν, εκείνα τα λάθη, τις συνήθειες και τις τάσεις που έχουν
κληρονοµήσει από το έθνος τους και να καλλιεργήσουν, µε υποµονή και προσευχή, εκείνες τις
διακριτικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που είναι τόσο απαραίτητα για την αποτελεσµατική τους
συµµετοχή στο σπουδαίο λυτρωτικό έργο της Πίστης τους. Όντας ακόµη ανίκανοι, ενόψει του
περιορισµένου µεγέθους της κοινότητάς τους και της περιορισµένης επιρροής που τώρα ασκεί, να έχουν
µία αξιοσηµείωτη επίδραση πάνω στη µεγάλη µάζα των συµπατριωτών τους, ας επικεντρώσουν την
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προσοχή τους, για την ώρα, στον εαυτό τους, στις ατοµικές τους ανάγκες, στις προσωπικές τους
ανεπάρκειες και αδυναµίες, έχοντας πάντα υπόψη ότι κάθε εντατικοποίηση της προσπάθειας από την
πλευρά τους θα τους εξοπλίσει καλύτερα για τη στιγµή που θα κληθούν να ξεριζώσουν µε τη σειρά τους
τέτοιες κακές τάσεις από τη ζωή και την καρδιά ολόκληρου του σώµατος των συµπολιτών τους. Ούτε
πρέπει να παραβλέψουν το γεγονός ότι η Παγκόσµια Τάξη, της οποίας τη βάση µοχθούν τώρα να
εδραιώσουν, ως εµπροσθοφυλακή των µελλοντικών Μπαχάι γενεών των συµπατριωτών τους, δεν µπορεί
ποτέ να αναπτυχθεί παρά µόνο όταν η πλειονότητα των ανθρώπων στους οποίους ανήκουν έχει ήδη
εξαγνιστεί από τις διάφορες ασθένειες, είτε κοινωνικές είτε πολιτικές, που την προσβάλλουν τώρα τόσο
σοβαρά.
Ερευνώντας σαν σύνολο τις πιο επιτακτικές ανάγκες αυτής της κοινότητας, επιχειρώντας να
εκτιµήσω τις πιο σοβαρές ελλείψεις που δυσχεραίνουν την εκτέλεση του έργου της και λαµβάνοντας
συνεχώς υπόψη τη φύση εκείνου του ακόµη µεγαλύτερου έργου για το οποίο θα αναγκαστεί να
αγωνιστεί στο µέλλον, θεωρώ καθήκον µου να τονίσω ιδιαίτερα και να επιστήσω την ιδιαίτερη και
επείγουσα προσοχή ολόκληρου του σώµατος των Αµερικανών πιστών, είτε είναι νέοι είτε ηλικιωµένοι,
λευκοί ή έγχρωµοι, διδάσκαλοι ή διαχειριστές, βετεράνοι ή νεοφερµένοι, σ’ αυτά που πιστεύω
ακράδαντα ότι είναι οι ουσιώδεις προϋποθέσεις για την επιτυχία των έργων που τώρα απαιτούν την
αδιάσπαστη προσοχή τους. Ενώ έχει µεγάλη σηµασία η διαµόρφωση των εξωτερικών οργάνων και η
τελειοποίηση των διαχειριστικών υπηρεσιών που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για την επιδίωξη του
διπλού τους έργου στο πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου, ενώ είναι ζωτικές και επείγουσες οι εκστρατείες
που οργανώνουν, τα σχέδια και τα προγράµµατα που επινοούν και τα χρήµατα που συγκεντρώνουν, για
την αποτελεσµατική διεκπεραίωση τόσο του ∆ιδασκαλικού έργου όσο και του έργου για το Ναό, οι
αστάθµητοι, οι πνευµατικοί παράγοντες που συνδέονται µε την ατοµική και εσωτερική ζωή και µε την
οποία συνδέονται οι ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις, είναι εξίσου επείγοντες και ζωτικοί και
απαιτούν διαρκή διερεύνηση, συνεχή αυτοεξέταση και ενδοσκόπηση από την πλευρά τους, ούτως ώστε η
αξία τους να µη µειωθεί και η ζωτική τους αναγκαιότητα να µην επισκιαστεί και λησµονηθεί.

Πνευµατικές Προϋποθέσεις
Απ’ αυτές τις πνευµατικές προϋποθέσεις της επιτυχίας που συνιστούν τη θεµελιώδη βάση πάνω στην
οποία πρέπει τελικά να στηρίζεται η ασφάλεια όλων των διδασκαλικών σχεδίων, έργων για το Ναό και
οικονοµικών προγραµµάτων, οι παρακάτω ξεχωρίζουν ως εξέχουσες και ζωτικές, τις οποίες η
αµερικανική Μπαχάι κοινότητα καλό θα είναι να τις αναλογιστεί. Στο βαθµό στον οποίο αυτές οι
βασικές απαιτήσεις ικανοποιούνται και στον τρόπο µε τον οποίο οι Αµερικανοί πιστοί τις εκπληρώνουν
στην προσωπική τους ζωή, στις διαχειριστικές τους δραστηριότητες και κοινωνικές σχέσεις, θα
εξαρτηθεί το µέγεθος των πολλαπλών ευλογιών που µπορεί να απονείµει σ’ όλους τους ο Γενναιόδωρος
Κτήτωρ. Αυτές οι απαιτήσεις δεν είναι άλλες από ένα υψηλό αίσθηµα ηθικής ακεραιότητας στις
κοινωνικές και διαχειριστικές τους δραστηριότητες, απόλυτη αγνότητα στην προσωπική τους ζωή και
πλήρης απαλλαγή από προκατάληψη στις συναλλαγές τους µε ανθρώπους διαφορετικής φυλής, τάξης,
πίστης, ή χρώµατος.
Η πρώτη ειδικά, αν και όχι αποκλειστικά, απευθύνεται στους εκλεγµένους αντιπροσώπους τους, είτε
σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, οι οποίοι, µε την ιδιότητά τους ως θεµατοφύλακες και µέλη
των αναφαινόµενων θεσµών της Πίστης του Μπαχάολλα, επωµίζονται την κύρια ευθύνη µε το να θέτουν
µια αδιάσειστη βάση για εκείνο τον Παγκόσµιο Οίκο ∆ικαιοσύνης, που όπως υπονοεί ο τίτλος, πρέπει να
είναι ο εκφραστής και φύλακας εκείνης της Θείας ∆ικαιοσύνης που µόνο αυτή µπορεί να εξασφαλίσει
την προστασία και να καθιερώσει την επικράτηση του νόµου και της τάξης σε έναν παράξενα
διαταραγµένο κόσµο. Η δεύτερη σχετίζεται κυρίως και άµεσα µε την Μπαχάι νεολαία που µπορεί να
συµβάλλει τόσο αποφασιστικά στο σφρίγος, στην αγνότητα και στην κινητήρια δύναµη της ζωής της
Μπαχάι κοινότητας και πάνω στην οποία στηρίζεται ο µελλοντικός προσανατολισµός της µοίρας της και
το πλήρες ξεδίπλωµα των δυνατοτήτων µε τις οποίες την έχει προικίσει ο Θεός. Η τρίτη θα πρέπει να
είναι το άµεσο, το καθολικό και το κύριο µέληµα όλων γενικά των µελών της Μπαχάι κοινότητας, κάθε
ηλικίας, αξιώµατος, εµπειρίας, τάξης ή χρώµατος, καθότι όλοι, χωρίς καµιά εξαίρεση, πρέπει να
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αντιµετωπίσουν τις προκλητικές συνέπειές της και κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί, όσο και να έχει
προοδεύσει σ’ αυτό τον τοµέα, ότι έχει πλήρως εκτελέσει τις αυστηρές ευθύνες που ενσταλάζει.
Μια ακεραιότητα συµπεριφοράς, ένα διαρκές αίσθηµα απαρέγκλιτης δικαιοσύνης, που δεν
επισκιάζεται από τις εκφυλιστικές επιρροές που παρουσιάζει τόσο έντονα µια πολιτική ζωή που
καθοδηγείται από τη διαφθορά· µια αδιάφθορη, αγνή και άγια ζωή, που δεν κηλιδώνεται και δεν
επισκιάζεται από την απρέπεια, την ανηθικότητα, τα λανθασµένα πρότυπα που ένας από τη φύση του
ανεπαρκής κώδικας ηθικής ανέχεται, διαιωνίζει και καλλιεργεί· µια αδελφοσύνη απαλλαγµένη από
εκείνη την καρκινώδη ανάπτυξη της φυλετικής προκατάληψης, που κατατρώγει τα σωθικά µιας ήδη
εξουθενωµένης κοινωνίας - αυτά είναι τα ιδανικά που πρέπει οι Αµερικανοί πιστοί, από τώρα και στο
εξής, ατοµικά και µε µια από κοινού δράση, να αγωνιστούν για να προωθήσουν, τόσο στην ιδιωτική όσο
και στη δηµόσια ζωή τους, ιδανικά που είναι οι κύριες κινητήριες δυνάµεις που µπορούν να επιταχύνουν
πολύ αποτελεσµατικά την πορεία των θεσµών, των σχεδίων και των εγχειρηµάτων τους, που µπορούν να
διαφυλάξουν την τιµή και την ακεραιότητα της Πίστης τους και να υπερνικήσουν οποιαδήποτε εµπόδια
µπορεί να αντιµετωπίσουν στο µέλλον.
Αυτή η ακεραιότητα της συµπεριφοράς που συνδέεται µε δικαιοσύνη, ισοτιµία, φιλαλήθεια,
τιµιότητα, αµεροληψία, εγκυρότητα και αξιοπιστία, πρέπει να διακρίνει κάθε φάση της ζωής της Μπαχάι
κοινότητας. «Οι σύντροφοι του Θεού», ο Μπαχάολλα ο Ίδιος έχει δηλώσει, «είναι, αυτή την ηµέρα, το
προζύµι που πρέπει να διαπλάσει τους λαούς του κόσµου. Πρέπει να δείξουν τέτοια αξιοπιστία, τέτοια
φιλαλήθεια και επιµονή, τέτοιες πράξεις και χαρακτήρα που όλη η ανθρωπότητα να επωφεληθεί από το
παράδειγµά τους.» «Ορκίζοµαι στο όνοµά Αυτού, ο Οποίος είναι ο Μέγιστος Ωκεανός!», Αυτός πάλιν
επιβεβαιώνει, «µέσα στην ίδια την πνοή τέτοιων ψυχών που είναι αγνές και καθαγιασµένες κρύβονται
απεριόριστες δυνατότητες. Είναι τόσο µεγάλες αυτές οι δυνατότητες που µπορούν να εξασκήσουν την
επιρροή τους πάνω σ’ όλα τα δηµιουργήµατα.» «Αυτός είναι ο αληθινός υπηρέτης του Θεού», έχει γράψει
σε µια άλλη περικοπή, «ο οποίος αν θα έπρεπε, να περάσει αυτή την ηµέρα, µέσα από πόλεις µε ασήµι και
χρυσάφι, δε θα καταδεχόταν να τα κοιτάξει και του οποίου η καρδιά θα παρέµενε αγνή και ακηλίδωτη από
οποιαδήποτε πράγµατα µπορεί να δει κανείς σ’ αυτό τον κόσµο, είτε είναι τα αγαθά του είτε οι θησαυροί
του. Ορκίζοµαι στον Ήλιο της Αλήθειας! Η πνοή ενός τέτοιου ανθρώπου είναι προικισµένη µε δύναµη και
τα λόγια του µε γοητεία.» «στο όνοµα Αυτού ο Οποίος λάµπει πάνω από τον Αυγερινό της αγιότητας!»
Αυτός έχει αποκαλύψει ακόµη µε περισσότερη έµφαση. «Αν ολόκληρη η γη µετατρεπόταν σε ασήµι και
χρυσό, κανείς άνθρωπος για τον οποίο µπορεί να ειπωθεί ότι έχει αληθινά ανέλθει στον ουρανό της πίστης
και της βεβαιότητας δε θα καταδεχόταν να τα κοιτάξει, πόσο µάλλον να τα αρπάξει και να τα κρατήσει
……Εκείνοι που διαµένουν µέσα στο Ναό του Θεού και είναι εγκατεστηµένοι στις έδρες της παντοτινής
δόξας θα αρνηθούν, ακόµη κι αν πεθαίνουν από πείνα, να απλώσουν τα χέρια τους και ν’ οικειοποιηθούν
αθέµιτα την περιουσία του πλησίον τους, όσο ποταπός και ανάξιος κι αν είναι αυτός. Ο σκοπός του ενός
αληθινού Θεού στη φανέρωση του Εαυτού Του, είναι να καλέσει όλη την ανθρωπότητα στη φιλαλήθεια και
ειλικρίνεια, στην ευσέβεια και αξιοπιστία, στην αυταπάρνηση και υποταγή στο Θέληµα του Θεού, στην
καρτερικότητα και καλοσύνη, στην εντιµότητα και σοφία. Ο σκοπός Του είναι να στολίσει κάθε άνθρωπο
µε το µανδύα ενός άγιου χαρακτήρα και να τον κοσµήσει µε το στολίδι άγιων και αγαθών πράξεων»
«Έχουµε νουθετήσει όλους τους αγαπηµένους του Θεού,» επιµένει Αυτός, «να προσέχουν µήπως η άκρη
του άγιου ενδύµατός Μας λερωθεί από τη λάσπη άνοµων πράξεων, ή κηλιδωθεί από τη σκόνη αξιόµεµπτης
συµπεριφοράς.» «Προσκολληθείτε στην εντιµότητα, ω άνθρωποι του Μπαχά!», έτσι τους προτρέπει, «Αυτή
είναι αληθινά η εντολή που σας έχει δώσει αυτός ο Αδικηµένος και η πρώτη επιλογή της ακατανίκητης
Βούλησής Του για τον καθένα από σας.» «Ένας καλός χαρακτήρας» ,εξηγεί, «είναι πραγµατικά, ο
καλύτερος µανδύας από το Θεό για τους ανθρώπους. Μ’ αυτόν στολίζει Αυτός τους ναούς1 των
αγαπηµένων Του. Μα τη ζωή Μου! Το φως ενός καλού χαρακτήρα ξεπερνά το φως του ήλιου και την
ακτινοβολία Του. …» «Μια δίκαιη πράξη,» έχει γράψει πάλιν, «είναι προικισµένη µε µια δύναµη που
µπορεί να ανυψώσει τη σκόνη έτσι που να την κάνει να διαπεράσει τον ουρανό των ουρανών. Μπορεί να
σπάσει όλα τα δεσµά και έχει την ικανότητα να επαναφέρει τη δύναµη που έχει δαπανηθεί και εξαφανιστεί»
…. «Να είστε αγνοί, ω άνθρωποι του Θεού, να είστε αγνοί· να είστε έντιµοι, να είστε έντιµοι…. Λέγε: Ω λαέ
του Θεού! Αυτά που µπορούν να εξασφαλίσουν τη νίκη Εκείνου ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια, οι
στρατιές και οι βοηθοί Του πάνω στη γη, έχουν καταγραφεί στα ιερά Βιβλία και Κείµενα και είναι τόσο
1
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σαφή και φανερά όσο ο ήλιος. Αυτές οι στρατιές είναι οι έντιµες εκείνες πράξεις, η συµπεριφορά και ο
χαρακτήρας που είναι αποδεκτά στα µάτια Του. Όποιος εγείρεται, αυτή την Ηµέρα, για να βοηθήσει την
Υπόθεσή µας και καλεί σε βοήθειά τις στρατιές ενός αξιέπαινου χαρακτήρα και µιας έντιµης συµπεριφοράς,
η επίδραση που απορρέει από µια τέτοια πράξη, βεβαιότατα, θα διασκορπιστεί σε ολόκληρο τον κόσµο» «Η
βελτίωση του κόσµου», είναι ακόµη µια δήλωσή», «µπορεί να επιτευχθεί διαµέσου αγνών και καλών
πράξεων, διαµέσου αξιέπαινων και ευπρεπούς συµπεριφοράς» «Να είστε δίκαιοι µε τον εαυτό σας και µε
τους άλλους», έτσι τους συµβουλεύει, «ώστε οι ενδείξεις της δικαιοσύνης ν’ αποκαλυφτούν µέσω των
πράξεών σας, ανάµεσα στους πιστούς Μας υπηρέτες.» «Η δικαιοσύνη», έχει γράψει επίσης, «είναι η πιο
θεµελιώδης ανάµεσα στις ανθρώπινες αρετές. Η αξιολόγηση όλων των πραγµάτων πρέπει οπωσδήποτε να
βασίζεται πάνω σ’ αυτήν.» Και πάλιν «Τηρήστε τη δικαιοσύνη στην κρίση σας, ω εσείς άνθρωποι µε
κατανόηση στην καρδιά! Αυτός που είναι άδικος στην κρίση του στερείται των χαρακτηριστικών που
διακρίνουν τη στάθµη του ανθρώπου.» «Οµορφύνετε τις γλώσσες σας, ω άνθρωποι», τους νουθετεί
περαιτέρω, «µε τη φιλαλήθεια και στολίστε τις ψυχές σας µε το κόσµηµα της τιµιότητας. Προσέξτε, ω
άνθρωποι, να µην συµπεριφερθείτε δόλια σε κανέναν. Να είστε οι θεµατοφύλακες του Θεού ανάµεσα στα
δηµιουργήµατά Του και τα σύµβολα της γενναιοδωρίας Του µεταξύ των ανθρώπων Του.» «Ας είναι το µάτι
σας αγνό», είναι ακόµα µια συµβουλή, «το χέρι σας πιστό, η γλώσσα σας ειλικρινής και η καρδιά σας
φωτισµένη.» «Να είσαι στολίδι στο πρόσωπο της αλήθειας», είναι άλλη µια νουθεσία, «κορώνα στο
µέτωπο της πίστης, κολόνα στο ναό της εντιµότητας, πνοή ζωής στο σώµα της ανθρωπότητας,
σηµαιοφόρος των στρατιών της δικαιοσύνης, φωστήρας στον ορίζοντα της αρετής,» «Ας είναι η
φιλαλήθεια και η ευγένεια το στόλισµά σας», είναι ακόµη µια άλλη νουθεσία, «µην επιτρέπετε στον εαυτό
σας να στερηθεί το ένδυµα της επιείκειας και της δικαιοσύνης, έτσι ώστε οι γλυκιές ευωδίες της αγιότητας
να διαχυθούν απ’ τις καρδιές σας πάνω σ’ όλα τα δηµιουργήµατα. Λέγε: Προσέξτε, ω άνθρωποι του
Μπαχά, µήπως βαδίσετε στο δρόµο εκείνων των οποίων τα λόγια διαφέρουν από τις πράξεις. Πασχίστε
ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να φανερώσετε στους λαούς της γης τα σηµεία του Θεού και να
αντανακλάτε τις εντολές Του. Ας είναι οι πράξεις σας οδηγός για όλη την ανθρωπότητα, διότι τα όσα
πρεσβεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, είτε υψηλά είτε χαµηλά ιστάµενοι, διαφέρουν από τη συµπεριφορά
τους. Με τις πράξεις σας µπορείτε να διακριθείτε από τους άλλους. Με αυτές µπορεί να σκορπιστεί η
λαµπρότητα του φωτός σας πάνω σ’ ολόκληρη τη γη. Ευτυχισµένος ο άνθρωπος που λαµβάνει υπόψη του
τη συµβουλή Μου και τηρεί τις εντολές που ορίστηκαν απ’ Αυτόν, ο Οποίος είναι ο Παντογνώστης, ο
Πάνσοφος.»
«Ω στρατιά του Θεού!» γράφει ο Αµπντολ-Μπαχά, «Μέσω της προστασίας και της βοήθειας που έχει
παραχωρηθεί από την Ευλογηµένη Ωραιότητα - είθε η ζωή µου να γίνει θυσία στους αγαπηµένους Του πρέπει να συµπεριφέρεστε µε τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζετε διαπρεπείς και λαµπρότατοι όπως τον ήλιο
ανάµεσα στις άλλες ψυχές. Αν κανείς από σας εισέλθει σε µια πόλη, θα πρέπει να γίνει ένα κέντρο έλξης
εξαιτίας της ειλικρίνειάς του, της πίστης και της αγάπης του, της τιµιότητας και αφοσίωσής του, της
φιλαλήθειας και της στοργικής του καλοσύνης προς όλους τους λαούς του κόσµου, έτσι που οι άνθρωποι
εκείνης της πόλης να φωνάξουν και να πουν: "Αυτός ο άνθρωπος είναι αναµφισβήτητα ένας Μπαχάι, διότι
οι τρόποι του, η συµπεριφορά του, η διαγωγή του, η ηθική του, η φύση του και η στάση του αντανακλούν τις
ιδιότητες των Μπαχάι". Μόνο όταν θα έχετε φτάσει σ’ αυτή τη στάθµη µπορεί να λεχθεί ότι ήσασταν πιστοί
στη Συνθήκη και στη ∆ιαθήκη του Θεού.» «Το πλέον ζωτικό καθήκον, αυτή την ηµέρα», έχει γράψει Αυτός
επιπλέον, «είναι να εξαγνίσετε τους χαρακτήρες σας, να διορθώσετε τους τρόπους σας, να βελτιώσετε τη
συµπεριφορά σας. Οι αγαπηµένοι του Φιλευσπλάχνου πρέπει να δείχνουν τέτοιο χαρακτήρα και
συµπεριφορά ανάµεσα στα δηµιουργήµατά Του, ώστε η ευωδία της αγιότητάς τους να απλωθεί σ’ όλο τον
κόσµο και να µπορεί να αφυπνίσει το νεκρό, αφού ο σκοπός της Φανέρωσης του Θεού και της χαραυγής
του απεριόριστου φωτός του Αοράτου είναι να εκπαιδεύει τις ψυχές και να εξευγενίζει το χαρακτήρα κάθε
ζώντος ανθρώπου …» «Η φιλαλήθεια», Αυτός επιβεβαιώνει, « είναι η βάση όλων των ανθρώπινων
αρετών. Χωρίς φιλαλήθεια η πρόοδος και η επιτυχία, σε όλους τους κόσµους του Θεού, είναι αδύνατο να
επιτευχθούν από οποιαδήποτε ψυχή. Όταν αυτή η ιερή ιδιότητα εδραιωθεί στον άνθρωπο, θα αποκτηθούν
επίσης όλες οι θείες ιδιότητες.»
Μια τέτοια ακεραιότητα συµπεριφοράς πρέπει να εκδηλώνεται µε όλο και µεγαλύτερη ισχύ σε κάθε
απόφαση κληθούν να εκδώσουν οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι της Μπαχάι κοινότητας, υπό οποιαδήποτε
ιδιότητα κι αν βρίσκονται. Πρέπει να αντανακλάται συνεχώς στις επιχειρησιακές συναλλαγές όλων των
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µελών τους, στην οικογενειακή τους ζωή, σε κάθε µορφή εργασίας και σε οποιαδήποτε υπηρεσία µπορεί
να παρέχουν στο µέλλον στο κράτος ή στο λαό τους. Πρέπει να φαίνεται στη συµπεριφορά όλων των
Μπαχάι εκλεκτόρων όταν ασκούν τα ιερά τους δικαιώµατα και λειτουργίες. Πρέπει να χαρακτηρίζει τη
στάση κάθε αφοσιωµένου πιστού στη µη αποδοχή πολιτικού αξιώµατος, στη µη ταύτιση µε πολιτικές
παρατάξεις, στη µη συµµετοχή σε πολιτικές διενέξεις και στη µη συµµετοχή ως µέλη σε πολιτικές
οργανώσεις και εκκλησιαστικούς θεσµούς. Πρέπει να φανερώνεται στην ασυµβίβαστη προσήλωση
όλων, είτε είναι νέοι είτε ηλικιωµένοι, στις σαφώς εκφρασµένες και θεµελιώδεις αρχές που
διατυπώθηκαν από τον Αµπντολ-Μπαχά στις οµιλίες Του και στους νόµους και στις εντολές που
αποκαλύφτηκαν από τον Μπαχάολλα στο Πλέον Ιερό Του Βιβλίο. Πρέπει να επιδεικνύεται στην
αµεροληψία κάθε υπερασπιστή της Πίστης ενάντια στους εχθρούς της, στην αντικειµενικότητά του ν’
αναγνωρίζει οποιαδήποτε αξία µπορεί να κατέχει ο εχθρός και στην τιµιότητά του όταν εκτελεί
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις µπορεί να έχει απέναντί του. Πρέπει να αποτελεί το λαµπρότερο στολίδι της
ζωής, των επιδιώξεων, των προσπαθειών και των λόγων κάθε Μπαχάι δασκάλου, είτε µοχθεί στην
πατρίδα είτε στο εξωτερικό, είτε στην πρώτη γραµµή της διδασκαλικής δύναµης είτε κατέχει µια
λιγότερο δραστήρια και υπεύθυνη θέση. Πρέπει να γίνει το διακριτικό στοιχείο εκείνου του αριθµητικά
µικρού, αλλά έντονα δυναµικού και εξαιρετικά υπεύθυνου σώµατος των εκλεγµένων εθνικών
αντιπροσώπων κάθε Μπαχάι κοινότητας, που αποτελεί την κολόνα στήριξης και το µοναδικό όργανο για
την εκλογή, σε κάθε κοινότητα, εκείνου του Παγκόσµιου Οίκου του οποίου το ίδιο το όνοµα και ο
τίτλος, όπως έχει καθοριστεί από τον Μπαχάολλα, συµβολίζει εκείνη την ακεραιότητα της συµπεριφοράς
που η ύψιστη αποστολή του είναι να διαφυλάσσει και να επιβάλλει.
Είναι τόσο σπουδαία και υπερβατική αυτή η αρχή της Θείας δικαιοσύνης, µία αρχή που πρέπει να
θεωρηθεί ως η κορυφαία διάκριση όλων των Τοπικών και Εθνικών Συµβουλίων, στην ιδιότητά τους ως
πρόδροµοι του Παγκόσµιου Οίκου ∆ικαιοσύνης, ώστε ο Ίδιος ο Μπαχάολλα υποτάσσει την προσωπική
Του διάθεση και επιθυµία στην επιβλητική δύναµη των απαιτήσεων και των συνεπειών της. “Ο Θεός
είναι µάρτυς Μου!” εξηγεί έτσι, “αν δεν ήταν αντίθετο στο Νόµο του Θεού θα είχα φιλήσει το χέρι του
επίδοξου δολοφόνου Μου και θα τον έκανα να κληρονοµήσει τα εγκόσµια αγαθά Μου. Περιορίζοµαι,
όµως, από το δεσµευτικό Νόµο που έχει διατυπωθεί στο Βιβλίο κι Εγώ ο Ίδιος στερούµαι κάθε γήινης
περιουσίας.” “Γνώριζε, αληθινά,” επιβεβαιώνει µε σηµασία, “αυτές οι µεγάλες αναταραχές που
συµβαίνουν στον κόσµο τον προετοιµάζουν για την έλευση της Μεγίστης ∆ικαιοσύνης.” “Λέγε,” βεβαιώνει
πάλι, “Αυτός έχει εµφανιστεί µε τη ∆ικαιοσύνη εκείνη µε την οποία η ανθρωπότητα έχει στολιστεί και παρ’
όλα αυτά οι άνθρωποι, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, βρίσκονται σε λήθαργο.” “Το φως των ανθρώπων
είναι η ∆ικαιοσύνη,” δηλώνει επιπρόσθετα, “µην το σβήνετε µε τους αντίθετους ανέµους της καταπίεσης
και της τυραννίας. Ο σκοπός της δικαιοσύνης είναι η εµφάνιση της ενότητας ανάµεσα στους ανθρώπους.”
“Καµιά ακτινοβολία» δηλώνει, «δεν µπορεί να συγκριθεί µε εκείνη της δικαιοσύνης. Η οργάνωση του
κόσµου και η ηρεµία της ανθρωπότητας εξαρτώνται απ’ αυτήν.” “Ω άνθρωποι του Θεού!” αναφωνεί,
“αυτό που εκπαιδεύει τον κόσµο είναι η ∆ικαιοσύνη, διότι στηρίζεται από δύο κολόνες, την ανταµοιβή και
την τιµωρία. Αυτές οι δύο κολόνες είναι οι πηγές της ζωής στον κόσµο.” “Η δικαιοσύνη και η
αµεροληψία,” πρόκειται για µια ακόµη επιβεβαίωση, “είναι δύο φύλακες για την προστασία του
ανθρώπου. Έχουν εµφανιστεί παρατεταγµένοι µε τα ισχυρά και ιερά τους ονόµατα για να διατηρήσουν τον
κόσµο σε εντιµότητα και να προστατέψουν τα έθνη.” “Προετοιµαστείτε, ω άνθρωποι,” προειδοποιεί
εµφατικά, “εν αναµονή των ηµερών της Θείας δικαιοσύνης, διότι η υποσχόµενη ώρα έχει τώρα φτάσει.
Προσέξτε µήπως αποτύχετε να συλλάβετε τη σηµασία της και συγκαταλεχθείτε ανάµεσα σ’ αυτούς που
πλανούνται.” “Πλησιάζει η ηµέρα,” έχει γράψει οµοίως, “που οι πιστοί θα δουν τον αυγερινό της
δικαιοσύνης να λάµπει µε την πλήρη λάµψη του από τη χαραυγή της δόξας.” “Η ντροπή που έπρεπε να
υποστώ,” παρατηρεί χαρακτηριστικά, “έχει ξεσκεπάσει τη δόξα µε την οποία είχε περιβληθεί ολόκληρη η
δηµιουργία και µέσα από τις ωµότητες που έχω υποστεί, ο αυγερινός της δικαιοσύνης έχει φανερωθεί και
έχει διαχύσει τη λάµψη του πάνω στους ανθρώπους.” “Ο κόσµος,” έχει γράψει πάλι, “βρίσκεται σε µεγάλη
αναταραχή και τα πνεύµατα των ανθρώπων είναι σε µια κατάσταση πλήρους σύγχυσης. Ικετεύουµε τον
Παντοδύναµο να τους φωτίσει ευσπλαχνικά µε τη δόξα της ∆ικαιοσύνης Του και να τους βοηθήσει να
ανακαλύψουν εκείνο που θα τους είναι ωφέλιµο σε κάθε εποχή και κάτω από όλες τις συνθήκες.” Και
πάλι, “∆εν µπορεί να υπάρξει καµία απολύτως αµφιβολία ότι αν ο αυγερινός της δικαιοσύνης, τον οποίο τα
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σύννεφα της τυραννίας έχουν επισκιάσει, σκόρπιζε το φως του πάνω στους ανθρώπους, το πρόσωπο της
γης θα µεταµορφωνόταν ολοκληρωτικά.”
“Εξυµνηµένος ας είναι ο Θεός!” αναφωνεί µε τη σειρά Του ο Αµπντολ-Μπαχά, “Ο ήλιος της
δικαιοσύνης έχει ανατείλει πάνω στον ορίζοντα του Μπαχάολλα. ∆ιότι στις Πινακίδες Του τα θεµέλια µιας
τέτοιας δικαιοσύνης έχουν τεθεί έτσι που κανένας νους, από την αρχή της δηµιουργίας, δεν έχει συλλάβει.”
“Ο θόλος της ύπαρξης,” εξηγεί περαιτέρω, “στηρίζεται πάνω στην κολόνα της δικαιοσύνης και όχι της
συγχώρησης και η ζωή της ανθρωπότητας βασίζεται στη δικαιοσύνη και όχι στη συγχώρηση.”
Συνεπώς, δεν είναι πολύ περίεργο το ότι ο ∆ηµιουργός της Μπαχάι Αποκάλυψης επέλεξε να
συνδέσει το όνοµα και τον τίτλο εκείνου του Οίκου, ο οποίος πρόκειται να είναι η κορυφαία δόξα των
διαχειριστικών Του θεσµών, όχι µε τη συγχώρηση αλλά µε τη δικαιοσύνη, που έκανε τη δικαιοσύνη τη
µόνη βάση και τα µόνιµα θεµέλια της Μεγίστης Ειρήνης Του και που τη διακήρυξε στα Απόκρυφα
Λόγια Του ως “το πιο αγαπητό απ’ όλα τα πράγµατα” στα µάτια Του. Ειδικά στους Αµερικανούς πιστούς
νιώθω την παρότρυνση να απευθύνω αυτή τη θερµή έκκληση να στοχαστούν στις καρδιές τους τις
συνέπειες αυτής της ηθικής ακεραιότητας και να υποστηρίξουν, µε καρδιά και µε ψυχή και χωρίς
συµβιβασµούς, τόσο ατοµικά όσο και συλλογικά, αυτό το υπέρτατο πρότυπο - ένα πρότυπο στο οποίο η
δικαιοσύνη αποτελεί ένα τόσο ουσιαστικό και ισχυρό στοιχείο.
Όσο για µια αγνή και άγια ζωή δεν πρέπει να θεωρηθεί λιγότερο σηµαντικός παράγοντας που πρέπει
να συµβάλλει το κατάλληλο µερίδιό του στην ενίσχυση και αναζωογόνηση της Μπαχάι κοινότητας,
πάνω στην οποία πρέπει σε συνέχεια να βασιστεί η επιτυχία κάθε Μπαχάι σχεδίου ή εγχειρήµατος. Σ’
αυτές τις ηµέρες όπου οι δυνάµεις της αθεΐας εξασθενούν τον ιστό των ηθών και υπονοµεύουν τα
θεµέλια της ατοµικής ηθικής, η υποχρέωση για αγνότητα και αγιότητα πρέπει να απαιτήσει ένα όλο και
πιο µεγάλο µερίδιο της προσοχής των Αµερικανών πιστών, τόσο στις ατοµικές τους ικανότητες όσο και
ως υπεύθυνοι κηδεµόνες των συµφερόντων της Πίστης του Μπαχάολλα. Στην εκτέλεση µιας τέτοιας
υποχρέωσης, στην οποία οι ιδιαίτερες συνθήκες που απορρέουν από έναν υπερβολικό και αποχαυνωτικό
υλισµό, που τώρα επικρατεί στη χώρα τους, προσδίδουν ιδιαίτερη σηµασία, αυτοί πρέπει να παίξουν
έναν ευδιάκριτο και κυρίαρχο ρόλο. Όλοι τους, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, πρέπει, σ’ αυτή την
απειλητική ώρα όπου τα φώτα της θρησκείας εξασθενούν και οι περιορισµοί της, ο ένας µετά τον άλλον
καταργούνται, να κάνουν µια παύση για να εξετάσουν τον εαυτό τους, να διερευνήσουν τη συµπεριφορά
τους και µε χαρακτηριστική αποφασιστικότητα να εγερθούν για να εξαγνίσουν τη ζωή της κοινότητάς
τους από κάθε ίχνος ηθικής χαλάρωσης που µπορεί να κηλιδώσει το όνοµα ή να βλάψει την ακεραιότητα
µιας τόσο άγιας και πολύτιµης Πίστης.
Μια αγνή και άγια ζωή πρέπει να είναι η αρχή που ελέγχει τη συµπεριφορά και τη διαγωγή όλων των
Μπαχάι, τόσο στις κοινωνικές τους σχέσεις µε τα µέλη της δικής τους κοινότητας όσο και στην επαφή
τους µε τον κόσµο γενικότερα. Πρέπει να στολίζει και να ενισχύει τους αδιάκοπους µόχθους και τις
αξιέπαινες προσπάθειες εκείνων των οποίων η αξιοζήλευτη θέση είναι να διακηρύσσουν το Μήνυµα και
να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Πίστης του Μπαχάολλα. Πρέπει να διαφυλαχτεί µε όλη της την
ακεραιότητα και τις συνέπειες, σε κάθε φάση της ζωής εκείνων που συνιστούν τα µέλη αυτής της
Πίστης, είτε στα σπίτια τους, στα ταξίδια τους, στις λέσχες τους, στις κοινωνική τους ζωή, στις
διασκεδάσεις τους, στα σχολεία και στα πανεπιστήµιά τους. Πρέπει να της δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη
διεξαγωγή των κοινωνικών δραστηριοτήτων σε κάθε Μπαχάι Καλοκαιρινό σχολείο και σε οποιεσδήποτε
άλλες περιστάσεις στις οποίες η Μπαχάι κοινοτική ζωή οργανώνεται και καλλιεργείται. Πρέπει να
ταυτίζεται στενά και συνεχώς µε την αποστολή της Μπαχάι νεολαίας, τόσο σαν ένα στοιχείο στη ζωή
της Μπαχάι κοινότητας όσο και σαν ένας παράγοντας στη µελλοντική πρόοδο και στον προσανατολισµό
της νεολαίας της δικής τους χώρας.
Μια τέτοια αγνή και άγια ζωή που συνεπάγεται µετριοφροσύνη, αγνότητα, εγκράτεια, αξιοπρέπεια
και καθαρότητα του νου, συµπεριλαµβάνει µάλιστα και την άσκηση της µετριοπάθειας σε όλα όσα
σχετίζονται µε το ντύσιµο, τη γλώσσα, τις διασκεδάσεις και µε κάθε καλλιτεχνική και λογοτεχνική
ενασχόληση. Απαιτεί καθηµερινή επαγρύπνηση στον έλεγχο των σαρκικών πόθων και διεφθαρµένων
διαθέσεων. Ζητεί την εγκατάλειψη µιας επιπόλαιης συµπεριφοράς, µε την υπερβολική προσκόλλησή της
σε ασήµαντες και συχνά εσφαλµένες απολαύσεις. Προϋποθέτει απόλυτη αποχή από όλα τα
οινοπνευµατώδη ποτά, από το όπιο και από παρόµοιες ναρκωτικές ουσίες που προκαλούν εθισµό.
Καταδικάζει την εκπόρνευση της τέχνης και της λογοτεχνίας, την άσκηση του γυµνισµού και της

ΣΟΓΙ ΕΦΕΝΤΙ

17

συµβίωσης χωρίς γάµο, την απιστία στο γάµο και κάθε µορφή ελεύθερων σχέσεων, εύκολης οικειότητας
και σεξουαλικών διαστροφών. ∆εν ανέχεται κανένα συµβιβασµό µε τις θεωρίες, τα πρότυπα, τις
συνήθειες και τις καταχρήσεις µιας παρακµάζουσας εποχής. Απεναντίας, επιζητεί να επιδείξει, µέσα από
την τροµερή δύναµη του παραδείγµατός της, τον ολέθριο χαρακτήρα αυτών των θεωριών, το ψεύδος
αυτών των προτύπων, την κενότητα αυτών των ισχυρισµών, τη διαστροφή αυτών των συνηθειών και τον
ανόσιο χαρακτήρα αυτών των καταχρήσεων.
“Μα τη δικαιοσύνη του Θεού!” γράφει ο Μπαχάολλα, “Ο κόσµος, οι µαταιότητες και η δόξα του και
οποιεσδήποτε απολαύσεις µπορεί να προσφέρει, είναι όλα, ενώπιον του Θεού, τόσο ανάξια, µάλιστα ακόµη
πιο αξιοκαταφρόνητα από τη σκόνη και τις στάχτες. Μακάρι να µπορούσαν να το κατανοήσουν αυτό οι
καρδιές των ανθρώπων. Ξεπλύνετε ολοκληρωτικά τον εαυτό σας, ω άνθρωποι του Μπαχά, από τη µόλυνση
του κόσµου και από οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µ’ αυτόν. Ο Ίδιος ο Θεός είναι µάρτυς Μου! Τα πράγµατα
της γης δε σας αρµόζουν. Αφήστε τα σ’ αυτούς που τα ποθούν και προσηλώστε το βλέµµα σας σ’ αυτό το
πλέον άγιο και λαµπρό Όραµα.” “Ω εσείς αγαπηµένοι Μου!” προτρέπει έτσι τους οπαδούς Του, “Μην
επιτρέψετε να κηλιδωθεί και να λερωθεί η άκρη του ιερού µανδύα Μου από τα πράγµατα αυτού του κόσµου
και µην ακολουθείτε τις υποκινήσεις των κακών και διεφθαρµένων επιθυµιών σας.” Και πάλι, “Ω εσείς
αγαπηµένοι του ενός αληθινού Θεού! Ξεπεράστε τα στενά καταφύγια των κακών και διεφθαρµένων
επιθυµιών σας και ανεβείτε στην απεραντοσύνη του βασιλείου του Θεού και κατοικείστε στα λιβάδια της
ιερότητας και της αποδέσµευσης, έτσι ώστε η ευωδία των πράξεών σας να καθοδηγήσει ολόκληρη την
ανθρωπότητα στον ωκεανό της αδιάκοπης δόξας του Θεού.” “Απαλλαχθείτε,” τους διατάζει έτσι, “από
κάθε προσκόλληση σ’ αυτόν τον κόσµο και στις µαταιότητές του. Προσέξτε να µην πλησιάσετε σ’ αυτά γιατί
σας παροτρύνουν να ακολουθήσετε τους πόθους και τις άπληστες επιθυµίες σας και σας εµποδίζουν από το
να εισέλθετε στο ευθύ και ένδοξο Μονοπάτι.” “Αποφύγετε κάθε είδους κακίας,” είναι η προσταγή Του,
“διότι αυτά τα πράγµατα έχουν απαγορευτεί σε σας στο Βιβλίο που κανείς δεν αγγίζει, εκτός από εκείνους
που ο Θεός έχει καθαρίσει από κάθε ίχνος ενοχής και έχει συγκαταλέξει ανάµεσα στους εξαγνισµένους.”
“Μια φυλή ανθρώπων,” είναι η γραπτή Του υπόσχεση, “απαράµιλλη στο χαρακτήρα, θα αναπτυχθεί η
οποία, µε τα πόδια της αποδέσµευσης θα βαδίζει ανάµεσα σ’ όλους που βρίσκονται στον ουρανό και στη
γη και θα ρίξει το µανδύα της αγιότητας πάνω σε όλους που έχουν δηµιουργηθεί από νερό και χώµα.” “Ο
πολιτισµός,” είναι η σοβαρή Του προειδοποίηση, “για τον οποίο τόσο συχνά καυχήθηκαν οι µορφωµένοι
εκφραστές των τεχνών και των επιστηµών, αν του επιτραπεί να ξεπεράσει τα όρια της µετριοπάθειας, θα
επιφέρει µεγάλο κακό στους ανθρώπους… Αν φτάσει στα άκρα, ο πολιτισµός θα αποδειχτεί µια εξίσου
γόνιµη πηγή κακού όσο και καλού όταν διατηρείται µέσα στα όρια της µετριοπάθειας.” “Εκείνος έχει
επιλέξει απ’ όλο τον κόσµο τις καρδιές των υπηρετών Του,” εξηγεί, “και έχει κάνει την καθεµιά έδρα για
την αποκάλυψη της δόξας Του. Συνεπώς, εξαγνίστε τις από κάθε µόλυνση, έτσι ώστε αυτά για τα οποία
δηµιουργήθηκαν να χαραχτούν πάνω τους. Αυτό πραγµατικά είναι ένα δείγµα της γενναιόδωρης χάρης του
Θεού.” “Λέγε,” διακηρύσσει, “∆εν πρέπει να συγκαταλεχθεί ανάµεσα στους ανθρώπους του Μπαχά
εκείνος ο οποίος ακολουθεί τις γήινες επιθυµίες του, ή προσηλώνει την καρδιά του σε πράγµατα της γης.
Αληθινός οπαδός Μου είναι εκείνος, ο οποίος αν φτάσει σε µια κοιλάδα από ατόφιο χρυσάφι θα την
διαπεράσει εξ αποστάσεως σαν ένα σύννεφο και ούτε θα γυρίσει πίσω, ούτε θα σταµατήσει. Ένας τέτοιος
άνθρωπος είναι βεβαιότατα δικός Μου. Από το ένδυµά του το ουράνιο Πλήθος µπορεί να εισπνεύσει την
ευωδία της ιερότητας… Και αν συναντούσε την πιο ωραία και κόσµια γυναίκα, δε θα ένιωθε την καρδιά
του να δελεάζεται από την παραµικρή επιθυµία για την οµορφιά της. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι
πραγµατικά η δηµιουργία της άσπιλης αγνότητας. Έτσι σας παραγγέλλει η Πένα του Πανάρχαιου των
Ηµερών, όπως έχει οριστεί από τον Κύριό σας, τον Παντοδύναµο, το Γενναιόδωρο.” “Αυτοί που
ακολουθούν τους πόθους και τις διεφθαρµένες τους διαθέσεις,” είναι µία ακόµη προειδοποίηση, “έχουν
σφάλλει κι έχουν σπαταλήσει τις προσπάθειές τους. Αυτοί πραγµατικά συγκαταλέγονται στους χαµένους.”
“Αρµόζει στους ανθρώπους του Μπαχά,” έχει γράψει επίσης, “ν’ απαρνηθούν τον κόσµο και όλα όσα
υπάρχουν σ’ αυτόν, να είναι τόσο αποδεσµευµένοι απ’ όλα τα γήινα πράγµατα που οι κάτοικοι του
Παραδείσου να µπορούν να εισπνεύσουν από το ένδυµά τους τη γλυκιά ευωδία της ιερότητας…Εκείνοι που
έχουν αµαυρώσει το καλό όνοµα της Υπόθεσης του Θεού ακολουθώντας τα πράγµατα της σάρκας - αυτοί
βρίσκονται σε πρόδηλη πλάνη!” “Η καθαρότητα και η αγνότητα,” συµβουλεύει ιδιαίτερα, “υπήρξαν και
είναι ακόµη, τα πιο σπουδαία κοσµήµατα για τις δούλες του Θεού. Ο Θεός είναι µάρτυς Μου! Η
λαµπρότητα του φωτός της αγνότητας σκορπίζει την ακτινοβολία του πάνω στους κόσµους του πνεύµατος
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και η ευωδία του πνέει ακόµη και στον Πλέον Εξυψωµένο Παράδεισο.” “Ο Θεός,” βεβαιώνει πάλι, “έχει
αληθινά κάνει την αγνότητα να είναι µια κορώνα για το κεφάλι των δούλων Του. Μεγάλη η ευλογία εκείνης
της δούλης που έχει φτάσει σ’ αυτή τη σπουδαία στάθµη.” “Εµείς, αληθινά, έχουµε ορίσει στο Βιβλίο
Μας,” είναι η διαβεβαίωσή Του, “µία αξιόλογη και γενναιόδωρη ανταµοιβή για οποιονδήποτε στρέφεται
µακριά από τη φαυλότητα και διάγει µια αγνή και άγια ζωή. Αυτός, αληθινά, είναι ο Μεγάλος Χορηγός, ο
Γενναιόδωρος.” “Υποµείναµε το βάρος όλων των συµφορών,” πιστοποιεί, “για να σας εξαγνίσουµε από
κάθε γήινη διαφθορά κι εσείς είστε ακόµη αδιάφοροι…Αληθινά, βλέπουµε τις πράξεις σας. Αν
αντιληφθούµε απ’ αυτές τη γλυκιά ευωδία της αγνότητας και της αγιότητας, βεβαιότατα θα σας
ευλογήσουµε. Τότε οι γλώσσες των κατοίκων του Παραδείσου θα προφέρουν τον έπαινό σας και θα
µεγαλύνουν τα ονόµατά σας ανάµεσα σ’ αυτούς που έχουν πλησιάσει κοντά στο Θεό.”
“Η πόση του οίνου,” γράφει ο Αµπντολ-Μπαχά, “σύµφωνα µε το κείµενο του Πλέον Ιερού Βιβλίου,
είναι απαγορευµένη, διότι αποτελεί την αιτία χρόνιων ασθενειών, εξασθενίζει τα νεύρα και φθείρει το
πνεύµα.” “Πιείτε, ω δούλες του Θεού,” έχει βεβαιώσει ο Ίδιος ο Μπαχάολλα, “το Μυστικό Οίνο από το
κύπελλο των λόγων Μου. Παραµερίστε, λοιπόν, εκείνο που ο νους σας αποστρέφεται, διότι σας έχει
απαγορευτεί στις Πινακίδες και στις Γραφές Του. Προσέξτε µήπως ανταλλάξετε το Ποτάµι που είναι
πραγµατικά ζωή µε εκείνο που οι ψυχές των αγνών απεχθάνονται. Μεθύστε µε τον οίνο της αγάπης του
Θεού κι όχι µ’ αυτό που νεκρώνει το νου σας, ω εσείς που Τον λατρεύετε! Αληθινά, έχει απαγορευτεί σε
κάθε πιστό, είτε άντρα είτε γυναίκα. Έτσι έχει λάµψει ο ήλιος της εντολής Μου πάνω από τον ορίζοντα του
λόγου Μου, έτσι ώστε οι δούλες που πιστεύουν σε Μένα να φωτιστούν.”
Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ωστόσο, ότι η διατήρηση ενός τέτοιου υψηλού προτύπου ηθικής
συµπεριφοράς δεν πρέπει να συσχετίζεται ή να συγχέεται µε οποιαδήποτε µορφή ασκητισµού, ή
υπερβολικού και θρησκόληπτου πουριτανισµού. Το πρότυπο που ενσταλάζεται από τον Μπαχάολλα, σε
καµιά περίπτωση δεν επιζητεί ν’ αρνηθεί σε κάποιον το νόµιµο δικαίωµα και το προνόµιο ν’ αντλήσει
πλήρως το πλεονέκτηµα και το όφελος από τις πολλαπλές χαρές, οµορφιές και απολαύσεις µε τις οποίες
τόσο πλουσιοπάροχα έχει εµπλουτιστεί ο κόσµος από ένα στοργικό ∆ηµιουργό. “Αν ένας άνθρωπος,”
µας διαβεβαιώνει ο Ίδιος ο Μπαχάολλα, “επιθυµεί να στολίζεται µε τα στολίδια της γης, να φοράει τα
ενδύµατά της, ή να είναι κοινωνός των αγαθών που µπορεί να παρέχει, κανένα κακό δεν µπορεί να του
συµβεί, αν δεν επιτρέψει σε τίποτα να παρεµβληθεί µεταξύ του ίδιου και του Θεού, διότι ο Θεός έχει ορίσει
κάθε τι καλό, είτε έχει δηµιουργηθεί στους ουρανούς είτε στη γη, για τους υπηρέτες Του εκείνους που
πιστεύουν πραγµατικά σ’Αυτόν. Γευτείτε, ω άνθρωποι, τα καλά πράγµατα που σας έχει επιτρέψει ο Θεός
και µη στερείτε από τον εαυτό σας τα θαυµαστά Του δώρα. Προσφέρετε ευχαριστίες και εγκώµια σ’Αυτόν
και να είστε απ’ αυτούς που είναι πραγµατικά ευγνώµονες.”

Το φλέγον ζήτηµα
Όσο για τη φυλετική προκατάληψη, της οποίας η διάβρωση, εδώ και έναν αιώνα τουλάχιστον, έχει
πλήξει τον ιστό κι έχει προσβάλει ολόκληρη την κοινωνική διάρθρωση της αµερικανικής κοινωνίας,
πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά το πιο ζωτικό και προκλητικό ζήτηµα που αντιµετωπίζει η Μπαχάι
κοινότητα στην παρούσα φάση της εξέλιξής της. Οι αδιάκοπες προσπάθειες που απαιτεί αυτό το ζήτηµα
υψίστης σηµασίας, οι θυσίες που πρέπει να επιβάλει, η φροντίδα και η επαγρύπνηση που απαιτεί, το
ηθικό σθένος και η γενναιότητα που προϋποθέτει, η διακριτικότητα και η συµπόνια που χρειάζεται,
προσδίδουν σ’ αυτό το πρόβληµα, το οποίο οι Αµερικανοί πιστοί απέχουν ακόµη από το να έχουν λύσει
ικανοποιητικά, µια επιτακτικότητα και σηµασία που δεν µπορούν να υπερεκτιµηθούν. Λευκοί και
Μαύροι, άτοµα υψηλά ή χαµηλά ιστάµενα, νέοι ή ηλικιωµένοι, νεοφερµένοι ή όχι στην Πίστη, όλοι όσοι
ταυτίζονται µε αυτήν πρέπει να συµµετέχουν και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, ο καθένας σύµφωνα
µε τη δική του ικανότητα, εµπειρία και ευκαιρίες, στο κοινό καθήκον να εκτελούν τις οδηγίες, να
πραγµατοποιούν τις ελπίδες και να ακολουθούν το παράδειγµα του Αµπντολ-Μπαχά. Καµιά φυλή, είτε
έγχρωµοι είτε όχι, δεν έχει το δικαίωµα, ή δεν µπορεί συνειδητά να απαιτήσει να θεωρηθεί απαλλαγµένη
από µια τέτοια υποχρέωση, έχοντας πραγµατοποιήσει αυτές τις ελπίδες, ή έχοντας ακολουθήσει πιστά
ένα τέτοιο παράδειγµα. Ένας µακρύς και αγκαθωτός δρόµος, γεµάτος παγίδες, παραµένει ακόµη
αδιάβατος, τόσο από τους λευκούς όσο και από τους µαύρους υποστηρικτές της λυτρωτικής Πίστης του
Μπαχάολλα. Στην απόσταση που καλύπτουν και στον τρόπο που διανύουν αυτό το δρόµο πρέπει να
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εξαρτηθεί, σ’ ένα βαθµό που λίγοι ανάµεσά τους µπορούν να διανοηθούν, η επενέργεια εκείνων των
ακατάληπτων επιδράσεων που είναι απαραίτητες για τον πνευµατικό θρίαµβο των Αµερικανών πιστών
και την υλική επιτυχία του εγχειρήµατος που πρόσφατα ξεκίνησαν Αν ένας άνθρωπος επιθυµεί να
στολίζεται µε τα κοσµήµατα της γης, να φοράει τα ενδύµατά της, ή να είναι κοινωνός των αγαθών που
µπορεί να παρέχει, κανένα κακό δεν µπορεί να του συµβεί, αν δεν επιτρέψει σε τίποτα να παρεµβληθεί
µεταξύ του ίδιου και του Θεού, διότι ο Θεός έχει ορίσει κάθε τι καλό, έχει δηµιουργηθεί στους ουρανούς
είτε στη γη, για τους υπηρέτες Του εκείνους που πιστεύουν πραγµατικά σ’ Αυτόν. Γευτείτε, ω άνθρωποι,
τα καλά πράγµατα που σας έχει επιτρέψει ο Θεός και µην στερείτε από τον εαυτό σας τα θαυµαστά Του
δώρα. Προσφέρετε ευχαριστίες και εγκώµια σ’ Αυτόν και να είστε απ’ αυτούς που είναι πραγµατικά
ευγνώµονες.
Ας ανακαλέσουν στη µνήµη, άφοβα και αποφασιστικά, το παράδειγµα και τη συµπεριφορά του
Αµπντολ-Μπαχά ενώ βρισκόταν ανάµεσά τους. Ας θυµηθούν το θάρρος Του, τη γνήσια αγάπη Του, τη
φιλική και άνευ διακρίσεων συντροφικότητά Του, την περιφρόνηση και τη δυσανασχέτηση για την
κριτική, µετριασµένη από τη διακριτικότητα και τη σοφία Του. Ας ξαναζωντανέψουν και ας
απαθανατίσουν την ανάµνηση εκείνων των αλησµόνητων και ιστορικών επεισοδίων και περιστάσεων
κατά τις οποίες Εκείνος επέδειξε τόσο εντυπωσιακά το έντονο αίσθηµα της δικαιοσύνης Του, την
αυθόρµητη συµπόνιά Του για τους καταπιεσµένους, τη διαρκή Του αίσθηση περί ενότητας της
ανθρώπινης φυλής, τη διάχυτη αγάπη Του για τα µέλη της και τη δυσαρέσκειά Του απέναντι σ’ εκείνους
που τόλµησαν να περιφρονήσουν τις επιθυµίες Του, να χλευάσουν τις µεθόδους Του, να αµφισβητήσουν
τις αρχές Του, ή να εκµηδενίσουν τις πράξεις Του.
Η διάκριση σε βάρος µιας φυλής, λόγω του ότι είναι κοινωνικά πίσω, πολιτικά ανώριµη και
αριθµητικά µία µειονότητα, αποτελεί µια κατάφωρη παραβίαση του πνεύµατος που εµπνέει την Πίστη
του Μπαχάολλα. Η αίσθηση οποιασδήποτε διαίρεσης ή διάσπασης στα µέλη της είναι ξένη προς τον
αληθινό σκοπό της, τις αρχές και τα ιδανικά της. Μόλις τα µέλη της αναγνωρίσουν πλήρως την αξίωση
του Ιδρυτή της και, έχοντας ταυτιστεί µε τη ∆ιαχειριστική της Τάξη, αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα τις
αρχές και τους νόµους που εκφράζονται στις διδασκαλίες της, κάθε διαφοροποίηση όσον αφορά την
τάξη, τις πεποιθήσεις, ή το χρώµα πρέπει αυτόµατα να εξαλειφθεί και ποτέ να µην επιτραπεί µε
οποιαδήποτε πρόφαση, όσο µεγάλη κι αν είναι η πίεση των γεγονότων και η κοινή γνώµη, να επιβληθεί.
Αν είναι να γίνει ανεκτή οποιαδήποτε διάκριση, θα πρέπει να είναι µια διάκριση όχι εις βάρος αλλά
µάλλον υπέρ της µειονότητας, είτε είναι φυλετική είτε άλλη. Σ’ αντίθεση µε τα έθνη και τους λαούς της
γης, είτε της Ανατολής είτε της ∆ύσης, δηµοκρατικοί ή απολυταρχικοί, κοµουνιστές ή καπιταλιστές, που
ανήκουν είτε στον Παλιό είτε στο Νέο Κόσµο, που είτε αγνοούν, ποδοπατούν, είτε εξολοθρεύουν τις
φυλετικές, θρησκευτικές, ή πολιτικές µειονότητες που είναι στη σφαίρα της δικαιοδοσίας τους, κάθε
οργανωµένη κοινότητα που είναι καταταγµένη κάτω από τη σηµαία του Μπαχάολλα πρέπει να νιώθει ως
πρώτη και αναπόφευκτη υποχρέωσή της να γαλουχεί, να ενθαρρύνει και να διαφυλάσσει κάθε
µειονότητά της που ανήκει σε οποιαδήποτε πίστη, φυλή, τάξη, ή έθνος. Είναι τόσο σπουδαία και ζωτική
αυτή η αρχή που σε περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει ισοψηφία σε κάποια εκλογή, ή όταν τα προσόντα
για οποιαδήποτε θέση ταλαντεύονται µεταξύ διαφόρων φυλών, πίστεων ή εθνικοτήτων µέσα στην
κοινότητα, προτεραιότητα πρέπει αναµφισβήτητα να δοθεί στην οµάδα που εκπροσωπεί τη µειονότητα
και αυτό όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά για να τονωθεί και να ενθαρρυνθεί και να της παρασχεθεί η
ευκαιρία να προάγει τα συµφέροντα της κοινότητας. Στο φως αυτής της αρχής και λαµβάνοντας υπόψη
τη µέγιστη επιθυµία να συµµετέχουν τα µειονοτικά στοιχεία και να µοιράζονται την υπευθυνότητα στη
διεξαγωγή της Μπαχάι δραστηριότητας, πρέπει να είναι το καθήκον κάθε Μπαχάι κοινότητας να
κανονίζει µε τέτοιον τρόπο τις υποθέσεις της που σε περιπτώσεις όπου άτοµα που ανήκουν στα
διαφορετικά µειονοτικά στοιχεία της, έχοντας ήδη τα προσόντα και πληρώντας τις απαραίτητες
προϋποθέσεις να εκπροσωπούνται από όσο το δυνατόν περισσότερα απ’ αυτά τα διαφορετικά στοιχεία,
φυλετικά ή άλλα, στους Μπαχάι αντιπροσωπευτικούς θεσµούς, είτε είναι Συµβούλια, συνελεύσεις,
συνέδρια ή επιτροπές. Η υιοθέτηση µιας τέτοιας πορείας και η πιστή προσκόλληση σ’ αυτήν, δε θα είναι
µόνο µια πηγή έµπνευσης κι ενθάρρυνσης για εκείνα τα στοιχεία που είναι αριθµητικά µικρά και
εκπροσωπούνται ανεπαρκώς, αλλά θα επιδεικνύει στον ευρύτερο κόσµο την οικουµενικότητα και τον
αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της Πίστης του Μπαχάολλα και την απελευθέρωση των οπαδών Του από
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το µίασµα εκείνων των προκαταλήψεων που έχουν ήδη προκαλέσει τέτοια αναστάτωση στις εσωτερικές
υποθέσεις, καθώς και στις εξωτερικές σχέσεις των εθνών.
Η απαλλαγή από τη φυλετική προκατάληψη, σε οποιαδήποτε από τις µορφές της, σε µια τέτοια
εποχή όπως αυτή, που ένα αυξανόµενο µεγάλο µέρος της ανθρώπινης φυλής πέφτει θύµα της
καταστρεπτικής της θηριωδίας, πρέπει να υιοθετηθεί σαν ένα σύνθηµα για ολόκληρο το σώµα των
Αµερικανών πιστών, σε οποιαδήποτε πολιτεία κι αν διαµένουν, σε οποιουσδήποτε κύκλους κι αν
κινούνται, οποιασδήποτε ηλικίας, οποιωνδήποτε παραδόσεων, προτιµήσεων και συνηθειών. Πρέπει
συνεχώς να επιδεικνύεται σε κάθε φάση της δραστηριότητάς και ζωής τους, είτε στην Μπαχάι κοινότητα
είτε έξω απ’ αυτήν, δηµόσια ή ιδιωτικά, επίσηµα καθώς και ανεπίσηµα, ατοµικά καθώς και στην επίσηµη
ιδιότητά τους ως οργανωµένες οµάδες, επιτροπές και Συµβούλια. Πρέπει να καλλιεργείται σκόπιµα µέσα
από τις διάφορες και καθηµερινές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, όσο ασήµαντες κι αν είναι, είτε στα
σπίτια τους, στις επιχειρήσεις, στα σχολεία και στα κολέγια, στις κοινωνικές τους συγκεντρώσεις και
στους χώρους αθλοπαιδιών, στις Μπαχάι συναντήσεις τους, στα συνέδρια, στις συνελεύσεις, στα
καλοκαιρινά σχολεία και στα Συµβούλια. Πρέπει πάνω απ’ όλα να γίνει το βασικό χαρακτηριστικό της
πολιτικής εκείνου του σεβαστού σώµατος, το οποίο στην ιδιότητά του ως εθνικός αντιπρόσωπος,
διαχειριστής και συντονιστής των υποθέσεων της κοινότητας, να γίνει το παράδειγµα και να διευκολύνει
την εφαρµογή µιας τόσο ζωτικής αρχής στη ζωή και στις δραστηριότητες εκείνων των οποίων τα
συµφέροντα διαφυλάσσει και εκπροσωπεί.
“Ω εσείς που είστε διορατικοί!” έχει γράψει ο Μπαχάολλα, “Αληθινά, τα λόγια που έχουν κατέλθει
από τον ουρανό της Θέλησης του Θεού είναι η πηγή ενότητας και αρµονίας για τον κόσµο. Κλείστε τα
µάτια σας στις φυλετικές διαφορές και υποδεχτείτε όλους µε το φως της ενότητας.” “∆εν επιθυµούµε παρά
το καλό του κόσµου και την ευτυχία των εθνών,” διακηρύσσει, “…έτσι ώστε όλα τα έθνη να γίνουν ένα
στην πίστη και όλοι οι άνθρωποι σαν αδέρφια, ώστε οι δεσµοί της στοργής και της ενότητας ανάµεσα στους
ανθρώπους να ενισχυθούν, ώστε η διαφοροποίηση της θρησκείας να πάψει και οι φυλετικές διαφορές να
καταργηθούν.” “Ο Μπαχάολλα έχει πει,” γράφει ο Αµπντολ-Μπαχά, “ότι οι ποικίλες φυλές της
ανθρωπότητας προσδίδουν µια σύνθετη ενότητα και οµορφιά χρώµατος στο σύνολο. Ας συναναστραφούµε,
εποµένως, όλοι σ’ αυτό το µεγάλο ανθρώπινο κήπο όπως τα λουλούδια που µεγαλώνουν το ένα δίπλα στο
άλλο, χωρίς διχόνοια και διαφωνία µεταξύ τους.” “Ο Μπαχάολλα,” έχει επίσης πει ο Αµπντολ-Μπαχά,
“κάποτε σύγκρινε τους έγχρωµους ανθρώπους µε τη µαύρη κόρη του µατιού που περιβάλλεται από άσπρο.
Σ’ αυτή τη µαύρη κόρη φαίνεται η αντανάκλαση εκείνου που είναι µπροστά της και µέσω αυτής λάµπει το
φως του πνεύµατος.”
“Ο Θεός,” δηλώνει ο Ίδιος ο Αµπντολ-Μπαχά, “δεν κάνει καµιά διάκριση ανάµεσα σε λευκούς και
µαύρους. Αν οι καρδιές είναι αγνές είναι και οι δύο αποδεκτοί απ’ Αυτόν. Ο Θεός δε λαµβάνει υπόψη Του
ούτε χρώµα ούτε φυλή. Όλα τα χρώµατα είναι αποδεκτά απ’ Αυτόν, είτε είναι λευκοί, µαύροι ή κίτρινοι.
Εφόσον όλοι έχουν δηµιουργηθεί κατ’ εικόνα του Θεού, πρέπει να κάνουµε τον εαυτό µας να
συνειδητοποιήσει ότι όλοι µας φέρουµε µέσα µας θεϊκές δυνατότητες.” “Στην εκτίµηση του Θεού,”
δηλώνει, “όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. ∆ε γίνεται καµιά διάκριση ή προτίµηση υπέρ κάποιας ψυχής στο
βασίλειο της δικαιοσύνης και της αµεροληψίας Του.” “∆ε δηµιούργησε ο Θεός αυτές τις διαιρέσεις,”
βεβαιώνει, “αυτές οι διαιρέσεις προήλθαν από τον ίδιο τον άνθρωπο. Συνεπώς, καθότι είναι ενάντια στο
σχέδιο και στο σκοπό του Θεού είναι ψευδείς και φανταστικές.” “Στην εκτίµηση του Θεού,” βεβαιώνει
πάλι, “δε γίνεται διάκριση υπέρ κάποιου χρώµατος· όλοι είναι ίδιοι στο χρώµα και στην οµορφιά της
υπηρεσίας προς Αυτόν. Το χρώµα δεν έχει σηµασία· η καρδιά έχει τη µεγαλύτερη σηµασία. ∆εν έχει
σηµασία πώς είναι η εξωτερική εµφάνιση αν η καρδιά είναι αγνή και λευκή εσωτερικά. Ο Θεός δε βλέπει
διαφορές αποχρώσεων και επιδερµίδας. Αυτός βλέπει τις καρδιές. Αυτός του οποίου οι αρετές και τα ήθη
είναι αξιέπαινα προτιµάται στην παρουσία του Θεού· αυτός που είναι αφοσιωµένος στη Βασιλεία είναι
πολυαγαπηµένος. Στο βασίλειο της γένεσης και της δηµιουργίας το ζήτηµα του χρώµατος είναι ελάσσονος
σηµασίας.” “Σ’ όλο το ζωικό βασίλειο,” εξηγεί, “δε βρίσκουµε τα πλάσµατα να είναι διαχωρισµένα λόγω
χρώµατος. Αναγνωρίζουν την ενότητα του είδους και του γένους. Εφόσον δε βρίσκουµε διάκριση χρώµατος
σ’ ένα βασίλειο χαµηλότερης ευφυΐας και λογικής, πώς µπορεί αυτή να δικαιολογηθεί ανάµεσα στα
ανθρώπινα όντα, ειδικά όταν γνωρίζουµε ότι όλοι έχουν προέλθει από την ίδια πηγή και ανήκουν στην ίδια
οικογένεια; Στην προέλευση και στην πρόθεση της δηµιουργίας η ανθρωπότητα είναι µία. Οι διακρίσεις
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φυλής και χρώµατος δηµιουργήθηκαν αργότερα.” “Ο άνθρωπος είναι προικισµένος µε ανώτερη δύναµη
λογικής και µε την ικανότητα της αντίληψης·” εξηγεί περαιτέρω, “είναι η εκδήλωση θείων δωρεών.
Μπορούν οι φυλετικές αντιλήψεις να επικρατήσουν και να επισκιάσουν το δηµιουργικό σκοπό της ενότητας
στο βασίλειό Του;” “Ένα από τα σηµαντικά ζητήµατα,” παρατηρεί µε έµφαση, “που επηρεάζουν την
ενότητα και την αλληλεγγύη της ανθρωπότητας, είναι η αδελφοσύνη και η ισότητα µεταξύ των λευκών και
έγχρωµων φυλών. Μεταξύ αυτών των δύο φυλών υπάρχουν ορισµένα σηµεία συµφωνίας και σηµεία
διάκρισης που αξίζουν δίκαιο και αµοιβαίο σεβασµό. Τα σηµεία επαφής είναι πολλά… Σ’ αυτή τη χώρα,
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ο πατριωτισµός είναι κοινός για τις δύο φυλές. Όλοι έχουν ίσα
δικαιώµατα στην υπηκοότητα, µιλούν την ίδια γλώσσα, δέχονται τις ευλογίες του ίδιου πολιτισµού και
ακολουθούν τις αρχές της ίδιας θρησκείας. Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολυάριθµα σηµεία
συνεργασίας και συµφωνίας ανάµεσα στις δύο φυλές· ενώ το ένα σηµείο διάκρισης είναι το χρώµα.
Επιτρέπεται αυτή η ελάσσονα διάκριση να σας διαχωρίσει ως φυλές και άτοµα;” “Αυτή η ποικιλία µορφών
και χρωµάτων,” τονίζει, “που φανερώνεται σ’ όλα τα βασίλεια βασίζεται στη δηµιουργική Σοφία και έχει
ένα θείο σκοπό.” “Η ποικιλοµορφία στην ανθρώπινη οικογένεια,” ισχυρίζεται, “θα πρέπει ν’ αποτελεί
αιτία αγάπης και αρµονίας, όπως συµβαίνει στη µουσική όπου πολλές διαφορετικές νότες συνδυάζονται για
να σχηµατίσουν µια τέλεια συγχορδία.” “Αν συναντήσετε,” είναι η παραίνεσή Του, “ανθρώπους
διαφορετικής φυλής και χρώµατος απ’ ό,τι εσείς, µην τους φερθείτε µε καχυποψία και αποσυρθείτε στο
καβούκι της συµβατικότητάς σας, απεναντίας να είστε χαρούµενοι και να τους δείξετε καλοσύνη.” “Στον
κόσµο της ύπαρξης,” πιστοποιεί, “η συνάντηση ευλογείται όταν οι λευκές και οι έγχρωµες φυλές έρχονται
σ’ επαφή µε απεριόριστη πνευµατική αγάπη και ουράνια αρµονία. Όταν εδραιώνονται τέτοιου είδους
συναντήσεις και οι µετέχοντες συναναστρέφονται µεταξύ τους µε τέλεια αγάπη, ενότητα και καλοσύνη, οι
άγγελοι της Βασιλείας τους επαινούν και η Ωραιότητα του Μπαχάολλα τους απευθύνεται λέγοντας, ‘Είστε
ευλογηµένοι! Είστε ευλογηµένοι!’” “Όταν πραγµατοποιείται µια συγκέντρωση αυτών των δύο φυλών,”
βεβαιώνει παροµοίως, “εκείνη η συνάθροιση θα γίνει ο µαγνήτης του Ουράνιου Πλήθους και η
επιβεβαίωση της Ευλογηµένης Ωραιότητας θα την περιβάλει.” “Αγωνιστείτε ειλικρινά,” παροτρύνει πάλι
και τις δύο φυλές, “και καταβάλλετε τη µέγιστη προσπάθειά σας για την επίτευξη αυτής της αλληλεγγύης
και τη σταθεροποίηση αυτού του δεσµού της αδελφοσύνης ανάµεσά σας. Ένα τέτοιο κατόρθωµα δεν είναι
δυνατό χωρίς θέληση και προσπάθεια από την πλευρά και των δύο, από τη µία εκφράσεις ευγνωµοσύνης
και εκτίµησης, από την άλλη, καλοσύνη και αναγνώριση της ισότητας. Ο καθένας θα πρέπει να προσπαθεί
να αναπτύσσει τον άλλον µε σκοπό την αµοιβαία πρόοδο… Η αγάπη και η ενότητα θα καλλιεργηθούν
ανάµεσά σας επιφέροντας έτσι την ενότητα της ανθρωπότητας. ∆ιότι η επίτευξη της ενότητας ανάµεσα
στους έγχρωµους και στους λευκούς θα είναι µία επιβεβαίωση της ειρήνης του κόσµου.” “Ελπίζω,”
απευθύνεται έτσι στα µέλη της λευκής φυλής, “πως θα κάνετε εκείνη την καταπιεσµένη φυλή να γίνει
ένδοξη και να ενωθεί µε τη λευκή, να υπηρετήσει τον ανθρώπινο κόσµο µε απόλυτη ειλικρίνεια, αφοσίωση,
αγάπη και αγνότητα. Αυτή η εναντίωση, η εχθρότητα και η προκατάληψη ανάµεσα στη λευκή και στην
έγχρωµη φυλή δεν µπορεί να εξαλειφθεί παρά µόνο µέσα από την πίστη, την επιβεβαίωση και τις
διδασκαλίες της Ευλογηµένης Ωραιότητας.” “Αυτό το θέµα της ένωσης των λευκών και των µαύρων είναι
πολύ σηµαντικό,” προειδοποιεί, “διότι αν δεν πραγµατοποιηθεί, σύντοµα θα προκληθούν µεγάλες
δυσκολίες και θα ακολουθήσουν επιζήµια αποτελέσµατα.” “Αν αυτό το ζήτηµα δεν αλλάξει,” είναι άλλη
µία προειδοποίηση, “η εχθρότητα θα αυξηθεί µέρα µε τη µέρα και το τελικό αποτέλεσµα θα είναι κακουχία
και µπορεί να καταλήξει σε αιµατοχυσία.”
Απαιτείται µια τροµερή προσπάθεια και από τις δύο φυλές ώστε η άποψη, οι τρόποι και η
συµπεριφορά τους ν’ αντανακλούν, σ’ αυτή τη σκοτεινή εποχή, το πνεύµα και τις διδασκαλίες της
Πίστης του Μπαχάολλα. Απορρίπτοντας µια για πάντα την εσφαλµένη δοξασία της φυλετικής
ανωτερότητας, µε όλα τα ακόλουθα δεινά της, τη σύγχυση και τις αθλιότητες, και καλωσορίζοντας και
ενθαρρύνοντας την ανάµειξη των φυλών και γκρεµίζοντας τα εµπόδια που τώρα τους χωρίζουν, θα
πρέπει ο καθένας να προσπαθεί, µέρα και νύχτα, να εκπληρώσει τις ιδιαίτερες ευθύνες του στο κοινό
έργο που τόσο επειγόντως αντιµετωπίζει. Ενώ ο καθένας επιχειρεί να συνεισφέρει το µερίδιό του στην
επίλυση αυτού του περίπλοκου προβλήµατος, ας φέρει στη µνήµη του τις προειδοποιήσεις του ΑµπντολΜπαχά και να φανταστεί, όσο είναι ακόµη καιρός, τις τροµερές συνέπειες που πρέπει να
επακολουθήσουν αν δε θεραπευτεί οριστικά αυτή η γεµάτη πρόκληση και δυστυχία κατάσταση που
αντιµετωπίζει ολόκληρο το αµερικανικό έθνος.

22

Η ΕΛΕΥΣΗ ΘΕΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ας καταβάλουν οι λευκοί µια υπέρτατη προσπάθεια, στην αποφασιστικότητά τους να συνεισφέρουν
το µερίδιό τους στην επίλυση αυτού του προβλήµατος, να εγκαταλείψουν µια για πάντα το συνήθως
έµφυτο και µερικές φορές υποσυνείδητο αίσθηµα ανωτερότητας, να διορθώσουν την τάση τους να
παρουσιάζουν µια συγκαταβατική στάση απέναντι στα µέλη της άλλης φυλής, να τους πείσουν µέσα από
τη στενή, αυθόρµητη και φιλική συναναστροφή µαζί τους για τη γνησιότητα της φιλίας τους και την
ειλικρίνεια των προθέσεών τους και να υποτάξουν τη δυσανασχέτησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε
έλλειψη ανταπόκρισης από την πλευρά ενός λαού που για τόσο πολύ καιρό δεχόταν τόσο θλιβερές
πληγές που αργά επουλώνονταν. Οι Μαύροι, µέσα από µια αντίστοιχη προσπάθεια από την πλευρά τους,
ας δείξουν µε κάθε µέσο που διαθέτουν τη ζεστασιά της ανταπόκρισής τους, την προθυµία τους να
ξεχάσουν το παρελθόν και την ικανότητά τους να σβήσουν κάθε ίχνος καχυποψίας που µπορεί ακόµη να
παραµένει στην καρδιά και στο νου τους. Ας µη σκεφτεί κανείς τους ότι η επίλυση ενός τόσο τεράστιου
προβλήµατος είναι ένα ζήτηµα που αφορά αποκλειστικά την άλλη πλευρά. Ας µη σκεφτεί κανείς τους ότι
ένα τέτοιο πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί είτε εύκολα είτε άµεσα. Ας µη σκεφτεί κανείς τους ότι µπορούν
να περιµένουν µε πεποίθηση την επίλυση αυτού του προβλήµατος ώσπου να παρθεί η πρωτοβουλία και
να δηµιουργηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες από παράγοντες που δρουν εκτός της σφαίρας της Πίστης. Ας
µη σκεφτεί κανείς τους ότι οτιδήποτε εκτός από γνήσια αγάπη, εξαιρετική υποµονή, αληθινή
ταπεινοφροσύνη, απόλυτη διακριτικότητα, σωστή πρωτοβουλία, ώριµη σοφία και προσεκτική, επίµονη
και ευλαβή προσπάθεια, µπορεί να κατορθώσει να εξαφανίσει την κηλίδα που έχει αφήσει αυτό το
ολοφάνερο κακό στο καλό όνοµα της κοινής τους χώρας. Απεναντίας ας πιστέψουν, και να είναι σταθερά
πεπεισµένοι, ότι στην αµοιβαία τους κατανόηση, στην οµόνοια και στη συνεχή τους συνεργασία, πρέπει
να βασιστεί, περισσότερο από σε οποιαδήποτε άλλη δύναµη ή οργάνωση που λειτουργεί εκτός του
κύκλου της Πίστης τους, η εκτροπή εκείνης της επικίνδυνης πορείας που τόσο πολύ φοβόταν ο ΑµπντολΜπαχά και η υλοποίηση των ελπίδων που έτρεφε για την από κοινού συµβολή τους στην εκπλήρωση του
ένδοξου πεπρωµένου εκείνης της χώρας.

Η διπλή τους Σταυροφορία
Πολυαγαπηµένοι φίλοι! Μια ακεραιότητα συµπεριφοράς η οποία, µε όλες τις εκδηλώσεις της,
προσφέρει µια ζωηρή αντίθεση στη δολιότητα και στη διαφθορά που χαρακτηρίζει την πολιτική ζωή του
έθνους και των κοµµάτων και οµάδων συµφερόντων που το συνθέτουν· µια αγιότητα και αγνότητα που
είναι διαµετρικώς αντίθετα µε την ηθική χαλάρωση και την ακολασία που διαφθείρουν το χαρακτήρα
ενός όχι ασήµαντου µέρους των πολιτών του· µια δια-φυλετική αλληλεγγύη εντελώς εξαγνισµένη από
την κατάρα της φυλετικής προκατάληψης που στιγµατίζει την τεράστια πλειονότητα του λαού του - αυτά
είναι τα όπλα που µπορούν και πρέπει να χρησιµοποιήσουν οι Αµερικανοί πιστοί στη διπλή τους
σταυροφορία, πρώτον για ν’ αναζωογονήσουν την εσωτερική ζωή της δικής τους κοινότητας και στη
συνέχεια να επιτεθούν στα πολύχρονα δεινά που έχουν επιβληθεί στη ζωή του έθνους τους. Η
τελειοποίηση αυτών των όπλων, η σοφή και αποτελεσµατική χρησιµοποίηση του καθενός από αυτά,
περισσότερο από την προώθηση οποιουδήποτε ιδιαίτερου σχεδίου ή την επινόηση οποιουδήποτε ειδικού
προγράµµατος ή τη συγκέντρωση οποιασδήποτε ποσότητας υλικών πόρων, µπορεί να τους προετοιµάσει
για την ώρα κατά την οποία το Χέρι του Πεπρωµένου θα τους καθοδηγήσει να βοηθήσουν στη
δηµιουργία και στη λειτουργία εκείνης της Παγκόσµιας Τάξης που τώρα επωάζει µέσα στους
παγκόσµιους διαχειριστικούς θεσµούς της Πίστης τους.
Στη διεξαγωγή αυτής της διπλής σταυροφορίας οι γενναίοι πολεµιστές που αγωνίζονται στο όνοµα
και για την Υπόθεση του Μπαχάολλα πρέπει, οπωσδήποτε, ν’ αντιµετωπίσουν ισχυρή αντίσταση και
να υποστούν πολλές δοκιµασίες. Τα δικά τους ένστικτα, όπως και η µανία των συντηρητικών δυνάµεων,
η αντίθεση των επενδυµένων συµφερόντων και οι αντιρρήσεις µιας διεφθαρµένης γενιάς που επιζητεί τις
απολαύσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη, να καταπολεµηθούν αποφασιστικά και να ξεπεραστούν πλήρως.
Καθώς τα αµυντικά τους µέτρα για τον επικείµενο αγώνα οργανώνονται και επεκτείνονται, σωρεία
κακοποιήσεων και χλευασµών και εκστρατείες επικρίσεων και διαστρεβλώσεων µπορεί να εξαπολυθούν
εναντίον τους. Σύντοµα µπορεί να διαπιστώσουν ότι η Πίστη τους έχει δεχτεί επίθεση, τα κίνητρά τους
έχουν παρερµηνευτεί, οι στόχοι τους έχουν δυσφηµιστεί, οι φιλοδοξίες τους έχουν χλευαστεί, οι θεσµοί
τους έχουν καταφρονηθεί, η επιρροή τους έχει υποβιβαστεί, το κύρος τους έχει υπονοµευτεί και η
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Υπόθεσή τους, κατά καιρούς, έχει εγκαταλειφτεί από µερικούς που είτε θα είναι ανίκανοι να εκτιµήσουν
τη φύση των ιδανικών τους, είτε απρόθυµοι να δεχτούν τον αυξανόµενο όγκο των επικρίσεων που ένας
τέτοιος αγώνας σίγουρα θα συνεπάγεται. “Εξαιτίας του Αµπντολ-Μπαχά,” έχει προφητέψει ο αγαπηµένος
Κύριος, “θα αντιµετωπίσετε πολλές δοκιµασίες. Θα συναντήσετε βάσανα και θα σας προσβάλει η
δυστυχία.”
Ας µη φοβηθεί, όµως, η ακαταµάχητη στρατιά του Μπαχάολλα, η οποία, στη ∆ύση και σε ένα από
τα πιθανά κέντρα αναταραχής της, είναι να δώσει στο όνοµά Του και για χάρη Του, µία από τις πιο
σφοδρές και πιο ένδοξες µάχες της, οποιαδήποτε κριτική που µπορεί να στραφεί εναντίον της. Ας µην
αποθαρρυνθεί από οποιαδήποτε κατηγορία µε την οποία µπορεί η γλώσσα του συκοφάντη να επιδιώξει
την υποτίµηση των κινήτρων της. Ας µην υποχωρήσει µπροστά στην απειλητική προέλαση των
δυνάµεων του φανατισµού, της ορθοδοξίας, της διαφθοράς και της προκατάληψης που µπορεί να
συµµαχήσουν εναντίον της. Η φωνή της επίκρισης είναι µια φωνή που έµµεσα ενισχύει τη διακήρυξη της
Υπόθεσής της. Η αντιδηµοτικότητα εξυπηρετεί στο να προβάλει ακόµη περισσότερο την αντίθεση
ανάµεσα σ’ αυτήν και στους αντιπάλους της· ενώ ο εξοστρακισµός είναι από µόνος του η µαγνητική
δύναµη που τελικά φέρνει µε το µέρος της τους πιο κραυγαλέους και παθιασµένους εχθρούς της. Ήδη
στον τόπο όπου δόθηκαν οι µεγαλύτερες µάχες της Πίστης και όπου έζησαν οι πιο σαρκοβόροι εχθροί
της, η πορεία των γεγονότων, η αργή αλλά σταθερή διείσδυση των ιδανικών της και η εκπλήρωση των
προφητειών της είχαν σαν αποτέλεσµα όχι µόνο την αφόπλιση και τη µεταµόρφωση του χαρακτήρα
µερικών από τους πιο τροµερούς εχθρούς της, αλλά και την εξασφάλιση της σταθερής και
ανεπιφύλακτης αφοσίωσής τους στους Ιδρυτές της. Μία τόσο πλήρης µεταµόρφωση, τόσο εκπληκτική
µεταστροφή της στάσης µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν εκείνο το εκλεκτό όχηµα που έχει προοριστεί να
µεταφέρει το Μήνυµα του Μπαχάολλα στα πεινασµένα, ανήσυχα και αδέσποτα πλήθη είναι το ίδιο
εξαγνισµένο από τους ρύπους τους οποίους επιζητεί να αποµακρύνει.
Σε σας, εποµένως, πολυαγαπηµένοι µου φίλοι, θα ήθελα να τονίσω όχι µόνο την επιτακτικότητα και
την επιβεβληµένη αναγκαιότητα του ιερού σας καθήκοντος, αλλά και τις απεριόριστες δυνατότητες που
διαθέτει για να ανεβάσει σ’ένα τόσο εξυψωµένο επίπεδο όχι µόνο τη ζωή και τις δραστηριότητες της
δικής σας κοινότητας, αλλά και τα κίνητρα και τα πρότυπα που διέπουν τις σχέσεις που υπάρχουν
ανάµεσα στους ανθρώπους στους οποίους ανήκετε. Χωρίς να φοβάστε την τροµερή φύση αυτού του
καθήκοντος, είµαι βέβαιος πως θα αντιµετωπίσετε όπως σας αρµόζει, την πρόκληση αυτών των καιρών
που είναι τόσο κατάφορτοι µε κινδύνους, τόσο γεµάτοι από διαφθορά και εντούτοις πλήρεις από την
υπόσχεση για ένα µέλλον τόσο λαµπρό που καµιά προηγούµενη εποχή στα χρονικά της ανθρωπότητας
δεν µπορεί να τη συναγωνιστεί στη δόξα.
Πολυαγαπηµένοι φίλοι! Επιχείρησα, στην αρχή αυτών των σελίδων να διαβιβάσω µια άποψη των
ένδοξων ευκαιριών καθώς και των τροµερών ευθυνών που αντιµετωπίζει τώρα η κοινότητα των
Αµερικανών πιστών σαν αποτέλεσµα του διωγµού της εξαπλωµένης Πίστης του Μπαχάολλα, σ’ ένα
τόσο κρίσιµο στάδιο στη ∆ιαµορφωτική Περίοδο της Πίστης τους και σε µια τόσο κρίσιµη εποχή στην
ιστορία του κόσµου. Ασχολήθηκα επαρκώς µε το χαρακτήρα της αποστολής την οποία σ’ ένα όχι τόσο
απώτερο µέλλον εκείνη η κοινότητα πρέπει να εγερθεί και να εκτελέσει, µέσω της επιβεβληµένης
δύναµης των συνθηκών. Εξέφρασα την προειδοποίηση που θεώρησα απαραίτητη για µια σαφέστερη
κατανόηση και µια καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν µπροστά τους. Εξέθεσα, όσο
µπορούσα, εκείνες τις εξυψωµένες και δυναµικές αρετές, εκείνα τα υψηλά πρότυπα, τα οποία ενώ είναι
δύσκολο να επιτευχθούν εντούτοις συνιστούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επιτυχία εκείνων
των καθηκόντων. Πιστεύω πως πρέπει να ειπωθεί ένας λόγος τώρα σε σχέση µε την υλική άποψη του
άµεσου καθήκοντός τους, στον τερµατισµό του οποίου, στην καθορισµένη του ώρα, θα βασιστεί όχι
µόνο το ξεδίπλωµα των επακόλουθων σταδίων στο Θεϊκό Σχέδιο που οραµατίστηκε ο Αµπντολ-Μπαχά,
αλλά και η απόκτηση εκείνων των ικανοτήτων που θα τους προετοιµάσουν, µε το πλήρωµα του χρόνου,
να εκτελέσουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που απαιτούνται από εκείνη τη µεγαλύτερη αποστολή που
προνόµιό τους είναι να εκπληρώσουν.
Το Επταετές Σχέδιο, µε το διπλό του στόχου της διακόσµησης του Ναού και της επέκτασης της
διδασκαλικής δραστηριότητας, αγκαλιάζοντας τόσο τη Βόρεια όσο και τη Νότια Αµερικανική ήπειρο,
έχει τώρα αισίως προχωρήσει στο δεύτερο έτος του και προσφέρει στον καθένα που έχει
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παρακολουθήσει την πρόοδό του, τους τελευταίους µήνες, σηµάδια που είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά
και τα οποία προοιωνίζουν κάλλιστα την επίτευξη των στόχων του µέσα στο διατιθέµενο χρόνο. Τα
αλλεπάλληλα βήµατα που προορίζονται να διευκολύνουν και καλύπτουν σε ολόκληρο το πεδίο του, το
έργο που πρέπει να επιτευχθεί σε σχέση µε την εξωτερική διακόσµηση του Ναού, έχουν ληφθεί στο
µεγαλύτερο µέρος τους. Η τελική φάση που πρόκειται να σηµατοδοτήσει τη θριαµβευτική ολοκλήρωση
ενός τριαντάχρονου εγχειρήµατος έχει επιτέλους ξεκινήσει. Το αρχικό συµβόλαιο που σχετίζεται µε τον
πρώτο και κύριο όροφο εκείνου του ιστορικού οικοδοµήµατος έχει υπογραφεί. Το Ταµείο που συνδέεται
µε το αγαπηµένο όνοµα του Μέγιστου Ιερού Φύλλου έχει αρχίσει να λειτουργεί. Η αδιάκοπη συνέχιση
ενός τόσο αξιέπαινου εγχειρήµατος µέχρι το πέρας του είναι τώρα εξασφαλισµένη. Οι έντονες
αναµνήσεις ενός του οποίου η καρδιά αγαλλίασε τόσο πολύ εξαιτίας της ανέγερσης της υπερκατασκευής
αυτού του ιερού Οίκου θα ενεργοποιήσουν τόσο τις τελικές προσπάθειες που απαιτούνται για την
ολοκλήρωσή του ώστε να διαλύσουν οποιαδήποτε αµφιβολία µπορεί ακόµη να παραµένει σε
οποιοδήποτε νου όσον αφορά την ικανότητα των κατασκευαστών του να ολοκληρώσουν άξια το έργο
τους.

Οι Απαιτήσεις της ∆ιδασκαλίας
Πρέπει τώρα να αναλογιστεί κανείς τη διδασκαλική άποψη του Σχεδίου. Πρέπει ν’ αντιµετωπιστεί η
πρόκλησή του και οι απαιτήσεις του να µελετηθούν, να ζυγιστούν και να εκπληρωθούν. Ενώ είναι έξοχη
και ακαταµάχητη η οµορφιά του πρώτου Μασρεκολ-Ασκάρ2 της ∆ύσης, µεγαλειώδεις οι διαστάσεις του,
µοναδική η αρχιτεκτονική του και ανεκτίµητα τα ιδανικά και οι φιλοδοξίες που συµβολίζει, δεν πρέπει,
προς το παρόν, να θεωρηθεί περισσότερο από ένα όργανο για µια πιο αποτελεσµατική διακήρυξη της
Υπόθεσης και µια ευρύτερη εξάπλωση των διδασκαλιών της. Από αυτή την άποψη πρέπει να ειδωθεί
κάτω από το ίδιο φως όπως και οι διαχειριστικοί θεσµοί της Πίστης που προορίζονται ως οχήµατα για τη
σωστή διάδοση των ιδανικών, των αρχών και των αληθειών της.
Προς τις διδασκαλικές απαιτήσεις του Επταετούς Σχεδίου, συνεπώς, πρέπει να κατευθύνει από τώρα
και στο εξής η κοινότητα των Αµερικανών πιστών την προσεκτική και συνεχή φροντίδα της. Ολόκληρη
η κοινότητα πρέπει, σαν ένας άνθρωπος, να εγερθεί για να τις εκπληρώσει. Η διδασκαλία της Υπόθεσης
του Θεού, η διακήρυξη των αληθειών της, η υπεράσπιση των συµφερόντων της, η επίδειξη, µε λόγια
καθώς και µε έργα, της αναγκαιότητας, της ισχύος και της παγκοσµιότητάς της, δε θα έπρεπε σε καµιά
περίπτωση να θεωρηθεί αποκλειστικό µέληµα ή µοναδικό προνόµιο των Μπαχάι διαχειριστικών θεσµών,
είτε πρόκειται για Συµβούλια είτε για επιτροπές. Όλοι πρέπει να συµµετέχουν, όσο ταπεινή κι αν είναι η
καταγωγή τους, όσο περιορισµένη η εµπειρία τους, όσο µετρηµένα τα µέσα τους, όσο ανεπαρκής η
παιδεία τους, όσο επιτακτικές οι φροντίδες και οι ασχολίες τους, όσο δυσµενές το περιβάλλον στο οποίο
ζουν. Ο Ίδιος ο Μπαχάολλα έχει εµφανώς αποκαλύψει: “Ο Θεός έχει προκαθορίσει για τον καθένα το
καθήκον της διδασκαλίας της Υπόθεσής Του.” “Λέγε,” έχει γράψει περαιτέρω, “∆ιδάξτε την Υπόθεση του
Θεού, ω άνθρωποι του Μπαχά, διότι ο Θεός έχει προκαθορίσει για τον καθένα το καθήκον της διακήρυξης
του Μηνύµατός Του και το θεωρεί σαν την πιο αξιέπαινη απ’ όλες τις πράξεις.”
Μια ανώτερη και εξυψωµένη θέση στους κόλπους της κοινότητας απονέµοντας, όπως συµβαίνει στο
φορέα της, ορισµένα προνόµια και αποκλειστικά δικαιώµατα, τον περιβάλλει αναµφίβολα µε µια
υπευθυνότητα που δεν µπορεί εντίµως να παραµελήσει το καθήκον του να διδάσκει και να προωθεί την
Πίστη του Θεού. Μπορεί κατά καιρούς, αν όχι πάντοτε, να δηµιουργήσει µεγαλύτερες ευκαιρίες και να
προσφέρει καλύτερες διευκολύνσεις για την εξάπλωση της γνώσης εκείνης της Πίστης και να κερδίσει
υποστηρικτές για τους θεσµούς της. Σε καµιά περίπτωση, ωστόσο, δε µεταφέρει απαραίτητα µαζί της τη
δύναµη να εξασκεί µεγαλύτερη επίδραση στο νου και στην καρδιά εκείνων στους οποίους παρουσιάζεται
η Πίστη αυτή. Πόσο συχνά δε συνέβη - και η πρώιµη ιστορία της Πίστης στον τόπο της γέννησής της
προσφέρει µια ζωηρή µαρτυρία - οι πιο ταπεινοί υποστηρικτές της Πίστης, αµόρφωτοι και εντελώς
ανεπιτήδειοι, χωρίς καµιά υπόληψη, και σε µερικές περιπτώσεις στερούµενοι νοηµοσύνης, να κερδίσουν
νίκες για την Υπόθεσή τους, µπροστά στους οποίους τα πιο λαµπρά κατορθώµατα των µορφωµένων, των
σοφών και των έµπειρων φαίνονταν ασήµαντα.
2
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“Ο Πέτρος,” έχει πιστοποιήσει ο Αµπντολ-Μπαχά, “σύµφωνα µε την ιστορία της Εκκλησίας, ήταν
ανίκανος να υπολογίζει τις µέρες της εβδοµάδας. Οποτεδήποτε αποφάσιζε να πάει για ψάρεµα, χώριζε το
φαγητό της εβδοµάδας του σε επτά δέµατα και κάθε µέρα έτρωγε ένα από αυτά και όταν έφτανε στο
έβδοµο, ήξερε πως είχε φτάσει το Σάββατο κι έτσι το τηρούσε.” Αν ο Υιός του Ανθρώπου ήταν ικανός να
εµφυσήσει µέσα σ’ ένα τόσο ακατέργαστο και ανίσχυρο όργανο τέτοια δύναµη ώστε να κάνει, µε τα
λόγια του Μπαχάολλα, “τα µυστήρια της σοφίας και του λόγου να ρεύσουν από το στόµα του,” και να τον
εξυψώσει πάνω από τους υπόλοιπους µαθητές Του και να τον κάνει κατάλληλο για διάδοχό Του και
θεµελιωτή της Εκκλησίας Του, πόσο περισσότερο µπορεί ο Πατέρας, ο Οποίος είναι ο Μπαχάολλα, να
καταστήσει ικανό τον πιο αδύναµο και ασήµαντο από τους οπαδούς Του να κατορθώσει, για την
εκτέλεση του σκοπού Του, τέτοια θαύµατα που θα επισκίαζαν τα µεγαλύτερα κατορθώµατα ακόµη και
του πρώτου αποστόλου του Ιησού Χριστού!
Ο Αµπντολ-Μπαχά έχει γράψει επιπλέον “Ο Μπαµπ έχει πει: ‘Αν ένα µικροσκοπικό µυρµήγκι
επιθυµήσει, αυτή την ηµέρα, να διαθέτει τέτοια δύναµη ώστε να µπορέσει να διαλευκάνει τα πιο δυσνόητα
και συγκεχυµένα κείµενα του Κορανίου, η ευχή του χωρίς αµφιβολία θα εκπληρωθεί, καθότι το µυστήριο
της αιώνιας ισχύος πάλλεται µέσα στην ενδότατη ύπαρξη όλων των δηµιουργηµάτων.’ Αν ένα τόσο
αδύναµο πλάσµα µπορεί να προικιστεί µε µια τόσο λεπτή ικανότητα, πόσο πιο αποτελεσµατική πρέπει να
είναι η δύναµη που απελευθερώνεται µέσα από τις άφθονες διαχύσεις της χάρης του Μπαχάολλα!”
Το πεδίο είναι πραγµατικά τόσο απέραντο, η περίοδος τόσο κρίσιµη, η Υπόθεση τόσο µεγάλη, οι
εργάτες τόσο λίγοι, ο χρόνος τόσο σύντοµος, το προνόµιο τόσο ανεκτίµητο, που κανένας οπαδός της
Πίστης του Μπαχάολλα, άξιος να φέρει το όνοµά Του, δεν µπορεί να διστάσει ούτε για µια στιγµή.
Εκείνη η Θεόπνευστη ∆ύναµη, ακαταµάχητη στη σαρωτική της ικανότητα, ανυπολόγιστη στην ισχύ της,
απρόβλεπτη στην πορεία της, µυστηριώδης στη δράση της και τροµακτική στις εκδηλώσεις της - µια
∆ύναµη η οποία, όπως έχει γράψει ο Μπαµπ, “πάλλεται µέσα στην ενδότατη ύπαρξη όλων των
δηµιουργηµάτων,” και η οποία, σύµφωνα µε τον Μπαχάολλα, µέσα από την “παλλόµενη επίδρασή της,”
“έχει διαταράξει την ισορροπία του κόσµου κι έχει αναστατώσει την ευταξία της ζωής της” - µια τέτοια
∆ύναµη, που δρα σαν ένα δίκοπο ξίφος, κάτω από τα ίδια µας τα µάτια, σπάει από τη µια, τους
πανάρχαιους δεσµούς που για αιώνες συνέθεταν τη διάρθρωση της πολιτισµένης κοινωνίας και
χαλαρώνει, από την άλλη, τα δεσµά που ακόµη περιορίζουν τη νηπιακή και µη χειραφετηµένη Πίστη του
Μπαχάολλα. Οι Αµερικανοί πιστοί πρέπει τώρα να εγερθούν και να εκµεταλλευτούν πλήρως και
θαρραλέα, τις αφάνταστες ευκαιρίες που προσφέρονται µε την επενέργεια αυτής της ∆ύναµης. “Οι άγιες
πραγµατικότητες του ουράνιου Πλήθους,” γράφει ο Αµπντολ-Μπαχά, “λαχταρούν, αυτή την ηµέρα, στον
Ύψιστο Παράδεισο, να επιστρέψουν σ’ αυτό τον κόσµο, έτσι ώστε να µπορέσουν να προσφέρουν κάποια
υπηρεσία στο κατώφλι της Ωραιότητας του Αµπχά και να εγερθούν να δείξουν την υποτέλειά τους στο ιερό
Του Κατώφλι.”
Ένας κόσµος, σκοτεινιασµένος από το εξασθενηµένο φως της θρησκείας, παλλόµενος από τις
εκρηκτικές δυνάµεις ενός τυφλού και θριαµβευτικού εθνικισµού· καµένος από τις φωτιές ανελέητων
διωγµών, είτε φυλετικών είτε θρησκευτικών· εξαπατηµένος από τις ψευδείς θεωρίες και δοξασίες που
απειλούν να εκτοπίσουν τη λατρεία του Θεού και την καθαγίαση των νόµων Του· ναρκωµένος από έναν
ανεξέλεγκτο και βάναυσο υλισµό· αποσυντεθειµένος µέσω της διαβρωτικής επίδρασης της ηθικής και
πνευµατικής κατάπτωσης· και παγιδευµένος στα δίχτυα της οικονοµικής αναρχίας και διαµάχης - αυτό
είναι το θέαµα που παρουσιάζεται στα µάτια των ανθρώπων, σαν αποτέλεσµα των εκτεταµένων αλλαγών
που αυτή η επαναστατική ∆ύναµη επιφέρει στη ζωή ολόκληρου του πλανήτη, όντας ακόµη στο αρχικό
στάδιο της λειτουργίας της.
Ένα τόσο λυπηρό και συγκινητικό θέαµα, ενώ πρέπει να προκαλεί σύγχυση στον κάθε παρατηρητή
που δε γνωρίζει τους σκοπούς, τις προφητείες και τις υποσχέσεις του Μπαχάολλα, εκτός του ότι δε
µεταδίδει ανησυχία στις καρδιές των οπαδών Του και δεν παραλύει τις προσπάθειές τους, δεν µπορεί
παρά να εµβαθύνει την πίστη τους και να διεγείρει την ενθουσιώδη προθυµία τους να εγερθούν και να
επιδείξουν, στο απέραντο πεδίο που έχει χαραχτεί γι’ αυτούς από την πένα του Αµπντολ-Μπαχά, την
ικανότητά τους να παίξουν το ρόλο τους στο έργο της παγκόσµιας σωτηρίας που διακήρυξε ο
Μπαχάολλα. Κάθε όργανο στο διαχειριστικό µηχανισµό το οποίο, στην πορεία µερικών χρόνων, αυτοί
έχουν τόσο επίπονα δηµιουργήσει, πρέπει να χρησιµοποιηθεί πλήρως και να υποταχθεί στο σκοπό για
τον οποίο είχε σχεδιαστεί. Ο Ναός, εκείνη η περήφανη ενσάρκωση ενός τόσο σπάνιου πνεύµατος
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αυτοθυσίας, πρέπει παροµοίως να παίξει το ρόλο του και να συνεισφέρει το µερίδιό του στη διδασκαλική
εκστρατεία που έχει προοριστεί ν’ αγκαλιάσει ολόκληρο το ∆υτικό Ηµισφαίριο.
Οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η αναταραχή της παρούσας εποχής, µε όλες τις λύπες που προκαλεί,
τους φόβους που διεγείρει, την απογοήτευση που παράγει, τις αβεβαιότητες που δηµιουργεί, την
αγανάκτηση που προξενεί, την εξέγερση που παρακινεί, τις αδικίες που επιφέρει, το πνεύµα της
ανήσυχης αναζήτησης που ξυπνά, πρέπει, οµοίως, να αξιοποιηθεί µε σκοπό να διαδώσει ευρύτερα τη
γνώση της λυτρωτικής δύναµης της Πίστης του Μπαχάολλα και για να κατατάξει νέα µέλη στον ολοένα
διογκούµενο στρατό των οπαδών Του. Μια τόσο πολύτιµη ευκαιρία, µια τόσο σπάνια και ευνοϊκή
συγκυρία µπορεί να µην παρουσιαστεί ποτέ ξανά. Τώρα είναι ο καιρός, η καθορισµένη ώρα, για τους
Αµερικανούς πιστούς, η εµπροσθοφυλακή της στρατιάς του Μέγιστου Ονόµατος, να διακηρύξουν, µέσω
των παραγόντων και των αγωγών µιας ειδικά σχεδιασµένης ∆ιαχειριστικής Τάξης, την ικανότητα και την
ετοιµότητά τους να σώσουν µια ξεπεσµένη και οικτρά δοκιµασµένη γενιά που έχει επαναστατήσει
ενάντια στο Θεό της και έχει αγνοήσει τις προειδοποιήσεις Του και να της προσφέρει την απόλυτη
ασφάλεια εκείνη που µόνο τα οχυρά της Πίστης τους µπορούν να παρέχουν.
Η διδασκαλική εκστρατεία, που εγκαινιάστηκε σε όλες τις πολιτείες της Βόρειας Αµερικανικής
∆ηµοκρατίας και στην Επικράτεια του Καναδά, αποκτά, εποµένως, µία σπουδαιότητα και είναι
προικισµένη µε µία επιτακτικότητα που δεν µπορεί να υπερτιµηθεί. Ξεκινώντας την πορεία της µέσα από
τις δηµιουργικές δυνάµεις που έχουν απελευθερωθεί από τη διαθήκη του Αµπντολ-Μπαχά και
επεκτεινόµενη σε όλο το ∆υτικό Ηµισφαίριο χάρη στην κινητήρια δύναµη που παράγει, πρέπει, πιστεύω,
να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε ορισµένες αρχές που έχουν σχεδιαστεί να εξασφαλίσουν την
αποτελεσµατική της διεξαγωγή και να επισπεύσουν την επιτυχία του σκοπού της.
Εκείνοι που συµµετέχουν σε µια τέτοια εκστρατεία, είτε µε µια οργανωτική ιδιότητα είτε ως εργάτες
στη φροντίδα των οποίων έχει ανατεθεί η εκτέλεση του ίδιου του έργου, πρέπει σαν ένα ουσιαστικό
προκαταρκτικό στάδιο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, να εξοικειωθούν πλήρως µε τις διάφορες
πλευρές της ιστορίας και των διδασκαλιών της Πίστης. Στις προσπάθειές τους να επιτύχουν αυτό το
σκοπό πρέπει να µελετούν οι ίδιοι, συνειδητά και φιλόπονα, τη λογοτεχνία της Πίστης τους, να ερευνούν
σε βάθος τις διδασκαλίες της, να αφοµοιώνουν πλήρως τους νόµους και τις αρχές της, ν’ αναλογίζονται
τις νουθεσίες της, τις δοξασίες και τους σκοπούς της, ν’
αποµνηµονεύουν ορισµένες από τις
παραινέσεις και τις προσευχές της, να µάθουν τέλεια τα ουσιώδη της διαχείρισής της και να
ενηµερώνονται για τις τρέχουσες υποθέσεις και τις τελευταίες εξελίξεις της. Πρέπει ν’ αγωνίζονται ν’
αποκτούν, από πηγές που είναι έγκυρες και απροκατάληπτες, σωστή γνώση της ιστορίας και των αρχών
του Ισλάµ - την πηγή και την προέλευση της Πίστης τους - και να προσεγγίζουν µε σεβασµό και µε ένα
εξαγνισµένο από προκατειληµµένες ιδέες νου τη µελέτη του Κορανίου, το οποίο εκτός από τις ιερές
γραφές της Μπαµπί και Μπαχάι Αποκάλυψης, συνιστά το µοναδικό Βιβλίο που µπορεί να θεωρηθεί ως
ένα απόλυτα αυθεντικό Θησαυροφυλάκιο του Λόγου του Θεού. Πρέπει να αφιερώσουν ιδιαίτερη
προσοχή στην εξερεύνηση εκείνων των θεσµών και των συνθηκών που συνδέονται άµεσα µε την
προέλευση και τη γέννηση της Πίστης τους, µε τη στάθµη που αξιώνει ο Πρόδροµός της και µε τους
νόµους που αποκαλύφτηκαν από τον Ιδρυτή της.
Έχοντας αποκτήσει ουσιαστικά αυτές τις προϋποθέσεις για επιτυχία στο διδασκαλικό πεδίο,
οποτεδήποτε σκέφτονται ν’ αναλάβουν µία ειδική αποστολή στις χώρες της Λατινικής Αµερικής, πρέπει
να προσπαθούν, οποτεδήποτε είναι εφικτό, ν’ αποκτήσουν µια επάρκεια στις γλώσσες που µιλούν οι
κατοίκους εκείνων των χωρών και στη γνώση των εθίµων, των συνηθειών και των αντιλήψεών τους. “Οι
δάσκαλοι που πηγαίνουν σ’ εκείνα τα µέρη,” έχει γράψει ο Αµπντολ-Μπαχά, αναφερόµενος σε µια από
τις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου προς τις ∆ηµοκρατίες της Κεντρικής Αµερικής, “πρέπει επίσης να
εξοικειωθούν µε την ισπανική γλώσσα.” “Μια οµάδα που µιλάει τις γλώσσες τους…,” έχει γράψει σ’ άλλη
Πινακίδα, “πρέπει να στραφεί και να ταξιδέψει στα τρία µεγάλα συµπλέγµατα νησιών του Ειρηνικού
Ωκεανού.” “Οι δάσκαλοι που ταξιδεύουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις,” δηλώνει περαιτέρω, “πρέπει να
γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία εισέρχονται. Για παράδειγµα, ένα άτοµο που έχει ευχέρεια στη
γιαπωνέζικη γλώσσα µπορεί να ταξιδέψει στην Ιαπωνία, ή ένα άτοµο που γνωρίζει την κινέζικη γλώσσα
µπορεί να σπεύσει στην Κίνα, και ούτω καθεξής.”
Κανένας που συµµετέχει σ’ αυτή την παναµερικανική εκστρατεία διδασκαλίας δεν πρέπει να νοµίσει
ότι η πρωτοβουλία για οποιαδήποτε ιδιαίτερη δραστηριότητα που συνδέεται µε αυτό το έργο επαφίεται
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αποκλειστικά στους παράγοντες εκείνους, είτε πρόκειται για Συµβούλια είτε για επιτροπές, των οποίων
ειδικό µέληµα είναι να προωθήσουν και να διευκολύνουν την επίτευξη αυτού του ζωτικού σκοπού του
Επταετούς Σχεδίου. Επιτακτικό καθήκον κάθε Αµερικανού πιστού, ως αφοσιωµένου θεµατοφύλακα του
Θεϊκού Σχεδίου του Αµπντολ-Μπαχά, είναι να ξεκινήσει, να προωθήσει και να ενισχύσει µέσα στα όρια
που έχουν καθοριστεί από τις διαχειριστικές αρχές της Πίστης, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρεί
κατάλληλη ν’ αναλάβει για την προώθηση του Σχεδίου. Ούτε η απειλητική κατάσταση του κόσµου, ούτε
καµιά αίσθηση έλλειψης υλικών πόρων, πνευµατικών εφοδίων, γνώσεων, ή εµπειρίας - όσο επιθυµητά κι
αν είναι - δε θα έπρεπε να εµποδίσουν οποιονδήποτε µελλοντικό πρωτοπόρο-δάσκαλο να εγερθεί
ανεξάρτητα και να ενεργοποιήσει τις δυνάµεις τις οποίες, όπως µας έχει επανειληµµένα διαβεβαιώσει ο
Αµπντολ-Μπαχά, άπαξ απελευθερωθούν, θα προσελκύσουν σαν το µαγνήτη την υποσχόµενη και
αλάθητη βοήθεια του Μπαχάολλα. Ας µην περιµένει για οποιεσδήποτε οδηγίες, ή να προσβλέπει σε
καµιά ιδιαίτερη ενθάρρυνση από τους εκλεγµένους αντιπροσώπους της κοινότητάς του, ούτε ν’
αποθαρρυνθεί από οποιαδήποτε εµπόδια που µπορεί οι συγγενείς, ή οι συµπολίτες του να θέσουν στο
µονοπάτι του, ούτε να ενοχληθεί από την αποδοκιµασία των επικριτών ή των εχθρών του. “Να είστε
ασυγκράτητοι όπως ο άνεµος,” είναι η συµβουλή του Μπαχάολλα σε κάθε µελλοντικό δάσκαλο της
Υπόθεσής Του, “όταν µεταφέρεις το Μήνυµα Εκείνου ο Οποίος έχει κάνει την αυγή της Θείας
Καθοδήγησης να χαράξει. Σκέψου πώς ο άνεµος, πιστός σ’ αυτό που έχει ορίσει ο Θεός, πνέει πάνω σ’
όλες τις περιοχές της γης, είτε είναι κατοικηµένες είτε έρηµες. Ούτε η θέα της ερήµωσης, ούτε οι ενδείξεις
της ευηµερίας δεν µπορούν είτε να τον λυπήσουν ή να τον ευχαριστήσουν. Πνέει προς κάθε κατεύθυνση,
όπως έχει οριστεί από το ∆ηµιουργό του.” “Και όταν αποφασίσει να φύγει από το σπίτι του για χάρη της
Υπόθεσης του Κυρίου του,” έχει αποκαλύψει ο Μπαχάολλα σε άλλο κείµενο, αναφερόµενος σ’ ένα τέτοιο
δάσκαλο, “ας εναποθέσει όλη του την εµπιστοσύνη στο Θεό σαν το καλύτερο εφόδιό του για το ταξίδι και
ας ντύσει τον εαυτό του µε το µανδύα της αρετής… Αν ανάψει µε τη φωτιά της αγάπης Του, αν αποποιηθεί
όλα τα δηµιουργηµένα πράγµατα, τα λόγια που θα προφέρει θα ανάψουν φωτιά σ’ αυτούς που θα τον
ακούν.”
Βασισµένος στη δική του πρωτοβουλία και απτόητος από οποιαδήποτε εµπόδια µε τα οποία µπορεί
είτε φίλοι ή εχθροί, ασυναίσθητα ή σκόπιµα, να παρακωλύουν το δρόµο του, αποφασισµένος να εγερθεί
και ν’ ανταποκριθεί στο κάλεσµα για διδασκαλία, ας εξετάσει προσεκτικά κάθε πεδίο προσέγγισης που
θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει στις προσωπικές του προσπάθειες να τραβήξει την προσοχή, να
διατηρήσει το ενδιαφέρον και να εµβαθύνει την πίστη εκείνων τους οποίους επιζητεί να φέρει στο
ποίµνιο της Πίστης. Ας ερευνήσει τις δυνατότητες που του προσφέρουν οι ιδιαίτερες συνθήκες στις
οποίες ζει, ας αξιολογήσει τα πλεονεκτήµατά τους και ας προχωρήσει στην έξυπνη και συστηµατική
χρησιµοποίησή τους για την επίτευξη του σκοπού που έχει κατά νου. Ας επιχειρήσει επίσης να επινοήσει
τέτοιες µεθόδους όπως συµµετοχή σε λέσχες, εκθέσεις και συλλόγους, οµιλίες µε θέµατα συναφή προς
τις διδασκαλίες και τα ιδεώδη της Υπόθεσής του, όπως µετριοπάθεια, ηθική, κοινωνική πρόνοια,
θρησκευτική και φυλετική ανεκτικότητα, οικονοµική συνεργασία, Ισλάµ, και συγκριτική θρησκειολογία,
ή συµµετοχή σε κοινωνικές, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις
και επιχειρήσεις οι οποίες, ενώ διαφυλάσσουν την ακεραιότητα της Πίστης του, θα του προβάλουν
πλήθος τρόπων και µέσων µε τα οποία µπορεί να εξασφαλίσει διαδοχικά τη συµπάθεια, την υποστήριξη
και τελικά την αφοσίωση εκείνων µε τους οποίους έρχεται σε επαφή. Όσο γίνονται αυτές οι επαφές, ας
έχει υπόψη του τις αξιώσεις που έχει συνεχώς απ’ αυτόν η Πίστη του να διατηρεί δηλαδή την
αξιοπρέπεια και τη στάθµη της, να διαφυλάσσει την ακεραιότητα των νόµων και των αρχών της, να
επιδεικνύει την περιεκτικότητα και την οικουµενικότητά της και να υπερασπίζεται άφοβα τα πολλαπλά
και ζωτικά της συµφέροντα. Ας λάβει υπόψη του το βαθµό δεκτικότητας του ακροατή του κι ας κρίνει ο
ίδιος την καταλληλότητα της άµεσης ή έµµεσης µεθόδου διδασκαλίας, µέσω της οποίας δύναται να
µεταδώσει στον αναζητητή τη ζωτική σηµασία του Θείου Μηνύµατος και να τον πείσει να ακολουθήσει
το δρόµο εκείνων που το έχουν ήδη ενστερνιστεί. Ας έχει πάντα στη µνήµη του το παράδειγµα του
Αµπντολ-Μπαχά και τη συνεχή Του προτροπή να δείχνει τέτοια καλοσύνη στον αναζητητή και ν’
αποτελεί σε τέτοιο βαθµό το παράδειγµα του πνεύµατος των διδασκαλιών, τις οποίες ελπίζει να
ενσταλάξει σ’ αυτόν, ώστε ο αποδέκτης να νιώσει αυθόρµητα την ώθηση να ταυτιστεί µε την Υπόθεση
που ενσωµατώνει τέτοιες διδασκαλίες. Ας αποφύγει, στο ξεκίνηµα, την επιµονή σε τέτοιους νόµους και
κανόνες που θα µπορούσαν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τη µόλις αφυπνισµένη πίστη του

28

Η ΕΛΕΥΣΗ ΘΕΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

αναζητητή και ας προσπαθήσει να τον φροντίσει υποµονετικά, διακριτικά και όµως αποφασιστικά µέχρι
να φτάσει την πλήρη ωριµότητα, και ας τον βοηθήσει να διακηρύξει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του σε
οτιδήποτε έχει οριστεί από τον Μπαχάολλα. Μόλις επιτευχθεί εκείνο το στάδιο, ας τον συστήσει στο
σώµα των υπόλοιπων πιστών και ας επιδιώξει, µέσω συνεχούς φιλίας και ενεργούς συµµετοχής στις
τοπικές δραστηριότητες της κοινότητάς του, να τον βοηθήσει να συνεισφέρει το µερίδιό του στον
εµπλουτισµό της ζωής της, στην προώθηση των έργων της, τη σταθεροποίηση των συµφερόντων της και
το συντονισµό των δραστηριοτήτων της µε εκείνες των άλλων αδελφών κοινοτήτων. Ας µη µείνει
ικανοποιηµένος µέχρις ότου εµφυσήσει στο πνευµατικό του παιδί µια τόσο βαθιά λαχτάρα που να τον
ωθήσει να εγερθεί ανεξάρτητα, µε τη σειρά του και ν’ αφιερώσει τις δυνάµεις του στην αφύπνιση άλλων
ψυχών και στην υπεράσπιση των νόµων και αρχών που έχουν οριστεί από την Πίστη που µόλις έχει
υιοθετήσει.
Κάθε µετέχων σ’ αυτή την εκστρατεία που εξαπλώνεται σ’ όλη την ήπειρο κι έχει εγκαινιαστεί από
τους Αµερικανούς πιστούς και ιδιαίτερα από εκείνους που ενασχολούνται µε το έργο της πρωτοπορίας
σε παρθένα εδάφη, ας έχει υπόψη του την ανάγκη να διατηρεί στενή και συνεχή επαφή µε εκείνους τους
υπεύθυνους θεσµούς που έχουν προοριστεί να κατευθύνουν, να συντονίζουν και να διευκολύνουν τις
διδασκαλικές δραστηριότητες ολόκληρης της κοινότητας. Είτε πρόκειται για το σώµα των εκλεγµένων
αντιπροσώπων τους, είτε τον κύριο βοηθητικό θεσµό του, την Εθνική Επιτροπή ∆ιδασκαλίας, ή τα
υφιστάµενα όργανά του, τις περιφερειακές επιτροπές διδασκαλίας, ή τα τοπικά Πνευµατικά Συµβούλια
και τις αντίστοιχες επιτροπές διδασκαλίας τους, αυτοί που µοχθούν για την εξάπλωση της Υπόθεσης του
Μπαχάολλα θα πρέπει, µέσω συνεχούς ανταλλαγής ιδεών, µέσω επιστολών, εγκυκλίων, αναφορών,
ενηµερωτικών δελτίων και άλλων µέσων επικοινωνίας, µε αυτά τα καθιερωµένα όργανα που έχουν
σχεδιαστεί για τη διακήρυξη της πίστης, να εξασφαλίζουν την οµαλή και ταχεία λειτουργία του
διδασκαλικού µηχανισµού της ∆ιαχειριστικής τους Τάξης. Η σύγχυση, η καθυστέρηση, οι διπλές
προσπάθειες, η σπατάλη ενέργειας θα αποφευχθούν εντελώς µ’ αυτό τον τρόπο και ο ισχυρός χείµαρρος
της χάρης του Μπαχάολλα, που ρέει άφθονα και χωρίς την παραµικρή παρεµπόδιση µέσα απ’ αυτούς
τους σηµαντικούς αγωγούς, θα κατακλύσει τόσο τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων που θα τους
κάνει να αποδώσουν τη συγκοµιδή που έχει επανειληµµένα προφητευτεί από τον Αµπντολ-Μπαχά.
Στον κάθε συµµετέχοντα αυτής της κοινής προσπάθειας, της άνευ προηγουµένου στα χρονικά της
αµερικανικής Μπαχάι κοινότητας, επαφίεται η πνευµατική υποχρέωση να καταστήσει την εντολή της
διδασκαλίας, που είναι τόσο ζωτικά δεσµευτική για όλους, κυρίαρχο µέληµα της ζωής του. Στις
καθηµερινές του δραστηριότητες κι επαφές, σε όλα του τα ταξίδια, είτε για εργασία ή όχι, στις διακοπές
και στις εξόδους του και σε οποιαδήποτε αποστολή του ζητηθεί να εκτελέσει, κάθε φορέας του
Μηνύµατος του Μπαχάολλα θα πρέπει να το θεωρεί όχι µόνο µια υποχρέωση αλλά και κι ένα προνόµιο
να διαδίδει ευρέως τους σπόρους της Πίστης Του και να µένει ικανοποιηµένος µε τη συνεχή γνώση ότι
οποιαδήποτε κι αν είναι η άµεση ανταπόκριση σ’ εκείνο το Μήνυµα και όσο ανεπαρκές το µέσο που το
µεταβίβασε, η δύναµη του ∆ηµιουργού του, όπως κρίνει Αυτός αρµόζον, θα κάνει εκείνους τους
σπόρους να βλαστάνουν και σε συνθήκες που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει θα εµπλουτίσει τη
συγκοµιδή που ο µόχθος των οπαδών Του θα συγκεντρώσει. Αν είναι µέλος οποιουδήποτε Πνευµατικού
Συµβουλίου ας ενθαρρύνει το Συµβούλιό του να αφιερώσει ένα ορισµένο µέρος του χρόνου του, σε κάθε
µία από τις συνεδριάσεις του, στην ειλικρινή και ευλαβή εξέταση εκείνων των τρόπων και των µέσων
που µπορούν να ευνοήσουν την εκστρατεία της διδασκαλίας, ή µπορούν να παρέχουν οποιουσδήποτε
πόρους που είναι διαθέσιµοι για την πρόοδο, την επέκταση και τη σταθεροποίησή της. Αν συµµετέχει
στο καλοκαιρινό του σχολείο - ο καθένας χωρίς εξαίρεση παροτρύνεται να εκµεταλλευτεί την ευκαιρία
για συµµετοχή - ας θεωρήσει µια τέτοια περίσταση σαν µια ευπρόσδεκτη και πολύτιµη ευκαιρία για να
εµπλουτίσει, µέσα από διαλέξεις, µελέτη και συζήτηση, τις γνώσεις του σχετικά µε τα θεµελιώδη
ζητήµατα της Πίστης του έτσι ώστε να µπορεί να µεταδίδει, µε µεγαλύτερη πεποίθηση και
αποτελεσµατικότητα, το Μήνυµα που έχει ανατεθεί στη φροντίδα του. Επιπλέον, ας επιδιώκει, όποτε
είναι εφικτό, µέσα από διακοινοτικές επισκέψεις να διεγείρει το ζήλο για διδασκαλία και να επιδεικνύει
στους εκτός κοινότητας τον ενθουσιασµό και την επαγρύπνηση των υποστηρικτών της Πίστης του και
την οργανική ενότητα των θεσµών της.
Οποιοσδήποτε νιώθει την παρόρµηση ανάµεσα στους συµµετέχοντες αυτής της σταυροφορίας που
αγκαλιάζει όλες τις φυλές, όλες τις δηµοκρατίες, τάξεις και θρησκευτικές κοινότητες ολόκληρου του
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∆υτικού Ηµισφαιρίου, ας εγερθεί, και όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, ας κατευθύνει ιδιαίτερα την
προσοχή του και ας κερδίσει τελικά στην Πίστη του την ανεπιφύλακτη συµµετοχή των Μαύρων,
Ινδιάνων, Εσκιµώων και Ιουδαίων. ∆εν µπορεί να προσφερθεί καµιά πιο αξιέπαινη και αξιόλογη
υπηρεσία στην Υπόθεση του Θεού, αυτή τη στιγµή, απ’ ό,τι µια επιτυχή προσπάθεια που εξαίρει την
ποικιλοµορφία των µελών της αµερικανικής Μπαχάι κοινότητας, ενισχύοντας το δυναµικό της Πίστης µε
την εγγραφή πιστών απ’ αυτές τις φυλές. Μια συγχώνευση αυτών των εξαιρετικά διαφοροποιηµένων
στοιχείων της ανθρώπινης φυλής, αρµονικά συνυφασµένα στον ιστό µιας Μπαχάι αδελφοσύνης που
αγκαλιάζει τους πάντες, και αφοµοιωµένα µέσα από τις δυναµικές διαδικασίες µιας θεϊκά καθορισµένης
∆ιαχειριστικής Τάξης που συνεισφέρει καθένα το µερίδιό του στον εµπλουτισµό και στη δόξα της
Μπαχάι κοινοτικής ζωής, είναι σίγουρα ένα επίτευγµα, η σκέψη του οποίου πρέπει να θερµαίνει και να
συγκινεί κάθε Μπαχάι καρδιά. “Σκεφτείτε τα λουλούδια ενός κήπου,” έχει γράψει ο Αµπντολ-Μπαχά,
“παρόλο που διαφέρουν στο είδος, στο χρώµα, στη µορφή και στο σχήµα, ωστόσο, εφόσον
αναζωογονούνται από τα ύδατα µιας πηγής, ανανεώνονται από την πνοή ενός ανέµου, αναζωογονούνται
από τις ακτίνες ενός ήλιου, αυτή η ποικιλοµορφία αυξάνει τη γοητεία τους και προσθέτει στην οµορφιά
τους. Πόσο δυσάρεστο θα ήταν στο µάτι αν όλα τα λουλούδια και τα φυτά, τα φύλλα και τα άνθη, οι καρποί,
τα κλαδιά και τα δέντρα εκείνου του κήπου είχαν το ίδιο σχήµα και το ίδιο χρώµα! Η ποικιλοµορφία
αποχρώσεων, µορφής και σχήµατος, εµπλουτίζει και κοσµεί τον κήπο και αυξάνει την επίδρασή του.
Οµοίως, όταν διαφορετικές σκέψεις, ιδιοσυγκρασίες και χαρακτήρες συγκεντρώνονται κάτω από τη δύναµη
και την επίδραση ενός κεντρικού παράγοντα, θα αποκαλυφτούν και θα εµφανιστούν η οµορφιά και η δόξα
της ανθρώπινης τελειότητας. Τίποτα εκτός από την ουράνια ισχύ του Λόγου του Θεού, που κυβερνά και
υπερβαίνει τις αλήθειες όλων των πραγµάτων, δεν έχει την ικανότητα να εναρµονίσει τις διιστάµενες
σκέψεις, τα αισθήµατα, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις των παιδιών των ανθρώπων.” “Ελπίζω,” είναι η
ευχή που εκφράστηκε από τον Αµπντολ-Μπαχά, “ότι θα κάνετε αυτή την καταπιεσµένη φυλή [των
Μαύρων] να γίνει ένδοξη και να ενωθεί µε τη λευκή φυλή για να υπηρετήσουν τον κόσµο των ανθρώπων
µε απόλυτη ειλικρίνεια, αφοσίωση, αγάπη και αγνότητα.” “Ένα από τα σηµαντικά ζητήµατα,” έχει γράψει
επίσης, “που επηρεάζουν την ενότητα και την αλληλεγγύη της ανθρωπότητας είναι η αδελφοσύνη και η
ισότητα των λευκών και των έγχρωµων φυλών.” “Πρέπει να δώσετε µεγάλη σηµασία,” γράφει ο ΑµπντολΜπαχά στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου, “στους Ινδιάνους που είναι οι ιθαγενείς της Αµερικής. ∆ιότι
αυτές οι ψυχές µπορούν να παροµοιαστούν µε τους αρχαίους κατοίκους της Αραβικής Χερσονήσου, οι
οποίοι, πριν από την Αποκάλυψη του Μωάµεθ, θεωρούνταν άγριοι. Όταν έλαµψε το Μωαµεθανικό Φως
ανάµεσά τους, έγιναν τόσο λαµπεροί που φώτισαν όλο τον κόσµο. Έτσι εάν αυτοί οι Ινδιάνοι εκπαιδευτούν
και λάβουν κατάλληλη καθοδήγηση, αναµφίβολα µέσω των Θείων διδασκαλιών θα διαφωτιστούν τόσο που
θα φωτιστεί ολόκληρη η γη.” “Εάν είναι δυνατόν,” έχει γράψει επίσης ο Αµπντολ-Μπαχά, “στείλτε
δασκάλους και σε άλλα τµήµατα του Καναδά· στείλτε επίσης δασκάλους στη Γροιλανδία και στην πατρίδα
των Εσκιµώων.” “Θεού θέλοντος,” έχει γράψει στις ίδιες εκείνες Πινακίδες, “η φωνή της Βασιλείας θα
φτάσει τα αφτιά των Εσκιµώων…. Αν καταβάλετε µια προσπάθεια έτσι ώστε οι ευωδίες του Θεού να
διαχυθούν ανάµεσα στους Εσκιµώους, το αποτέλεσµά της θα είναι πολύ σπουδαίο και ευρύ.” “∆όξα τω
Θεώ,” γράφει ο Αµπντολ-Μπαχά, “που οτιδήποτε έχει αναγγελθεί στις Ευλογηµένες Πινακίδες προς τους
Ισραηλίτες και τα πράγµατα που έχουν σαφώς γραφτεί στις επιστολές του Αµπντολ-Μπαχά όλα
εκπληρώνονται. Μερικά ήδη συνέβησαν· άλλα θα αποκαλυφτούν στο µέλλον. Η Πανάρχαια Ωραιότητα, ο
Μπαχάολλα, έχει γράψει σαφώς στις ιερές Του Πινακίδες ότι η µέρα της ταπείνωσής τους έχει παρέλθει. Η
χάρη Του θα τους περιβάλει και αυτή η φυλή θα προοδεύει µέρα µε τη µέρα και θα απελευθερωθεί από τη
µακρόχρονη αφάνεια και τον εξευτελισµό της.”
Εκείνοι που κατέχουν διοικητικές θέσεις, µε την ιδιότητά τους ως µέλη είτε του Εθνικού
Πνευµατικού Συµβουλίου, ή των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών επιτροπών διδασκαλίας, ας έχουν
πάντα υπόψη τους τη ζωτική και επείγουσα ανάγκη να εξασφαλίζουν, µέσα σε όσο το δυνατόν πιο
σύντοµο διάστηµα, το σχηµατισµό οµάδων, στις λίγες πολιτείες της Βόρειας Αµερικανικής ∆ηµοκρατίας
που έχουν αποµείνει και στις περιοχές της Επικράτειας του Καναδά, όσο µικρές και στοιχειώδεις κι αν
είναι, και την παροχή κάθε ευκολίας που διαθέτουν για να κάνουν αυτούς τους πρόσφατα
σχηµατισµένους πυρήνες να εξελιχθούν, γρήγορα και µε γερές βάσεις, σε σωστά λειτουργούντα
Συµβούλια, αυτάρκη και αναγνωρισµένα. Το κάθε µέλος της αµερικανικής Μπαχάι κοινότητας πρέπει να
προσφέρει την απεριόριστη, συνεχή και ενθουσιώδη υποστήριξή του στην τοποθέτηση τέτοιων
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θεµελίων, την ανέγερση τέτοιων προµαχώνων - ένα έργο που είναι οµολογουµένως επίπονο, όµως
απολύτως αναγκαίο και εξαιρετικά εµπνέον. Ενώ µπορεί να είναι σοφά τα µέτρα που µπορεί να
επινοήσουν οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποί τους, όσο πρακτικά και καλά καταρτισµένα κι αν είναι τα
σχέδια που διατυπώνουν, τέτοιου είδους µέτρα και σχέδια δεν µπορούν ποτέ ν’ αποδώσουν κανένα
ικανοποιητικό αποτέλεσµα αν δεν αποφασίσει ένας ικανοποιητικός αριθµός πρωτοπόρων να κάνει τις
απαραίτητες θυσίες και να προθυµοποιηθεί να υλοποιήσει αυτά τα έργα. Η εγκατάσταση, µια για πάντα,
του λάβαρου του Μπαχάολλα στην καρδιά αυτών των παρθένων εδαφών, η ανέγερση της διαρθρωτικής
βάσης της ∆ιαχειριστικής Του Τάξης στις πόλεις και στα χωριά τους και η καθιέρωση ενός σταθερού και
µόνιµου καταφύγιου για τους θεσµούς της στο νου και στην καρδιά των κατοίκων τους, αποτελούν, και
το πιστεύω ακράδαντα, το πρώτο και το πιο σηµαντικό βήµα στα διαδοχικά στάδια, από τα οποία πρέπει
να περάσει η διδασκαλική εκστρατεία που εγκαινιάστηκε µε το Επταετές Σχέδιο. Ενώ ο εξωτερικός
διάκοσµος του Μασρεκολ-Ασκάρ, στο πλαίσιο του ίδιου Σχεδίου, έχει τώρα εισέλθει στην τελική φάση
της ανάπτυξής του, η διδασκαλική εκστρατεία βρίσκεται ακόµη στα αρχικά της στάδια και απέχει από το
να έχει εξαπλωθεί αποτελεσµατικά είτε σ’ αυτά τα παρθένα εδάφη, ή και σ’ εκείνες τις ∆ηµοκρατίες που
βρίσκονται στη Νότια Αµερικανική ήπειρο. Η προσπάθεια που απαιτείται είναι τεράστια, οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνουν αυτά τα προκαταρκτικά έργα είναι συχνά ανιαρές και δυσµενείς, οι
εργάτες που είναι σε θέση ν’ αναλάβουν τέτοια καθήκοντα είναι λίγοι και οι πόροι που µπορούν να
διαθέσουν πενιχροί και ανεπαρκείς. Και όµως, πόσο συχνά δε µας έχει διαβεβαιώσει η πένα του
Μπαχάολλα ότι “αν ένας άνθρωπος, τελείως µόνος του, εγερθεί στο όνοµα του Μπαχά, και φορέσει την
πανοπλία της αγάπης Του, αυτόν θα καταστήσει ο Παντοδύναµος νικηφόρο, ακόµη κι αν οι δυνάµεις της
γης και του ουρανού παραταχθούν εναντίον του.” ∆εν έχει γράψει ο Ίδιος, “Μα το Θεό, εκτός του Οποίου
δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός! Αν κάποιος εγερθεί για το θρίαµβο της Υπόθεσής Μας, αυτόν ο Θεός θα
καταστήσει νικηφόρο ακόµη κι αν δεκάδες χιλιάδες εχθροί συµµαχήσουν εναντίον του. Και αν η αγάπη του
για µένα γίνει πιο δυνατή, ο Θεός θα εδραιώσει την κυριαρχία του πάνω απ’ όλες τις δυνάµεις της γης και
του ουρανού.” “Σκεφτείτε το έργο των προηγούµενων γενεών,” έχει γράψει ο Αµπντολ-Μπαχά, “Στη
διάρκεια της ζωής του Ιησού Χριστού, οι πιστές και σταθερές ψυχές ήταν λίγες και µετρηµένες, αλλά οι
ουράνιες ευλογίες κατέρχονταν τόσο άφθονα που µέσα σε µερικά χρόνια αµέτρητες ψυχές εισήλθαν κάτω
από τη σκιά του Ευαγγελίου. Ο Θεός έχει πει στο Κοράνι: ‘Ένας σπόρος θα αποδώσει επτά δεµάτια και
κάθε δεµάτι θα περιέχει εκατό σπόρους.’ Με άλλα λόγια, ένας σπόρος θα γίνει επτακόσιοι, και αν το
επιθυµεί ο Θεός θα διπλασιάσει ακόµη κι αυτούς. Έχει συµβεί συχνά µια ευλογηµένη ψυχή να γίνει αιτία
καθοδήγησης ενός έθνους. Τώρα δεν πρέπει να υπολογίζουµε την ικανότητα και τη δύναµή µας, ούτε
πρέπει να προσηλώνουµε το βλέµµα µας στις χάρες και στη γενναιοδωρία του Θεού, αυτές τις ηµέρες, ο
Οποίος έχει κάνει από µια σταγόνα µια θάλασσα και από ένα άτοµο έναν ήλιο.” Εκείνοι που αποφασίζουν
να είναι οι πρώτοι που θα υψώσουν τη σηµαία µιας τέτοιας Υπόθεσης, κάτω από τέτοιες συνθήκες, και
σε τέτοια εδάφη, ας γαλουχήσουν τις ψυχές τους µε τη συνεχή δύναµη αυτών των λόγων, και,
“φορώντας την πανοπλία της αγάπης Του,” µια αγάπη που πρέπει να “γίνει πιο δυνατή” καθώς εµµένουν
στο µοναχικό τους έργο, ας εγερθούν για να στολίσουν µε την εξιστόρηση των πράξεών τους τις πιο
λαµπρές σελίδες που γράφτηκαν ποτέ στην πνευµατική ιστορία της χώρας τους.
Ο Αµπντολ-Μπαχά στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου έχει γράψει, “Παρόλο που στις περισσότερες
πολιτείες και πόλεις των Ηνωµένων Πολιτειών, δόξα τω Θεώ, οι ευωδίες Του διαχέονται, και αναρίθµητες
ψυχές στρέφουν τα πρόσωπά τους και προχωρούν προς το Βασίλειο του Θεού, όµως σε µερικές από τις
Πολιτείες το Λάβαρο της Ενότητας δεν έχει υψωθεί ακόµη όπως θα’πρεπε, ούτε τα µυστήρια των Ιερών
Βιβλίων, όπως η Βίβλος, το Ευαγγέλιο και το Κοράνι, έχουν φανερωθεί. Με τις από κοινού προσπάθειες
όλων των φίλων το Λάβαρο της Ενότητας πρέπει να ξεδιπλωθεί σ’ εκείνες τις πολιτείες και να προαχθούν
οι Θεϊκές διδασκαλίες, έτσι ώστε και αυτές να λάβουν το µερίδιό τους από τις ουράνιες δωρεές και να
συµµετέχουν στη Μεγίστη Καθοδήγηση.” “Το µέλλον της Επικράτειας του Καναδά,” έχει διαβεβαιώσει ο
Ίδιος σε µια άλλη Πινακίδα του Θεϊκού Σχεδίου, “είναι πολύ σπουδαίο και τα γεγονότα που συνδέονται µε
αυτήν απείρως ένδοξα. Το βλέµµα της στοργικής καλοσύνης του Θεού θα στραφεί προς αυτήν και θα γίνει
η εκδήλωση των ευνοιών του Πανένδοξου.” “Επαναλαµβάνω πάλι,” επικυρώνει ξανά στην ίδια εκείνη
Πινακίδα την προηγούµενή Του δήλωση, “ότι το µέλλον του Καναδά, είτε από υλική είτε από πνευµατική
άποψη είναι πολύ σπουδαίο.”

ΣΟΓΙ ΕΦΕΝΤΙ
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Η Αφύπνιση της Λατινικής Αµερικής
Μόλις γίνει αυτό το αρχικό βήµα, που περιλαµβάνει το σχηµατισµό τουλάχιστον ενός πυρήνα σε
κάθε µία από αυτές τις παρθένες πολιτείες και περιοχές της Βόρειας Αµερικανικής ηπείρου, πρέπει να
τεθεί σε κίνηση ο µηχανισµός για µια τροµερή εντατικοποίηση της Μπαχάι συλλογικής προσπάθειας, ο
σκοπός της οποίας πρέπει να είναι η ενίσχυση των ευγενικών προσπαθειών που καταβάλλουν τώρα µόνο
µερικοί αποµονωµένοι πιστοί για την αφύπνιση των εθνών της Λατινικής Αµερικής στο Κάλεσµα του
Μπαχάολλα. Μόνο όταν θα έχει ξεκινήσει αυτή η δεύτερη φάση της διδασκαλικής εκστρατείας, στο
πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου, µπορεί να θεωρηθεί η εκστρατεία σε πλήρη εξέλιξη, ή ότι το Σχέδιο έχει
φτάσει στο πιο καθοριστικό στάδιο της εξέλιξής του. Θα είναι τόσο ισχυρές οι διαχύσεις της Θείας
χάρης που θα περιβάλουν µια γενναία κοινότητα που έχει ήδη ανεγείρει στη διαχειριστική σφαίρα, µε
όλη την αίγλη του εξωτερικού του διάκοσµου, το κύριο Οικοδόµηµά της, και έχει υψώσει στο
διδασκαλικό πεδίο το λάβαρο της Πίστης της, σε κάθε πολιτεία και περιοχή, στη Βόρεια Αµερικανική
ήπειρο - τόσο µεγάλες θα είναι αυτές οι διαχύσεις που τα µέλη της θα νιώσουν κυριευµένα από τις
ενδείξεις της αναζωογονητικής της δύναµης.
Η παναµερικανική Επιτροπή πρέπει, σ’ ένα τέτοιο στάδιο, µάλλον πριν από την έναρξή του ακόµη,
ν’ ανέβει στο επίπεδο των ευκαιριών της και να επιδείξει σθένος, αφοσίωση και τόλµη, ανάλογα µε τις
ευθύνες που έχει επωµιστεί. ∆ε θα πρέπει ούτε για µια στιγµή να λησµονηθεί ότι η Κεντρική και Νότια
Αµερική αγκαλιάζουν τουλάχιστον είκοσι ανεξάρτητα έθνη, συνθέτοντας σχεδόν το ένα τρίτο
ολόκληρου του αριθµού των κυρίαρχων πολιτειών του κόσµου και προορίζονται να παίξουν ένα
αυξανόµενο σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του µελλοντικού πεπρωµένου του κόσµου. Καθώς ο
κόσµος συρρικνώνεται σε µια γειτονιά και οι τύχες των φυλών, εθνών και λαών γίνονται άρρηκτα
συνδεδεµένες, η αποµόνωση αυτών των πολιτειών του ∆υτικού Ηµισφαιρίου εξαφανίζεται και οι
λανθάνουσες δυνατότητες σε κάθε µία απ’ αυτές γίνονται όλο και πιο εµφανείς.
Όταν επιτευχθεί το δεύτερο στάδιο στην προοδευτική ανάπτυξη των διδασκαλικών δραστηριοτήτων
και εγχειρηµάτων στο πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου, και ο µηχανισµός που απαιτείται για την επιδίωξή
του αρχίσει να λειτουργεί, οι Αµερικανοί πιστοί, οι ατρόµητοι πρωτοπόροι αυτής της ισχυρής κίνησης,
πρέπει, καθοδηγηµένοι από το αδιάκοπο φως του Μπαχάολλα και σε αυστηρή συµφωνία µε το Σχέδιο
που διατυπώθηκε από τον Αµπντολ-Μπαχά και δρώντας υπό την οδηγία του Εθνικού Πνευµατικού
Συµβουλίου τους και βέβαιοι για τη βοήθεια της παναµερικανικής Επιτροπής, να αρχίσουν µια επίθεση
ενάντια στις δυνάµεις του σκότους, της διαφθοράς και της άγνοιας, µια επίθεση που πρέπει να επεκταθεί
στο τελευταίο άκρο της Νότιας ηπείρου και να περιλάβει στο πεδίο δράσης της κάθε ένα από τα είκοσι
έθνη που τη συνθέτουν.
Ας καταβάλουν προσπάθειες κι ας φύγουν µερικοί, αυτή τη στιγµή, από τις ιδιαίτερες πατρίδες, τις
πόλεις και τις πολιτείες τους κι ας εγκαταλείψουν τη χώρα τους, και, “θέτοντας όλη τους την εµπιστοσύνη
στο Θεό σαν το καλύτερο εφόδιο για το ταξίδι τους,” ας στρέψουν τα πρόσωπά τους και ας κατευθύνουν
τα βήµατά τους προς εκείνους τους αποµακρυσµένους τόπους, σ’ εκείνα τα παρθένα εδάφη, εκείνες τις
ανυπότακτες πόλεις και ας εντείνουν τις δυνάµεις τους για να καταλάβουν τα οχυρά των ανθρώπινων
καρδιών - καρδιές που όπως έχει γράψει ο Μπαχάολλα, “οι στρατιές της Αποκάλυψης και του λόγου
µπορούν να υποτάξουν.” Ας µην καθυστερήσουν µέχρι την ώρα που οι συνεργάτες τους θα έχουν
περάσει το πρώτο στάδιο στη διδασκαλική τους εκστρατεία, αλλά, απεναντίας, ας εγερθούν, απ’ αυτή
κιόλας την ώρα, για να εγκαινιάσουν την αρχική φάση εκείνου που τελικά θα θεωρηθεί σαν ένα από τα
πιο ένδοξα κεφάλαια στη διεθνή ιστορία της Πίστης τους. Πρώτα απ’ όλα, ας “διδάξουν τον ίδιο τους τον
εαυτό, έτσι ώστε ο λόγος τους να προσελκύσει τις καρδιές των ακροατών τους.” Ας θεωρούν το θρίαµβο
της Πίστης τους “υπέρτατο σκοπό” τους. Ας µην “υπολογίζουν το πόσο µεγάλο ή µικρό είναι το δοχείο”
που περιέχει το µέτρο της χάρης που ο Θεός διαχέει σ’ αυτή την εποχή. Ας “απελευθερωθούν από κάθε
δέσµευση σ’ αυτό τον κόσµο και τις µαταιότητές του,” και µ’ εκείνο το πνεύµα της αποδέσµευσης που
υποδείκνυε ο Αµπντολ-Μπαχά και επιθυµούσε από αυτούς να µιµούνται, να υπενθυµίζουν σ’ αυτούς
τους διαφορετικούς λαούς και χώρες το Θεό και την υπέρτατη Φανέρωσή Του. Ας είναι η αγάπη Του
“ένα θησαυροφυλάκιο για τις ψυχές τους,” την ηµέρα που “κάθε κολόνα θα τρέµει, που οι άνθρωποι θα
ανατριχιάζουν, που όλα τα µάτια θα κοιτάζουν ψηλά µε τρόµο.” Ας “λάµπουν οι ψυχές τους µε τη φλόγα
της αθάνατης Φωτιάς που καίει στην ενδότατη καρδιά του κόσµου, µε τέτοιο τρόπο που τα ύδατα του
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σύµπαντος θα είναι ανίσχυρα να µειώσουν τη θέρµη της.” Ας είναι “ασυγκράτητοι σαν τον άνεµο” που
“ούτε η θέα της ερήµωσης ούτε οι ενδείξεις της ευηµερίας δεν µπορούν ούτε να τον λυπήσουν ούτε να τον
ευχαριστήσουν.” Ας “λύσουν τις γλώσσες κι ας διακηρύξουν ακατάπαυστα την Υπόθεσή Του.” Ας
“διακηρύξουν εκείνο που το Μέγιστο Πνεύµα θα τους εµπνεύσει να εκφράσουν στην υπηρεσία της
Υπόθεσης του Κυρίου τους.” Ας “προσέχουν να µη φιλονικούν µε κανέναν, αλλά να προσπαθούν να τον
κάνουν να συνειδητοποιήσει την αλήθεια µε στοργικό τρόπο και µε πειστική παραίνεση.” Ας “διακηρύξουν
ολοκληρωτικά για χάρη του Θεού το Μήνυµά Του και µε το ίδιο εκείνο πνεύµα να δεχτούν οποιαδήποτε
ανταπόκριση µπορεί να προκαλέσουν τα λόγια τους στους ακροατές τους.” Ας µη λησµονήσουν, ούτε για
µια στιγµή, ότι το “Πιστό Πνεύµα θα τους ενισχύσει µε τη δύναµή του,” και ότι “µια συντροφιά των
εκλεκτών Του αγγέλων θα προχωρήσει µαζί τους, όπως έχει οριστεί απ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο
Παντοδύναµος, ο Πάνσοφος.” Ας έχουν πάντα υπόψη τους “πόσο µεγάλη είναι η ευλογία που περιµένει
εκείνους που έχουν φτάσει στην τιµή να υπηρετούν τον Παντοδύναµο,” και ας θυµούνται ότι “µια τέτοια
υπηρεσία είναι πραγµατικά ο πρίγκιπας όλων των καλών έργων και το κόσµηµα κάθε καλής πράξης.”
Και τέλος, αυτά τα εµψυχωτικά λόγια του Αµπντολ-Μπαχά, καθώς ακολουθούν την πορεία τους
κατά µήκος και πλάτος της νότιας Αµερικανικής ηπείρου, ας είναι πάντα έτοιµα στα χείλη τους, µια
παρηγοριά στις καρδιές τους, ένα φως στο µονοπάτι τους, µια συντροφιά στη µοναξιά τους και µια
καθηµερινή τροφή στα ταξίδια τους: “Ω οδοιπόρε στο µονοπάτι του Θεού! Λάβε το µερίδιό σου από τον
ωκεανό της χάρης Του και µη στερείς από τον εαυτό σου τα πράγµατα που βρίσκονται κρυµµένα στα βάθη
του…. Μια σταγόνα από αυτό τον ωκεανό, αν έπεφτε πάνω σε όλους που είναι στους ουρανούς και στη γη,
θα αρκούσε για να τους εµπλουτίσει µε τη γενναιοδωρία του Θεού, του Παντοδύναµου, του Παντογνώστη,
του Πάνσοφου. Με τα χέρια της αυταπάρνησης πάρε από τα ζωογόνα ύδατά του και ράντισε µε αυτά όλα τα
δηµιουργήµατα, έτσι ώστε να εξαγνιστούν απ’ όλους τους ανθρώπινους περιορισµούς και να πλησιάσουν
την ισχυρή έδρα του Θεού, αυτό το καθαγιασµένο και περίλαµπρο Σηµείο. Μη θλίβεσαι αν είσαι ο µόνος
που κάνει αυτό. Ας είναι ο Θεός ο πλέον Επαρκής για σένα …. ∆ιακήρυξε την Υπόθεση του Κυρίου σου σε
όλους που είναι στους ουρανούς και στη γη. Αν οποιοσδήποτε ανταποκριθεί στο κάλεσµά σου παρουσίασε
ενώπιόν του τα µαργαριτάρια της σοφίας του Κυρίου, του Θεού σου, τα οποία το Πνεύµα Του έχει στείλει
σε σένα, και να είσαι από αυτούς που πιστεύουν αληθινά. Κι αν κάποιος απορρίψει την προσφορά σου,
στρέψου µακριά απ΄’ αυτόν και εναπόθεσε την εµπιστοσύνη και την πεποίθησή σου στον Κύριο όλων των
κόσµων. Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Όποιος ανοίγει τα χείλη του αυτή την ηµέρα και αναφέρει το όνοµα
του Κυρίου του, οι στρατιές της Θείας έµπνευσης θα κατέλθουν σ’ αυτόν από τον ουρανό του ονόµατός
Μου, του Παντογνώστη, του Πάνσοφου. Σ’ αυτόν θα κατέλθει επίσης το Ουράνιο Πλήθος, κρατώντας ο
καθένας τους ψηλά ένα κύπελλο αγνού φωτός. Έτσι έχει προκαθοριστεί στο βασίλειο της Αποκάλυψης του
Θεού, µε την εντολή Εκείνου ο Οποίος είναι ο Πανένδοξος, ο Πλέον ∆υνατός.”
Ας ηχούν αυτά τα λόγια του Αµπντολ-Μπαχά, τα επιλεγµένα από τις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου,
στα αφτιά τους, καθώς προχωρούν βέβαιοι και άφοβοι, στην αποστολή Του: “Ω σεις απόστολοι του
Μπαχάολλα! Ας θυσιαστεί η ζωή µου για σας!… ∆έστε τις πύλες που έχει ανοίξει µπροστά σας ο
Μπαχάολλα! Αναλογιστείτε πόσο εξυψωµένη και ευγενική είναι η στάθµη που έχετε προοριστεί να
κατακτήσετε, πόσο ξεχωριστές οι χάρες µε τις οποίες έχετε προικιστεί.” “Οι σκέψεις µου είναι στραµµένες
πάνω σας και η καρδιά µου σκιρτά µέσα µου µε τη µνεία σας. Αν µπορούσατε να ξέρετε πώς λάµπει η ψυχή
µου µε την αγάπη σας, θα πληµµύριζε µια τόσο µεγάλη χαρά τις καρδιές σας που θα σας έκανε να
ερωτευτείτε ο ένας τον άλλον.” “Το πλήρες µέγεθος της επιτυχίας σας δεν έχει ακόµη φανερωθεί, η
σπουδαιότητά της δεν έχει ακόµη κατανοηθεί. Σύντοµα θα δείτε µε τα δικά σας µάτια, πόσο λαµπρά, ο
καθένας από σας, σαν ένα φωτεινό αστέρι, θα ακτινοβολεί στο στερέωµα της χώρας σας το φως της Θείας
Καθοδήγησης και θα χαρίζει στο λαό της τη δόξα µιας παντοτινής ζωής.” “Ελπίζω ένθερµα στο προσεχές
µέλλον ολόκληρη η γη να συγκλονιστεί και να διαταραχτεί από τα αποτελέσµατα των επιτευγµάτων σας.”
“Ο Παντοδύναµος χωρίς αµφιβολία θα σας χαρίσει τη βοήθεια της χάρης Του, θα σας περιβάλει µε τα
δείγµατα της ισχύος Του και θα προικίσει τις ψυχές σας µε την ενισχυτική δύναµη του Αγίου Πνεύµατός
Του.” “Μην νοιάζεστε για το µικρό σας αριθµό, ούτε να καταπιέζεστε από το πλήθος ενός άπιστου
κόσµου…. αγωνισθείτε, η αποστολή σας είναι απερίγραπτα ένδοξη. Αν η επιτυχία στεφανώσει το εγχείρηµά
σας, η Αµερική θα εξελιχθεί βεβαιότατα σε ένα κέντρο απ’ όπου θα προέλθουν κύµατα πνευµατικής
δύναµης και ο θρόνος της Βασιλείας του Θεού, µε όλη τη µεγαλοπρέπεια και τη δόξα του, θα εδραιωθεί
σταθερά.”
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Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εφαρµογή του Επταετούς Σχεδίου περιλαµβάνει, όσον αφορά το
διδασκαλικό έργο, το σχηµατισµό ενός τουλάχιστον κέντρου σε κάθε µία από τις ∆ηµοκρατίες της
Κεντρικής και Νότιας Αµερικής. Η εκατονταετηρίδα από τη γέννηση της Πίστης του Μπαχάολλα,
εφόσον το Σχέδιο που έχει ήδη ξεκινήσει πρόκειται να έχει επιτυχία, θα πρέπει να δει τη θεµελίωση σε
καθεµία από αυτές τις χώρες, µιας βάσης, όσο στοιχειώδης κι αν είναι, πάνω στην οποία, η ανερχόµενη
γενιά των Αµερικανών πιστών, µπορεί να οικοδοµήσει στα πρώτα χρόνια του δεύτερου αιώνα της
Μπαχάι εποχής. ∆ικό τους θα είναι το καθήκον, στην πορεία των δεκαετιών που θα ακολουθήσουν, να
επεκτείνουν και να ενισχύσουν εκείνες τις βάσεις και να παρέχουν την απαραίτητη καθοδήγηση, βοήθεια
και ενθάρρυνση που θα επιτρέψει στις διασκορπισµένες οµάδες των πιστών σ’ εκείνες τις χώρες, να
ιδρύσουν ανεξάρτητα και σωστά συγκροτηµένα τοπικά Συµβούλια και να ανεγείρουν έτσι το πλαίσιο της
∆ιαχειριστικής Τάξης της Πίστης τους. Η ανέγερση ενός τέτοιου πλαισίου είναι κυρίως η ευθύνη
εκείνων τους οποίους η κοινότητα των πιστών της Νότιας Αµερικής έχει αφυπνίσει στο Θείο Μήνυµα.
Είναι ένα καθήκον που πρέπει να περιλαµβάνει, εκτός από την άµεση υποχρέωση να εξελιχθεί κάθε
οµάδα σ’ ένα τοπικό Συµβούλιο, την καθιέρωση ολόκληρου του µηχανισµού της ∆ιαχειριστικής Τάξης
σύµφωνα µε τις πνευµατικές και διαχειριστικές αρχές που διέπουν τη ζωή και τις δραστηριότητες κάθε
εδραιωµένης Μπαχάι κοινότητας σ’ όλο τον κόσµο. Καµία απόκλιση από αυτές τις κύριες και σαφώς
εκφρασµένες αρχές, που είναι ενσωµατωµένες και διαφυλαγµένες στα εθνικά και τοπικά Μπαχάι
καταστατικά, κοινά για όλες τις Μπαχάι κοινότητες, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να γίνει ανεκτή.
Αυτό, ωστόσο, είναι ένα καθήκον που αφορά εκείνους οι οποίοι, σε µια µεταγενέστερη περίοδο, πρέπει
να εγερθούν για να προωθήσουν ένα έργο το οποίο, από κάθε άποψη, δεν έχει ακόµη ξεκινήσει
αποτελεσµατικά.

Τα απαραίτητα Θεµέλια
Η προετοιµασία του εδάφους, µ’ ένα πιο συστηµατικό τρόπο, για την τοποθέτηση των αναγκαίων
θεµελίων πάνω στα οποία µπορούν να υψωθούν και να εδραιωθούν ασφαλώς τέτοιοι µόνιµοι εθνικοί και
τοπικοί θεσµοί, είναι ένα έργο που πολύ σύντοµα θα χρειαστεί την αδιάσπαστη προσοχή εκείνων που θα
εκτελέσουν το Επταετές Σχέδιο. Μόλις επιτελεστεί η άµεση υποχρέωσή τους σχετικά µε το άνοιγµα των
λίγων περιοχών που έχουν αποµείνει στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον Καναδά, πρέπει να επινοηθεί ένα
προσεκτικά συντεταγµένο σχέδιο που να στοχεύει στην εδραίωση µιας τέτοιας βάσης. Όπως αναφέρθηκε
ήδη, η φροντίδα γι’ αυτά τα τεράστια, προκαταρκτικά έργα, το φάσµα των οποίων πρέπει ν’ αγκαλιάζει
ολόκληρη την περιοχή που καταλαµβάνεται από τις ∆ηµοκρατίες της Κεντρικής και Νότιας Αµερικής,
αποτελεί τον ίδιο τον πυρήνα και πρέπει τελικά να καθορίσει τη µοίρα της διδασκαλικής εκστρατείας
που διεξάγεται στο πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου. Σ’ αυτή την εκστρατεία πρέπει να βασιστεί όχι µόνο
η αποτελεσµατική εκτέλεση των σοβαρών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σχετικά µε το παρόν
Σχέδιο, αλλά και η προοδευτική ανάπτυξη των διαδοχικών σταδίων που είναι ουσιαστικά για την
πραγµατοποίηση του οράµατος του Αµπντολ-Μπαχά για το ρόλο που πρόκειται να διαδραµατίσουν οι
Αµερικανοί πιστοί στην παγκόσµια διακήρυξη της Υπόθεσής τους.
Αυτά τα εγχειρήµατα, καθότι είναι προκαταρκτικά στους επίπονους και οργανωµένους κόπους για
τους οποίους οι µελλοντικές γενιές των πιστών στις Λατινικές χώρες πρέπει να διακριθούν, απαιτούν µε
τη σειρά τους, χωρίς την παραµικρή καθυστέρηση, από την πλευρά του Εθνικού Πνευµατικού
Συµβουλίου και της Εθνικής Επιτροπής ∆ιδασκαλίας και της Παναµερικανικής Επιτροπής, προσεκτικές
έρευνες προπαρασκευαστικές για την αποστολή µετοίκων και περιοδευόντων δασκάλων, των οποίων
προνόµιο θα είναι να υψώσουν το κάλεσµα της Νέας Ηµέρας σε µια καινούργια ήπειρο.
Επιθυµώντας να προσφέρω κάποια υπηρεσία σ’ εκείνους που πρόκειται ν’
αναλάβουν τέτοιες
τροµερές ευθύνες και να υποστούν τέτοια αυταπάρνηση, µπορώ µόνο να επιχειρήσω να προσφέρω
µερικές χρήσιµες προτάσεις οι οποίες, πιστεύω, πως θα διευκολύνουν την πραγµατοποίηση του
σπουδαίου έργου που πρέπει να επιτευχθεί στο εγγύς µέλλον. Σ’ αυτό το έργο, που πρέπει να αποτελέσει
ένα ιστορικό ορόσηµο υψίστης σηµασίας όταν ολοκληρωθεί, πρέπει να αφιερωθούν αποφασιστικά οι
ενέργειες ολόκληρης της κοινότητας. Ο αριθµός των Μπαχάι δασκάλων, είτε είναι µέτοικοι είτε
ταξιδιώτες, πρέπει ν’ αυξηθεί ουσιαστικά. Οι υλικοί πόροι που πρέπει να τους διατεθούν πρέπει να
πολλαπλασιαστούν και να τύχουν µιας αποτελεσµατικής διαχείρισης. Η λογοτεχνία µε την οποία πρέπει
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να εφοδιαστούν πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ. Η δηµοσιότητα που πρέπει να τους βοηθήσει στη διανοµή
µιας τέτοιας λογοτεχνίας πρέπει να αυξηθεί, να κατευθυνθεί κεντρικά και να διεξαχθεί σθεναρά. Οι
δυνατότητες που λανθάνουν σ’ αυτές τις χώρες πρέπει να τύχουν φιλότιµης εκµετάλλευσης και ν’
αναπτυχθούν συστηµατικά. Τα διάφορα εµπόδια που υψώνονται από τις πολύ διαφορετικές πολιτικές και
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτές τις χώρες πρέπει να ερευνηθούν προσεκτικά και να
υπερνικηθούν αποφασιστικά. Με δύο λόγια, καµιά ευκαιρία δεν πρέπει να αγνοηθεί και καµιά
προσπάθεια να σπαταληθεί, για την τοποθέτηση µιας όσο το δυνατόν πιο ευρείας και γερής βάσης για
την πρόοδο και ανάπτυξη του µεγαλύτερου διδασκαλικού εγχειρήµατος που αποτόλµησε ποτέ η
αµερικανική Μπαχάι κοινότητα.
Η προσεκτική µετάφραση τόσο σηµαντικών Μπαχάι γραφών που σχετίζονται µε την ιστορία, τις
διδασκαλίες, ή τη ∆ιαχειριστική Τάξη της Πίστης και η ευρεία και συστηµατική τους διανοµή, σε
µεγάλες ποσότητες και σ’ όσο το δυνατόν περισσότερες απ’ αυτές τις ∆ηµοκρατίες και σε γλώσσες που
είναι οι πιο κατάλληλες και χρήσιµες, φαίνεται να είναι το κύριο και πιο επείγον µέτρο που πρέπει να
ληφθεί ταυτόχρονα µε την άφιξη των σκαπανέων σ’ εκείνα τα πεδία. “Βιβλία και φυλλάδια,” γράφει ο
Αµπντολ-Μπαχά σε µία από τις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου, “πρέπει είτε να µεταφραστούν ή να
συνταχθούν στις γλώσσες αυτών των χωρών και νησιών, ώστε να κυκλοφορήσουν σε κάθε µέρος και προς
όλες τις κατευθύνσεις.” Σε χώρες όπου δεν προβάλλονται αντιρρήσεις από τις πολιτικές αρχές ή από
κύκλους επιρροής, αυτό το µέτρο πρέπει να ενισχυθεί από τη δηµοσίευση, σε διάφορα όργανα του
τύπου, προσεχτικά συντεταγµένων άρθρων και επιστολών, προορισµένα να µεταδώσουν στο κοινό
ορισµένα χαρακτηριστικά της συγκλονιστικής ιστορίας της Πίστης και το φάσµα και το χαρακτήρα των
διδασκαλιών της.
Κάθε εργάτης σ’ εκείνα τα πεδία, είτε ως ταξιδιώτης δάσκαλος ή ως µέτοικος, θα πρέπει, νοµίζω, να
θέτει σαν κύριο και συνεχές µέληµά του να συναναστρέφεται µε ένα φιλικό τρόπο, µε όλους τα
στρώµατα του πληθυσµού, άσχετα από τάξη, πεποιθήσεις, εθνικότητα, ή χρώµα, να εξοικειωθεί µε τις
ιδέες, προτιµήσεις και συνήθειές τους, να µελετήσει την προσέγγιση που τους ταιριάζει καλύτερα, να
συγκεντρωθεί, υποµονετικά και διακριτικά, σε µερικούς που έχουν δείξει αξιοσηµείωτη ικανότητα και
δεκτικότητα και να πασχίσει, µε εξαιρετική καλοσύνη, να εµφυτεύσει τέτοια αγάπη, ζήλο και αφοσίωση
στις καρδιές τους που να τους κάνει να γίνουν κι αυτοί µε τη σειρά τους αυτάρκεις και ανεξάρτητοι
υποστηρικτές της Πίστης στις αντίστοιχες κοινότητές τους. “Συναναστραφείτε µε όλους τους ανθρώπους,
ω λαέ του Μπαχά,” είναι η παραίνεση του Μπαχάολλα, “µ’ ένα πνεύµα φιλικότητας και αλληλεγγύης. Αν
γνωρίζετε µια ορισµένη αλήθεια, αν κατέχετε κάποιο κόσµηµα το οποίο άλλοι στερούνται, µοιραστείτε το
µαζί τους µε µια γλώσσα απόλυτης καλοσύνης και αγαθής προαίρεσης. Αν γίνει αποδεκτό, αν εκπληρώσει
το σκοπό του, ο στόχος σας έχει επιτευχθεί. Αν κάποιος το απορρίψει, αφήστε τον µόνο του και ικετεύστε το
Θεό να τον καθοδηγήσει. Προσέξτε µήπως του συµπεριφερθείτε σκληρά. Μια καλοσυνάτη γλώσσα είναι ο
µαγνήτης για τις καρδιές των ανθρώπων. Είναι ο άρτος του πνεύµατος, δίνει νόηµα στα λόγια, είναι η πηγή
του φωτός της σοφίας και της κατανόησης.”
Μια προσπάθεια, επιπλέον, µπορεί και θα πρέπει να καταβληθεί, όχι µόνο από Μπαχάι
αντιπροσωπευτικά σώµατα, αλλά και από ενδεχόµενους δασκάλους, καθώς και από άλλους πιστούς που
στερούνται του προνοµίου να επισκέπτονται εκείνες τις ακτές ή να µένουν σ’ εκείνη την ήπειρο, να
επωφεληθούν κάθε ευκαιρίας που τους παρουσιάζεται να γνωριστούν και να αφυπνίσουν το πηγαίο
ενδιαφέρον των ανθρώπων που είναι είτε πολίτες αυτών των χωρών ή συνδέονται µε οποιονδήποτε
τρόπο µ’ αυτές, οποιαδήποτε κι αν είναι τα ενδιαφέροντα ή το επάγγελµά τους. Με την καλοσύνη που θα
τους δείχνουν, ή οποιαδήποτε λογοτεχνία που θα τους δίνουν, ή µε οποιαδήποτε επαφή που θα
δηµιουργούν µαζί τους, οι Αµερικανοί πιστοί µπορούν να σπείρουν τέτοιους σπόρους στις καρδιές τους
που µπορούν, σε µελλοντικές περιστάσεις, να βλαστήσουν και ν’ αποδώσουν τα πιο απροσδόκητα
αποτελέσµατα. Θα πρέπει ωστόσο να δίδεται προσοχή πάντοτε έτσι ώστε στην προθυµία τους να
προωθήσουν τα διεθνή συµφέροντα της Πίστης να µην ανατρέψουν το σκοπό τους και ν’ αποµακρύνουν
εκείνους τους οποίους επιθυµούν να κερδίσουν για την Υπόθεσή τους, εξαιτίας κάποιας ενέργειας που θα
µπορούσε να παρερµηνευτεί ως µια απόπειρα προσηλυτισµού και άσκηση υπερβολικής πίεσης πάνω
τους
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Έκκληση για Πρωτοπόρους
Θα απηύθυνα ιδιαίτερα την έκκλησή µου σ’ εκείνους τους Αµερικανούς πιστούς, που βασανίζονται
οικτρά από τα πολλαπλά, τα επείγοντα και συνεχώς αυξανόµενα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν αυτή την
ώρα, οι οποίοι µπορεί να το βρίσκουν εφικτό, όποιο κι αν είναι το επάγγελµα ή όποια η ασχολία τους,
είτε ως επιχειρηµατίες, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, γιατροί, συγγραφείς, υπάλληλοι γραφείου και
παρόµοια, να εγκατασταθούν µόνιµα στις χώρες εκείνες που τους προσφέρουν µια λογική προοπτική να
κερδίζουν τα προς το ζην τους. Με τη δράση τους θα ανακουφίζουν τη συνεχώς αυξανόµενη πίεση που
ασκείται πάνω στο Ταµείο διδασκαλίας, το οποίο ενόψει των περιορισµένων δυνατοτήτων πρέπει να
παρέχει, εκεί όπου δε διατίθενται άλλοι πόροι, τα έξοδα ταξιδιού και άλλες δαπάνες, που προκύπτουν σε
σχέση µε την ανάπτυξη αυτού του τεράστιου εγχειρήµατος. Αν το βρουν αδύνατο να εκµεταλλευτούν
ένα τόσο σπάνιο και ιερό προνόµιο, έχοντας υπόψη τα λόγια του Μπαχάολλα, ας πάρουν την απόφαση, ο
καθένας σύµφωνα µε τα µέσα που διαθέτει, να ορίσουν έναν αντιπρόσωπο ο οποίος, εκ µέρους εκείνου
του πιστού, θα εγερθεί και θα εκτελέσει ένα τόσο ευγενές εγχείρηµα. “Επικεντρώστε την ενέργειά σας,”
είναι τα λόγια του Μπαχάολλα, “στη διακήρυξη της Πίστης του Θεού. Όποιος είναι αντάξιος µιας τόσο
υψηλής επιταγής, ας εγερθεί κι ας την προωθήσει. Όποιος αδυνατεί, καθήκον του είναι να ορίσει εκείνον ο
οποίος, αντί αυτού, θα διακηρύξει αυτή την Αποκάλυψη, της οποίας η δύναµη έχει κάνει τα θεµέλια των
ισχυρότερων οικοδοµηµάτων να σείονται, κάθε βουνό να συνθλίβεται σε σκόνη και κάθε ψυχή να µένει
εµβρόντητη.”
Όσο για εκείνους που κατάφεραν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τη χώρα τους και να υπηρετήσουν
σ’ εκείνες τις περιοχές, είτε προσωρινά είτε µόνιµα, επωµίζονται ένα ιδιαίτερο καθήκον, το οποίο πρέπει
να λαµβάνεται συνεχώς υπόψη. Ένας από τους κυριότερους στόχους τους θα πρέπει να είναι η
διατήρηση, από τη µια πλευρά, µιας συνεχούς επαφής µε την Εθνική Επιτροπή στην οποία έχει ανατεθεί
ειδικά η προαγωγή του έργου τους, και από την άλλη πλευρά η συνεργασία, µε κάθε δυνατό µέσο και µε
απόλυτη αρµονία, µε τους οµοθρήσκους τους σ’ εκείνες τις χώρες, οποιοδήποτε κι αν είναι το πεδίο στο
οποίο µοχθούν, οποιαδήποτε η θέση, η ικανότητα, ή η εµπειρία τους. Με την εκτέλεση του πρώτου τους
καθήκοντος θα αντλούν το απαραίτητο ερέθισµα και θα αποκοµίζουν την απαραίτητη καθοδήγηση που
θα τους βοηθήσει να εκτελέσουν αποτελεσµατικά την αποστολή τους και µέσα από τις τακτικές
αναφορές τους σ’ εκείνη την επιτροπή, θα µεταδίδουν στο ευρύτερο σώµα των οµοθρήσκων τους τα νέα
από τις τελευταίες εξελίξεις των δραστηριοτήτων τους. Με την εκπλήρωση του άλλου καθήκοντός τους,
θα εξασφαλίζουν την οµαλή αποδοτικότητα, τη διευκόλυνση της προόδου και την αποφυγή κάθε
δυσάρεστου περιστατικού που µπορεί να παρακωλύει την ανάπτυξη του κοινού τους εγχειρήµατος. Η
διατήρηση στενής επαφής και αρµονικών σχέσεων µεταξύ της Παναµερικανικής Επιτροπής, στην οποία
έχει ανατεθεί η άµεση ευθύνη της οργάνωσης ενός τέτοιου εκτεταµένου εγχειρήµατος, και των
προνοµιούχων πρωτοπόρων που εκτελούν αυτό το εγχείρηµα και το επεκτείνουν προς όλες τις
κατευθύνσεις, καθώς και ανάµεσα στους ίδιους αυτούς σκαπανείς, θα δώσει, εκτός από τα άµεσα
πλεονεκτήµατά της, ένα αξιόλογο και γεµάτο έµπνευση παράδειγµα σε γενιές που δεν έχουν ακόµη
γεννηθεί και που πρόκειται να συνεχίσουν, µε όλες τις αυξανόµενες περιπλοκές του, το έργο που
εγκαινιάζεται αυτή τη στιγµή.
Αναµφίβολα, θα είχε εξαιρετική σηµασία και αξία, ιδιαίτερα σ’ αυτούς τους καιρούς που οι
διάφοροι περιορισµοί που έχουν επιβληθεί σ’ εκείνες τις χώρες δυσκολεύουν έναν αξιοσηµείωτο αριθµό
Μπαχάι πρωτοπόρων να εγκατασταθούν και να κερδίσουν τα προς το ζην τους σ’ εκείνες τις πολιτείες,
αν ορισµένοι ανάµεσα στους πιστούς, των οποίων το εισόδηµα, όσο πενιχρό κι αν είναι, τους παρέχει τα
µέσα για µια ανεξάρτητη ύπαρξη, κανόνιζαν τις υποθέσεις τους έτσι που να µπορούν να εγκατασταθούν
για αόριστο χρονικό διάστηµα σ’ εκείνες τις χώρες. Οι θυσίες που συνεπάγονται, το θάρρος, η πίστη και
η επιµονή που απαιτούνται είναι χωρίς αµφιβολία µεγάλης σπουδαιότητας. Η αξία τους, ωστόσο, δεν
µπορεί ποτέ να εκτιµηθεί σωστά αυτή τη στιγµή και η απεριόριστη ανταµοιβή την οποία θα λάβουν
αυτοί που επιδεικνύουν τα παραπάνω δεν µπορεί ποτέ να περιγραφεί επαρκώς. “Αυτοί που έχουν
εγκαταλείψει τη χώρα τους,” είναι η µαρτυρία του Ίδιου του Μπαχάολλα, “µε σκοπό τη διδασκαλία της
Υπόθεσής Μας - αυτοί θα ενισχυθούν από το Πιστό Πνεύµα µε τη δύναµή του…. Μα τη ζωή Μου! Καµιά
πράξη, όσο σπουδαία κι αν είναι, δεν µπορεί να συγκριθεί µ’ αυτήν, εκτός από τέτοιες πράξεις που έχουν
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οριστεί από το Θεό, τον Παντοδύναµο, τον Πλέον Ισχυρό. Μια τέτοια υπηρεσία είναι πραγµατικά ο
πρίγκιπας όλων των καλών έργων και το στολίδι κάθε καλής πράξης.” Μια τέτοια ανταµοιβή, ας
σηµειωθεί, δεν πρέπει να θεωρηθεί καθαρά σαν µια αφηρηµένη ευλογία που περιορίζεται στη
µελλοντική ζωή, αλλά και σαν ένα ορατό όφελος που µόνο ένα τέτοιο θάρρος, µια τέτοια πίστη και
επιµονή µπορούν να προσφέρουν σ’ αυτό τον υλικό κόσµο. Τα σπουδαία επιτεύγµατα, πνευµατικά
καθώς και διαχειριστικά, που αντιπροσωπευτικοί πιστοί από τον Καναδά και τις Ηνωµένες Πολιτείες,
έχουν επιτύχει στην αποµακρυσµένη ήπειρο της Αυστραλασίας και πιο πρόσφατα στη Βουλγαρία,
δηλώνουν µε αλάνθαστους όρους τη φύση εκείνων των αµοιβών που ακόµη και σ’ αυτό τον κόσµο ένας
τέτοιος εξαίρετος ηρωισµός είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει. Ο Μπαχάολλα έχει γράψει σ’ ένα
αξιοµνηµόνευτο κείµενο, εκθειάζοντας εκείνους από τους αγαπηµένους Του που έχουν “ταξιδέψει σε
χώρες για χάρη του Ονόµατός Του και για την εξύµνησή Του» “Όποιος έχει φτάσει στην παρουσία τους θα
απολαύσει τη συνάντηση µαζί τους και όλοι όσοι κατοικούν σε κάθε τόπο θα φωτιστούν από την ανάµνησή
τους.”

Το υπερέχον Μερίδιο
Αυτή τη στιγµή, καθώς θυµάµαι το ρόλο που έπαιξαν, από τον καιρό της σύλληψης της Πίστης στη
∆ύση, οι δούλες του Μπαχάολλα µόνες τους, διακρινόµενες από τους άντρες, στο άνοιγµα τόσο πολλών,
τόσο διαφορετικών και ευρέως διασκορπισµένων χωρών πάνω σ’ ολόκληρη την επιφάνεια της υφηλίου,
ωθούµαι όχι µόνο ν’ αποδώσω ένα φόρο τιµής σ’ έναν τέτοιο αποστολικό ζήλο που θυµίζει πραγµατικά
εκείνους τους ηρωικούς άντρες οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη γέννηση της Πίστης του Μπαχάολλα,
αλλά και να τονίσω τη σπουδαιότητα ενός τόσο υπερέχοντος µεριδίου που είχαν και έχουν οι γυναίκες
της ∆ύσης στην εδραίωση της Πίστης σ’ ολόκληρο τον κόσµο. “Ανάµεσα στα θαύµατα,” έχει
πιστοποιήσει ο Ίδιος ο Αµπντολ-Μπαχά, “που διακρίνουν αυτή την ιερή Εποχή είναι και το γεγονός, ότι οι
γυναίκες επιδεικνύουν µεγαλύτερη τόλµη από τους άντρες όταν γίνονται µέλη της Πίστης.” Μια τόσο
σπουδαία και λαµπρή µαρτυρία ισχύει ιδιαίτερα για τη ∆ύση και ενώ έχει λάβει µε τον τρόπο αυτό
εξαιρετικά άφθονη και πειστική επιβεβαίωση πρέπει, µε την πάροδο των χρόνων, να ενισχυθεί ακόµη
περισσότερο, καθώς οι Αµερικανοί πιστοί εγκαινιάζουν την πιο ένδοξη φάση των διδασκαλικών τους
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Επταετούς Σχεδίου. Η “τόλµη” που, σύµφωνα µε τα λόγια του
Αµπντολ-Μπαχά έχει χαρακτηρίσει τα επιτεύγµατά τους στο παρελθόν δεν πρέπει να µειωθεί καθώς
αυτοί βρίσκονται στο κατώφλι ακόµη σπουδαιότερων και ευγενέστερων επιτευγµάτων. Απεναντίας,
πρέπει, στην πορεία του χρόνου και κατά µήκος και πλάτος των απέραντων και παρθένων περιοχών της
Λατινικής Αµερικής, να αποδειχτεί ακόµη πιο πειστικά και να κερδίσει για την αγαπηµένη Υπόθεση
νίκες πιο συγκλονιστικές από οποιεσδήποτε έχει µέχρι τώρα επιτύχει.

Προς τους Μπαχάι Νέους
Πιστεύω, επίσης, ότι θα πρέπει να απευθυνθεί ένας λόγος ιδιαίτερα στους Μπαχάι νέους της
Αµερικής, εκτιµώντας τις δυνατότητες που έχει να προσφέρει µια εκστρατεία τέτοιων γιγάντιων
αναλογιών στο πρόθυµο και τολµηρό πνεύµα που τους ζωογονεί τόσο δραστικά στην υπηρεσία της
Υπόθεσης του Μπαχάολλα. Ενώ τους λείπει η εµπειρία και είναι αντιµέτωποι µε ανεπαρκείς πόρους, το
περιπετειώδες πνεύµα που διαθέτουν, το σθένος, η ετοιµότητα και η αισιοδοξία που έχουν σταθερά
επιδείξει µέχρι τώρα, τους παρέχουν τη δυνατότητα να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στην αφύπνιση του
ενδιαφέροντος και στην εξασφάλιση της αφοσίωσης των συνοµηλίκων τους σ’ εκείνες τις χώρες. ∆εν
µπορεί να γίνει µεγαλύτερη επίδειξη στους λαούς και των δύο ηπείρων της νεανικής ζωντάνιας και της
παλλόµενης δύναµης που εµψυχώνει τη ζωή και τους θεσµούς της αναπτυσσόµενης Πίστης του
Μπαχάολλα από µια έξυπνη, επίµονη και αποδοτική συµµετοχή των Μπαχάι νέων, κάθε φυλής,
εθνικότητας και τάξης, τόσο στους διδασκαλικούς όσο και στους διαχειριστικούς τοµείς της Μπαχάι
δραστηριότητας. Χάρη σε µια τέτοια συµµετοχή οι κριτές και οι εχθροί της Πίστης, που παρατηρούν µε
διαφορετικούς βαθµούς σκεπτικισµού και δυσαρέσκειας την εξελικτική πορεία της Υπόθεσης του Θεού
και των θεσµών της, µπορούν κάλλιστα να πειστούν για την αναµφισβήτητη αλήθεια ότι µια τέτοια
Υπόθεση είναι έντονα ζωντανή, απόλυτα υγιείς και η µοίρα της διασφαλισµένη. Ελπίζω, και πραγµατικά
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προσεύχοµαι ώστε µια τέτοια συµµετοχή να µη συντείνει µόνο στη δόξα, τη δύναµη και το γόητρο της
Πίστης, αλλά να επιδράσει επίσης τόσο δυναµικά στην πνευµατική ζωή και να ενισχύσει σ’ έναν τέτοιο
βαθµό την ενέργεια των νεαρών µελών της Μπαχάι κοινότητας, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να
επιδείξουν, σ’ ένα µεγαλύτερο βαθµό, τις έµφυτες ικανότητές τους και να φανερώσουν ένα περαιτέρω
στάδιο στην πνευµατική τους εξέλιξη κάτω από τη σκιά της Πίστης του Μπαχάολλα.

Η ιδιαίτερη θέση του Παναµά
Πιστός στους όρους του Χάρτη που συντάχθηκε από την πένα του Αµπντολ-Μπαχά, θεωρώ καθήκον
µου να επιστήσω την ιδιαίτερη προσοχή εκείνων στους οποίους αυτός έχει ανατεθεί, στις επείγουσες
ανάγκες και στην ειδική θέση που απολαµβάνει η ∆ηµοκρατία του Παναµά, τόσο εξαιτίας της σχετικής
της εγγύτητας στην καρδιά και στο κέντρο της Πίστης στη Βόρεια Αµερική, όσο και για τη γεωγραφική
της θέση ως συνδέσµου ανάµεσα στις δύο ηπείρους. “Όλες οι παραπάνω χώρες,” έχει γράψει ο
Αµπντολ-Μπαχά αναφερόµενος στις Λατινικές Πολιτείες σε µία από τις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου,
“έχουν σηµασία, αλλά ειδικότερα η ∆ηµοκρατία του Παναµά, όπου ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός
σµίγουν µε τη ∆ιώρυγα του Παναµά. Είναι ένα κέντρο για ταξίδια και µια δίοδος από την Αµερική προς
άλλες ηπείρους του κόσµου και στο µέλλον θα αποκτήσει τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα.” “Οµοίως,” έχει
γράψει πάλι, “πρέπει να δώσετε µεγάλη προσοχή στη ∆ηµοκρατία του Παναµά, γιατί σ’ εκείνο το σηµείο η
∆ύση και η Ανατολή ενώνονται µέσω της ∆ιώρυγας του Παναµά, και βρίσκεται επίσης µεταξύ των δύο
µεγάλων ωκεανών. Εκείνος ο τόπος θα γίνει πολύ σπουδαίος στο µέλλον. Οι διδασκαλίες, όταν θα
εδραιωθούν εκεί, θα ενώσουν την Ανατολή και τη ∆ύση, το Βορρά και το Νότο.” Μια τόσο προνοµιούχα
θέση απαιτεί σίγουρα την ειδική και άµεση προσοχή της αµερικανικής Μπαχάι κοινότητας. Με τη
∆ηµοκρατία του Μεξικού να έχει ήδη ανοίξει στην Πίστη και µε ένα Εθνικό Συµβούλιο να έχει ιδρυθεί
σωστά στην πρωτεύουσά της, η διείσδυση της Πίστης του Μπαχάολλα προς τα νότια σε µια γειτονική
χώρα, δεν είναι παρά ένα φυσικό και λογικό βήµα και θα πρέπει, όπως αναµένεται, να αποδειχτεί όχι και
τόσο δύσκολο. Καµιά προσπάθεια δεν πρέπει να σπαταληθεί, καµιά θυσία να µη θεωρηθεί πολύ µεγάλη
για την εγκατάσταση ακόµη και µιας πολύ µικρής οµάδας σε µια ∆ηµοκρατία που καταλαµβάνει, τόσο
πνευµατικά όσο και γεωγραφικά, µια τόσο στρατηγική θέση - µιας οµάδας η οποία, εξαιτίας της ισχύος
µε την οποία τα λόγια του Αµπντολ-Μπαχά την έχουν ήδη προικίσει, δεν µπορεί παρά να ελκύσει κοντά
της, µόλις σχηµατιστεί, τη διάχυτη χάρη της Βασιλείας του Αµπχά και να εξελιχθεί µε τέτοια θαυµαστή
ταχύτητα έτσι που να διεγείρει την απορία και το θαυµασµό ακόµα κι εκείνων που έχουν ήδη δει τέτοιου
είδους συγκλονιστικές ενδείξεις της δύναµης και της ισχύος της Πίστης του Μπαχάολλα. Χωρίς
αµφιβολία, προτίµηση πρέπει να δείχνεται απ’ όλους τους ενδεχόµενους πρωτοπόρους, καθώς και από τα
µέλη της Παναµερικανικής Επιτροπής, στις πνευµατικές ανάγκες αυτής της προνοµιούχου ∆ηµοκρατίας,
παρόλο που, την ίδια στιγµή, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη γνωστοποίηση της
Πίστης, έστω και επιφυλακτικά, στις ∆ηµοκρατίες της Γουατεµάλας, Ονδούρας, Ελ Σαλβαδόρ,
Νικαράγουας και Κόστα Ρίκα που τη συνέδεε, µ’ έναν αδιάρρηκτο δεσµό, µε τα µητρικά της Συµβούλια
στη Βόρεια Αµερικανική ήπειρο. Τα εµπόδια, όσο τροµερά κι αν είναι, πρέπει να ξεπεραστούν, οι πόροι
του Μπαχάι ταµείου να δαπανηθούν αφειδώς για λογαριασµό της και οι πιο ικανές και πολύτιµες
προσπάθειες πρέπει να αφιερωθούν για το σκοπό της αφύπνισής της. Η οικοδόµηση ενός ακόµη
προµαχώνα της Πίστης, στην καρδιά της, θα αποτελέσει, πιστεύω ακράδαντα, ένα ορόσηµο στην ιστορία
της ∆ιαµορφωτικής Περιόδου της Πίστης του Μπαχάολλα στο Νέο Κόσµο. Θα δηµιουργήσει
απεριόριστες ευκαιρίες, θα εµψυχώσει τις προσπάθειες και θα αναζωογονήσει τη ζωή εκείνων που θα
έχουν κατορθώσει αυτό τον άθλο και θα εµπνεύσει τεράστιο θάρρος και απεριόριστη χαρά στις καρδιές
των αποµονωµένων οµάδων και ατόµων στις γειτονικές και απόµακρες ∆ηµοκρατίες και θα ασκήσει
ακατάληπτη πνευµατική επιρροή πάνω στη ζωή και στη µελλοντική ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Μια ανεξιχνίαστη Σοφία,
µια επί πάντων επιβαλλόµενη Θέληση
Αυτή είναι, πολυαγαπηµένοι φίλοι, η προοπτική που ανοίγεται µπροστά στα µάτια και αφυπνίζει το
δυναµικό της αµερικανικής Μπαχάι κοινότητας σ’ αυτά τα τελευταία χρόνια του Πρώτου Αιώνα της
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Μπαχάι Εποχής. Αυτές είναι οι ιδιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται απ’ αυτούς για τη σωστή
εκτέλεση των ευθυνών και καθηκόντων τους. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, οι δυνατότητες και οι στόχοι
του Σχεδίου που απαιτεί και το ελάχιστο της ενέργειάς τους. Ποιος ξέρει, µπορεί αυτά τα λίγα φευγαλέα
χρόνια που υπολείπονται να εγκυµονούν γεγονότα αδιανόητης σηµασίας, συµφορές πιο σοβαρές από
οποιεσδήποτε έχει βιώσει µέχρι τώρα η ανθρωπότητα, διαµάχες πιο καταστρεπτικές από όλες εκείνες που
προηγήθηκαν. Οι κίνδυνοι, όσο απειλητικοί κι αν είναι, δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση, να επισκιάσουν
την ακτινοβολία της νεογέννητης πίστης. Όσο ανησυχητική κι αν είναι, η διαµάχη και η σύγχυση, δεν
πρέπει ποτέ να επισκιάσουν το όραµά τους. Οι συµφορές, όσο οδυνηρές κι αν είναι, δεν πρέπει ποτέ να
κλονίσουν την αποφασιστικότητά τους. Οι συκοφαντίες, όσο κραυγαλέες κι αν είναι, δεν πρέπει ποτέ να
υπονοµεύσουν την αφοσίωσή τους. Οι αναταραχές, όσο κατακλυσµικές κι αν είναι, δεν πρέπει ποτέ να
τους κάνουν να παρεκκλίνουν της πορείας τους. Το παρόν Σχέδιο, που ενσαρκώνει τις πολλά
υποσχόµενες ελπίδες ενός εκλιπόντος Κυρίου, πρέπει να συνεχιστεί, να συνεχιστεί επίµονα, οτιδήποτε κι
αν τους συµβεί στο µέλλον, όσο ενοχλητικές κι αν είναι οι κρίσεις που µπορεί να ταράζουν τη χώρα τους
ή τον κόσµο. Εκτός του ότι δε θα πρέπει να υποχωρήσουν στην αποφασιστικότητά τους, εκτός του ότι
δεν πρέπει να λησµονήσουν το καθήκον τους, δεν πρέπει, σε καµιά περίπτωση, όσο και να χτυπηθούν
από τις περιστάσεις, να ξεχάσουν ότι ο συγχρονισµός τέτοιων κοσµοϊστορικών κρίσεων µε την
προοδευτική ανάπτυξη και την ευόδωση του θεϊκά καθορισµένου καθήκοντός τους, είναι αυτό καθαυτό
το έργο της Θείας Πρόνοιας, το σχέδιο µιας ανεξιχνίαστης Σοφίας και ο σκοπός µιας επί πάντων
επιβαλλόµενης Θέλησης, µιας Θέλησης που κατευθύνει και ελέγχει, µε το δικό της µυστηριώδη τρόπο,
τόσο την τύχη της Πίστης όσο και το πεπρωµένο των ανθρώπων. Τέτοιου είδους ταυτόχρονες
διαδικασίες ακµής και παρακµής, σύνθεσης και αποσύνθεσης, τάξης και χάους, µε τις συνεχείς και
αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις τους, δεν είναι παρά πλευρές ενός µεγαλύτερου Σχεδίου, ενός και
αδιαίρετου, του οποίου η Πηγή είναι ο Θεός, του οποίου ο δηµιουργός είναι ο Μπαχάολλα, του οποίου η
σκηνή της δράσης είναι ολόκληρος ο πλανήτης και του οποίου οι έσχατοι στόχοι είναι η ενότητα της
ανθρώπινης φυλής και η ειρήνη όλης της ανθρωπότητας.
Τέτοιου είδους συλλογισµοί όπως αυτοί θα πρέπει να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα ολόκληρης
της Μπαχάι κοινότητας, να διαλύσουν τα κακά προαισθήµατά τους και να τους κάνουν να αφιερωθούν
εκ νέου σε κάθε µία διάταξη εκείνου του Θεϊκού Χάρτη, το διάγραµµα του οποίου έχει σκιαγραφηθεί γι’
αυτούς από την πένα του Αµπντολ-Μπαχά. Το Επταετές Σχέδιο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αποτελεί
παρά το πρώτο στάδιο, ένα σκαλοπάτι στη φανέρωση των συνεπειών αυτού του Χάρτη. Η ώθηση που
δηµιουργήθηκε αρχικά από την κίνηση εκείνης της πένας και η οποία τώρα οδηγεί µπροστά, µε
αυξανόµενη ορµή, το µηχανισµό του Επταετούς Σχεδίου, πρέπει, στα πρώτα χρόνια του επόµενου αιώνα,
να επιταχυνθεί ακόµη περισσότερο και ν’ αναγκάσει την αµερικανική Μπαχάι κοινότητα να προωθήσει
περαιτέρω στάδια στην εξέλιξη του Θεϊκού Σχεδίου, στάδια που θα το µεταφέρουν πολύ πέρα από τις
ακτές του Βόρειου Ηµισφαιρίου, σε τόπους. και ανάµεσα σε λαούς όπου πρέπει να διαδραµατιστούν οι
πιο ευγενείς πράξεις ηρωισµού εκείνης της κοινότητας.

Η Έλευση της Βασιλείας
Οποιοσδήποτε τείνει να αµφισβητήσει την πορεία που προορίζεται ν’
ακολουθήσει αυτή η
αξιοζήλευτη κοινότητα, ας στραφεί κι ας διαλογιστεί αυτά τα λόγια του Αµπντολ-Μπαχά, που είναι
διαφυλαγµένα για πάντα στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου και απευθύνονται σ’ ολόκληρη την
κοινότητα των πιστών των Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά: “Το πλήρες µέγεθος της επιτυχίας
σας,” τους πληροφορεί, “δεν έχει ακόµη αποκαλυφτεί, η σπουδαιότητά της δεν είναι ακόµη αντιληπτή.
Σύντοµα θα δείτε µε τα ίδια σας τα µάτια, ότι ο καθένας από σας σαν ένα λαµπερό και ακτινοβόλο άστρο,
θα σκορπίζει το φως της Θείας Καθοδήγησης από τον ορίζοντα της χώρας σας και θα απονέµει στους
ανθρώπους της τη δόξα µιας αιώνιας ζωής…. Το φάσµα των µελλοντικών σας επιτεύξεων παραµένει
ακόµη αφανέρωτο. Ελπίζω θερµά ότι στο προσεχές µέλλον όλη η γη θα διεγερθεί και θα κλονιστεί από τα
αποτελέσµατα των επιτεύξεών σας. Η ελπίδα που τρέφει ο Αµπντολ-Μπαχά για σας είναι, η ίδια επιτυχία
που συνόδεψε τις προσπάθειές σας στην Αµερική να στέψει τις προσπάθειές σας και σε άλλα µέρη του
κόσµου, ώστε διαµέσου εσάς να διαδοθεί η φήµη της Υπόθεσης του Θεού σ’ όλη την Ανατολή και τη ∆ύση
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και να διακηρυχτεί η έλευση της Βασιλείας του Κυρίου των ∆υνάµεων και στις πέντε ηπείρους της
υδρογείου.” “Τη στιγµή,” προσθέτει δηλωτικά, “που αυτό το Θείο Μήνυµα µεταφέρεται από τους
Αµερικανούς πιστούς, από τις ακτές της Αµερικής και διαδίδεται στις ηπείρους της Ευρώπης, της Ασίας,
της Αφρικής και της Αυστραλασίας και ως τα νησιά του Ειρηνικού, αυτή η κοινότητα θα βρεθεί ασφαλώς
εγκατεστηµένη πάνω στο θρόνο µιας αιώνιας κυριαρχίας. Τότε όλοι οι λαοί του κόσµου θα µαρτυρήσουν
ότι αυτή η κοινότητα είναι πνευµατικά φωτισµένη και θεϊκά καθοδηγηµένη. Τότε όλη η γη θα αντηχήσει
τους επαίνους του µεγαλείου και της µεγαλοπρέπειάς της.”
Κανένας αναγνώστης αυτών των λόγων, που δονούνται τόσο από υποσχέσεις τις οποίες ακόµα και η
θριαµβευτική εκπλήρωση του Επταετούς Σχεδίου δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει, δε δύναται να
περιµένει από µια κοινότητα που έχει ορθωθεί τόσο ψηλά και έχει προικιστεί τόσο πλουσιοπάροχα, να
παραµείνει ικανοποιηµένη µε τα οποιαδήποτε δάφνινα στεφάνια µπορεί να κερδίσει στο άµεσο µέλλον.
Η επανάπαυση σ’ αυτές τις δάφνες θα ισοδυναµούσε µε µια προδοσία της εµπιστοσύνης που έδειξε ο
Αµπντολ-Μπαχά σ’ εκείνη την κοινότητα. Αν µίκραινε η αλυσίδα των επιτυχιών, που πρέπει να την
οδηγήσουν σ’ εκείνο τον υπέρτατο θρίαµβο κατά τον οποίο “όλη η γη θα διεγερθεί και θα κλονιστεί” από
τα αποτελέσµατα των επιτεύξεών της, θα γκρεµίζονταν οι ελπίδες Του. Αν δίστασε και αµελούσε τη
διάδοση “στις ηπείρους της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Αυστραλασίας και πέρα ως τα νησιά
του Ειρηνικού,” ενός Μηνύµατος που διακηρύχτηκε τόσο θαυµάσια από αυτήν στην αµερικανική ήπειρο,
θα της στερούσε το προνόµιο να “βρεθεί ασφαλώς εγκατεστηµένη πάνω στο θρόνο µιας αιώνιας
κυριαρχίας.” Αν έχανε την τιµή να διακηρύξει την “έλευση της Βασιλείας του Κυρίου των ∆υνάµεων και
στις πέντε ηπείρους της υδρογείου” θα σταµατούσε εκείνους “τους επαίνους του µεγαλείου και της
µεγαλοπρέπειάς της” που σ’ άλλη περίπτωση θα αντηχούσαν σ’ “όλη τη γη.”
Οι Αµερικανοί πιστοί, οι πρεσβευτές της Πίστης του Μπαχάολλα, είµαι βαθιά πεπεισµένος, δε θα
επιτρέψουν ποτέ µια τέτοια αµφιταλάντευση, µια τέτοια αποτυχία, ή αµέλεια. Μια τέτοια εµπιστοσύνη
δε θα προδοθεί ποτέ, τέτοιες ελπίδες δεν µπορούν ποτέ να γκρεµιστούν, ένα τέτοιο προνόµιο δε θα χαθεί
ποτέ, ούτε θα παραµείνουν τέτοιοι έπαινοι ανέκφραστοι. Αντιθέτως, η παρούσα γενιά αυτής της
ευλογηµένης, αυτής της επανειληµµένα ευλογηµένης κοινότητας θα αποκτήσει όλο και µεγαλύτερη
δύναµη και θα παραδώσει, καθώς ο πρώτος αιώνας πλησιάζει στο τέλος του, στις γενιές που θα την
διαδεχτούν στο δεύτερο αιώνα, τον πυρσό της Θείας Καθοδήγησης, ανεπηρέαστη από τους θυελλώδεις
ανέµους που πρέπει να πνεύσουν πάνω της, έτσι ώστε κι αυτές, µε τη σειρά τους, πιστές στην επιθυµία
και στην προσταγή του Αµπντολ-Μπαχά, να µεταφέρουν εκείνο το πυρσό µε το ολόιδιο εκείνο σθένος,
µε αφοσίωση και ενθουσιασµό, στις πιο σκοτεινές και αποµακρυσµένες γωνιές της γης.
Πολυαγαπηµένοι φίλοι! Ανυποµονώντας να προσφέρω στον καθένα σας οποιαδήποτε βοήθεια διαθέτω
που µπορεί να σας κάνει ικανούς να εκτελέσετε πιο αποτελεσµατικά τα συνεχώς πολλαπλασιαζόµενα
καθήκοντά σας, δεν µπορώ παρά να επιστήσω την ιδιαίτερη προσοχή σας, αυτή την αποφασιστική στιγµή,
σε αυτά τα αθάνατα αποσπάσµατα, συλλεγµένα εν µέρει από την πληθώρα των αδηµοσίευτων και
αµετάφραστων Γραφών του Μπαχάολλα. Είτε αποκαλύπτοντας τη στάθµη και τα καθήκοντα των
αγαπηµένων Του, είτε εγκωµιάζοντας το µεγαλείο της Υπόθεσής Του, είτε δίνοντας έµφαση στην υπέρτατη
σπουδαιότητα της διδασκαλίας, είτε προµηνύοντας τους κινδύνους, δίνοντας συµβουλές, εκφράζοντας τις
προειδοποιήσεις, αποκαλύπτοντας τα οράµατα και δίνοντας επιβεβαιώσεις και υποσχέσεις, αυτά τα
δυναµικά και χαρακτηριστικά παραδείγµατα των έξοχων λόγων του Μπαχάολλα, το κάθε ένα από αυτά
έχοντας άµεση σχέση µε τις υποχρεώσεις που έχει ν’ αντιµετωπίσει τώρα ή µελλοντικά η αµερικανική
Μπαχάι κοινότητα, δεν είναι δυνατόν να αποτύχουν στο να δηµιουργήσουν στο νου και στην καρδιά του
καθενός από τα µέλη της, που τα προσεγγίζει µε αρµόζουσα ταπεινότητα και αποδέσµευση, τέτοιες
δυναµικές αντιδράσεις που θα φωτίσουν ολόκληρη την ύπαρξή του και θα εντείνουν τροµερά τις
καθηµερινές του προσπάθειες.
«Ω φίλοι, Μην περιφρονείτε τις αρετές µε τις οποίες έχετε προικιστεί ούτε να αγνοείτε τον υψηλό
σας προορισµό..... Εσείς είστε τα αστέρια του ουρανού της κατανόησης, η αύρα που σαλεύει τη χαραυγή,
τα απαλά ρέοντα ύδατα από τα οποία πρέπει να εξαρτάται η ίδια η ζωή όλων των ανθρώπων, τα
γράµµατα χαραγµένα στον Ιερό Του Πάπυρο.» «Ω άνθρωποι του Μπαχά! Εσείς είστε οι ανοιξιάτικες
αύρες που πνέουν πάνω στη γη. Μέσω εσάς έχουµε στολίσει τον κόσµο της ύπαρξης µε το κόσµηµα της
γνώσης του Πλέον Φιλεύσπλαχνου. Μέσω εσάς η όψη του κόσµου έχει περιβληθεί από χαµόγελα και
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έχει φανερωθεί η λαµπρότητα του φωτός Του. Προσκολληθείτε στο Σχοινί της σταθερότητας, µε τέτοιο
τρόπο ώστε να εξαφανιστούν τελείως όλες οι µάταιες φαντασιώσεις. Σπεύστε από τον ορίζοντα της
δύναµης, στο όνοµα του Κυρίου σας, του Απεριόριστου και ανακοινώστε στους υπηρέτες Του, µε σοφία και
ευγλωττία, τις αγγελίες αυτής της Υπόθεσης, της οποίας η λάµψη έχει διαχυθεί στον κόσµο της ύπαρξης.
Προσέξτε µην σας κρατήσει τίποτα µακριά από την τήρηση όσων έχουν οριστεί για εσάς από την Πένα της
∆όξας, όπως κινήθηκε επάνω στην Πινακίδα Του µε υπέρτατο µεγαλείο και ισχύ. Μεγάλη είναι η ευλογία
εκείνου που άκουσε αυτή τη διαπεραστική φωνή όταν ανυψώθηκε µε τη δύναµη της αλήθειας, ενώπιον
όλων όσων βρίσκονται στον ουρανό και όσων είναι στη γη. ... Ω λαέ του Μπαχά! Ο ποταµός που είναι η
πραγµατική Ζωή ρέει για χάρη σας. Πιείτε άφθονα στο όνοµά Μου, αψηφώντας αυτούς που δεν έχουν
πιστέψει στο Θεό, τον Κύριο της Αποκάλυψης. Σας έχουµε κάνει να είστε τα χέρια της Υπόθεσής Μας.
Αποδώστε νίκη σ’ Αυτόν τον Αδικηµένο, ο Οποίος έχει οδυνηρά δοκιµαστεί από τα χέρια των υποκινητών
της αδικίας. Αυτός, αληθινά, θα βοηθήσει όποιον Τον βοηθά, και θα µνηµονεύσει όποιον Τον µνηµονεύει.
Αυτό πιστοποιεί αυτή η Πινακίδα που έχει σκορπίσει τη λάµψη της στοργικής καλοσύνης του Κυρίου σας,
του Πανένδοξου, του Επιβλητικού». «Ευλογηµένοι είναι οι άνθρωποι του Μπαχά! Ο Θεός είναι µάρτυράς
Μου! Αυτοί είναι η παρηγοριά για το µάτι της δηµιουργίας. ∆ιαµέσου αυτών το σύµπαν έχει στολιστεί και η
∆ιαφυλαγµένη Πινακίδα έχει εξωραϊστεί. Αυτοί είναι εκείνοι που έχουν πλεύσει πάνω στην κιβωτό της
πλήρους ανεξαρτησίας, µε τα πρόσωπά τους στραµµένα προς τη Χαραυγή της Ωραιότητας. Πόσο µεγάλη
είναι η ευλογία τους που έχουν φτάσει σ’ αυτό που ο Κύριός τους, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος, έχει
επιθυµήσει. Με το φως τους οι ουρανοί έχουν στολιστεί και έχουν λάµψει τα πρόσωπα εκείνων που έχουν
προσελκυστεί σ’ Αυτόν.» «Μα τις θλίψεις που πλήττουν την ωραιότητα του Πανένδοξου! Τέτοια είναι η
στάθµη που έχει οριστεί για τον αληθινό πιστό που, εάν έστω και απειροελάχιστα αποκαλυπτόταν στην
ανθρωπότητα η δόξα αυτής της στάθµης, κάθε παρατηρητής θα φλεγόταν από τον πόθο του να φτάσει σ’
αυτήν. Γι’ αυτό το λόγο έχει οριστεί σ’ αυτή τη γήινη σφαίρα να παραµείνει κρυφό από τα µάτια ενός
τέτοιου πιστού το πλήρες µέγεθος της δικής του στάθµης.» «Εάν το πέπλο αρθεί, και φανερωθεί η πλήρης
δόξα της στάθµης εκείνων που έχουν στραφεί ολοκληρωτικά προς το Θεό, και εξαιτίας της αγάπης τους γι’
Αυτόν έχουν απαρνηθεί τον κόσµο, ολόκληρη η δηµιουργία θα µείνει άναυδη».
«Αληθινά λέγω! Κανείς δεν έχει κατανοήσει το βάθος αυτής της Υπόθεσης. Επιβάλλεται στον καθένα,
σήµερα, να παρατηρεί µε τα µάτια του Θεού και να ακούει µε τα αυτιά Του. Όποιος Με αντικρίζει µε ένα
µάτι εκτός από το δικό Μου δε θα είναι ποτέ σε θέση να Με γνωρίσει. Καµία από τις Φανερώσεις του
παρελθόντος, παρά µόνον µέχρι ενός καθορισµένου βαθµού, δεν κατανόησε ποτέ πλήρως τη φύση αυτής
της Αποκάλυψης.» «Μαρτυρώ ενώπιον του Θεού το µεγαλείο, το ασύλληπτο µεγαλείο αυτής της
Αποκάλυψης. Επανειληµµένα, στην πλειονότητα των Πινακίδων Μας, πιστοποιήσαµε αυτή την αλήθεια,
έτσι ώστε να ξυπνήσει η ανθρωπότητα από την αδιαφορία της.» «Πόσο µεγάλη είναι η Υπόθεση, πόσο
συγκλονιστική η βαρύτητα αυτού του Μηνύµατος!» «Σ’ αυτή την πανίσχυρη Αποκάλυψη όλες οι θρησκείες
του παρελθόντος έχουν φτάσει στην υψηλότερη, στην τελική τους ολοκλήρωση.» «Εκείνο που έχει
φανερωθεί σ’ αυτή τη διακεκριµένη, την πλέον έξοχη Αποκάλυψη, είναι απαράµιλλο στα χρονικά του
παρελθόντος, και ούτε µελλοντικές εποχές θα δουν κάτι παρόµοιο µ’ αυτήν.» «Ο θεµελιώδης σκοπός
ολόκληρης της δηµιουργίας είναι η αποκάλυψη αυτής της πλέον µεγαλειώδους, της πλέον άγιας Ηµέρας, της
Ηµέρας που είναι γνωστή ως Ηµέρα του Θεού, στα Βιβλία και τις Γραφές Του - Ηµέρα την οποία όλοι οι
Προφήτες, και οι Εκλεκτοί, και οι άγιοι έχουν επιθυµήσει να ζήσουν». «Η ύψιστη ουσία και η τελειότερη
έκφραση όλων όσων οι άνθρωποι του παρελθόντος έχουν πει ή γράψει, έχει σταλεί από τον Ουρανό της
Θέλησης του Κατόχου των Πάντων, του Παντοτινού Θεού, µέσω αυτής της πλέον δυναµικής
Αποκάλυψης.» «Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία οι πιο υπέροχες εύνοιες του Θεού έχουν σκορπιστεί
πάνω στους ανθρώπους, η Ηµέρα κατά την οποία η πιο ισχυρή χάρη Του έχει µεταδοθεί σ’ όλα τα
δηµιουργήµατα.» «Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία ο ωκεανός του ελέους του Θεού έχει φανερωθεί
στους ανθρώπους, η Ηµέρα κατά την οποία ο Αυγερινός της στοργικής καλοσύνης Του έχει σκορπίσει την
ακτινοβολία του επάνω τους, η Ηµέρα κατά την οποία τα σύννεφα της πλουσιοπάροχης εύνοιάς Του έχουν
επισκιάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.» «Μα τη δικαιοσύνη του ίδιου Μου του Εαυτού! Μεγάλη,
ασύγκριτα µεγάλη είναι αυτή η Υπόθεση! Ισχυρή, αφάνταστα ισχυρή είναι αυτή η Ηµέρα!» «Κάθε
Προφήτης έχει προαναγγείλει τον ερχοµό αυτής της Ηµέρας, και κάθε Αγγελιοφόρος έχει αναστενάξει στη
λαχτάρα Του γι’ αυτή την Αποκάλυψη - µία αποκάλυψη η οποία, µόλις είχε αποκαλυφθεί όλα τα
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δηµιουργήµατα αναφώνησαν λέγοντας, ‘Η γη είναι του Θεού, του πλέον Εξυψωµένου, του πλέον
Μεγάλου!’» «Η Ηµέρα της Υπόσχεσης έχει έρθει και Αυτός που είναι ο Υποσχόµενος διακηρύσσει
µεγαλόφωνα ενώπιον όλων όσων βρίσκονται στον ουρανό και όλων όσων βρίσκονται στη γη, ‘Αληθινά δεν
υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο!’ Ορκίζοµαι στο Θεό,
Εκείνο που ήταν από την αιωνιότητα διαφυλαγµένο στη γνώση του Θεού, του Γνώστη των ορατών και
αοράτων, έχει αποκαλυφθεί. Ευτυχισµένο είναι το µάτι που βλέπει και το πρόσωπο που στρέφεται προς την
Παρουσία του Θεού, του Κυρίου ολόκληρης της ύπαρξης.» «Μεγάλη αληθινά είναι αυτή η Ηµέρα! Οι
υπαινιγµοί που έγιναν γι’ αυτήν σ’ όλες τις Ιερές Γραφές ως η Ηµέρα του Θεού πιστοποιούν το µεγαλείο
της. Η ψυχή κάθε Προφήτη του Θεού, κάθε Θεϊκού Αγγελιοφόρου, διψούσε γι’ αυτή τη θαυµάσια Ηµέρα.
Όλες οι διαφορετικές φυλές της γης, παροµοίως, έχουν ποθήσει να τη φτάσουν.» «Αυτή την Ηµέρα µία
πύλη ανοίγεται πλατύτερα και από τον ουρανό και από τη γη. Το βλέµµα της ευσπλαχνίας Εκείνου ο Οποίος
είναι η Επιθυµία των κόσµων έχει στραφεί προς όλους τους ανθρώπους. Μία πράξη, όσο απειροελάχιστη
και αν είναι, όταν ειδωθεί στο κάτοπτρο της γνώσης του Θεού, είναι ισχυρότερη κι από ένα βουνό. Κάθε
σταγόνα που προσφέρεται στο µονοπάτι Του είναι σαν θάλασσα σ’ αυτό το κάτοπτρο. Γιατί αυτή είναι η
Ηµέρα την οποία ο ένας αληθινός Θεός, δοξασµένος ας είναι, έχει ανακοινώσει σ’ όλα τα βιβλία Του
στους Προφήτες και Αγγελιοφόρους Του». «Αυτή είναι µία Αποκάλυψη, στην οποία, αν κάποιος χύσει για
χάρη της µία σταγόνα αίµα, µυριάδες ωκεανών θα είναι η ανταµοιβή του». «Μία φευγαλέα στιγµή, αυτή
την Ηµέρα, υπερέχει από αιώνες περασµένων εποχών... Ούτε ο ήλιος, ούτε το φεγγάρι έχουν δει µία µέρα
σαν κι Αυτήν.» «Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία ο αόρατος κόσµος αναφωνεί, ‘Μεγάλη είναι η ευλογία
σου, ω γη, γιατί εσύ έγινες το υποπόδιο του Θεού σου, και διαλέχτηκες ως έδρα του ισχυρού θρόνου Του.’»
«Ο κόσµος της ύπαρξης λάµπει, αυτή την Ηµέρα, µε την ακτινοβολία αυτής της Θείας Αποκάλυψης. Όλα τα
δηµιουργήµατα εκθειάζουν τη σωτήρια χάρη της και ψάλλουν τις δοξολογίες της. Το σύµπαν περιβάλλεται
από µια έκσταση χαράς και αγαλλίασης. Οι Γραφές των προηγούµενων Αποκαλύψεων εγκωµιάζουν το
µεγάλο ιωβηλαίο που πρέπει να χαιρετίσει αυτή την πλέον επιφανή Ηµέρα του Θεού. Ευτυχισµένος είναι
εκείνος που έχει ζήσει για να δει αυτή την Ηµέρα και έχει αναγνωρίσει τη στάθµη της.» «Αυτή την Ηµέρα
ένας διαφορετικός Ήλιος έχει ανατείλει, και ένας διαφορετικός Ουρανός έχει στολιστεί µε τα αστέρια και
τους πλανήτες του. Ο κόσµος είναι ένας άλλος κόσµος, και η Υπόθεση µια άλλη Υπόθεση.» «Αυτή είναι η
Ηµέρα την οποία προηγούµενες εποχές και αιώνες δεν µπορούν ποτέ να συναγωνιστούν. Γνώριζέ το αυτό,
και µην είσαι από τους αδαείς.» «Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία τα ανθρώπινα αυτιά έχουν προικιστεί
µε το προνόµιο να ακούσουν τα όσα Αυτός που συνοµίλησε µε το Θεό (ο Μωυσής) άκουσε πάνω στο Σινά,
εκείνα που ο φίλος του Θεού (ο Μωάµεθ) άκουσε όταν ανήλθε προς Αυτόν, εκείνα που Αυτός ο Οποίος
είναι το Πνεύµα του Θεού (ο Ιησούς) άκουσε όταν ανελήφθη προς Αυτόν, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον
Αυθύπαρκτο.» «Αυτή η Ηµέρα είναι η Ηµέρα του Θεού, και αυτή η Υπόθεση η δική Του Υπόθεση.
Ευτυχισµένος είναι αυτός που έχει απαρνηθεί αυτόν τον κόσµο και έχει προσηλωθεί σ’ Αυτόν που είναι ο
Αυγερινός της Αποκάλυψης του Θεού.» «Αυτή είναι η Βασίλισσα των Ηµερών, η Ηµέρα που έχει δει τον
ερχοµό του Πλέον Αγαπηµένου, Εκείνου που καθ’ όλη την αιωνιότητα έχει ανακηρυχτεί ως η Επιθυµία του
Κόσµου.» «Αυτή είναι η Πρωτοστάτησα όλων των ηµερών και η Βασίλισσα αυτών. Μεγάλη είναι η ευλογία
εκείνου που έχει φτάσει, χάρη στη γλυκιά γεύση αυτών των ηµερών, την αιώνια ζωή, και ο οποίος, µε τη
µέγιστη σταθερότητα, έχει εγερθεί για να βοηθήσει την Υπόθεση Εκείνου ο Οποίος είναι ο Βασιλέας των
Ονοµάτων. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι σαν το µάτι για το σώµα της ανθρωπότητας..» «Απαράµιλλη είναι
αυτή η Ηµέρα, διότι είναι σαν το µάτι για τις περασµένες εποχές και αιώνες, και σαν ένα φως στο σκοτάδι
των καιρών.» «Αυτή η Ηµέρα διαφέρει από άλλες ηµέρες, και αυτή η Υπόθεση διαφέρει από άλλες
υποθέσεις. Ικετεύστε τον έναν αληθινό Θεό ώστε να µην στερήσει από τα µάτια των ανθρώπων το
αντίκρισµα των σηµείων Του, και από τα αυτιά τους το άκουσµα της διαπεραστικής φωνής της Πένας της
∆όξας.» «Αυτές οι Ηµέρες είναι οι ηµέρες του Θεού, µια στιγµή των οποίων εποχές και αιώνες δεν
µπορούν να συναγωνιστούν. Ένα άτοµο, αυτές τις ηµέρες, είναι σαν τον ήλιο και µια σταγόνα σαν τον
ωκεανό. Μία και µόνο πνοή που βγάζει κανείς για την αγάπη του Θεού και για την υπηρεσία Του
καταγράφεται από την Πένα της ∆όξας ως µια µεγαλόπρεπη πράξη. Αν γινόταν να αφηγηθούν οι αρετές αυτής
της Ηµέρας, όλοι θα έµεναν εµβρόντητοι, εκτός από εκείνους που ο Κύριος έχει εξαιρέσει.» «Μα τη δικαιοσύνη του
Θεού! Αυτές είναι οι ηµέρες κατά τις οποίες ο Θεός έχει δοκιµάσει τις καρδιές ολόκληρης της συντροφιάς των
Αγγελιοφόρων και Προφητών Του, και πέρα απ’ αυτούς και εκείνους που φυλάγουν το άγιο και
απαραβίαστο Ιερό Του, τους διαµένοντες στην ουράνια Έπαυλη και τους κατοίκους του Ναού της ∆όξας.»
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«Αν το µεγαλείο αυτής της Ηµέρας αποκαλυπτόταν στην πληρότητά του, κάθε άνθρωπος θα θυσίαζε
µυριάδες ζωές στον πόθο του να λάβει ένα µερίδιο έστω και για µια στιγµή, από την ύψιστη δόξα της πόσο µάλλον αυτό τον κόσµο και τους φθαρτούς θησαυρούς του!». «Ο Θεός ο Αληθινός είναι Μάρτυράς
Μου! Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία επιβάλλεται στον καθένα που βλέπει να παρατηρήσει, και σε
κάθε αυτί που ακούει να αφουγκραστεί, και σε κάθε καρδιά που καταλαβαίνει να αντιληφθεί, και σε κάθε
γλώσσα που οµιλεί να διακηρύξει σ’ όλους όσους βρίσκονται στον ουρανό και στη γη, αυτό το άγιο, αυτό το
εξυψωµένο, αυτό το ύψιστο Όνοµα.» «Λέγε, ω άνθρωποι! Αυτή είναι µια απαράµιλλη Ηµέρα. Το ίδιο
απαράµιλλη πρέπει να είναι και η γλώσσα που εγκωµιάζει τον έπαινο της Επιθυµίας όλων των εθνών, και
απαράµιλλη η πράξη που φιλοδοξεί να γίνει δεκτή στα µάτια Του. Ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή έχει
ποθήσει αυτή την Ηµέρα, µήπως και µπορέσει να εκπληρώσει εκείνο που αρµόζει στη στάθµη της και είναι
αντάξιο του προορισµού της.»
«Με την κίνηση της Ένδοξης Πένας Μας, κατ’ εντολή του Παντοδύναµου Εντολέα, έχουµε εµφυσήσει µια
νέα ζωή σε κάθε ανθρώπινη µορφή, και έχουµε ενσταλάξει µια νέα δύναµη σε κάθε λέξη. Όλα τα
δηµιουργήµατα διακηρύσσουν τις αποδείξεις αυτής της οικουµενικής αναγέννησης.» «Ω άνθρωποι!
Ορκίζοµαι στον ένα αληθινό Θεό! Αυτός είναι ο Ωκεανός από τον οποίο έχουν προέλθει όλες οι Θάλασσες,
και µε τον οποίο η κάθε µια από αυτές θα ενωθεί τελικά. Από Αυτόν έχουν γεννηθεί όλοι οι Ήλιοι, και σε
Αυτόν θα επιστρέψουν όλοι. Μέσω της ισχύος Του τα ∆έντρα της Θείας Αποκάλυψης έχουν αποδώσει τους
καρπούς τους, από τους οποίους καθένας έχει σταλεί µε τη µορφή ενός Προφήτη, φέροντας ένα Μήνυµα στα
δηµιουργήµατα του Θεού σε καθένα από τους κόσµους, τον αριθµό των οποίων, µόνο, ο Θεός, µε τη γνώση
Του που περιβάλλει τα πάντα, µπορεί να υπολογίζει. Αυτός το έχει επιτύχει µε την επενέργεια ενός
και µόνο Γράµµατος του Λόγου Του, που έχει αποκαλυφτεί από την Πένα Του - µια Πένα που κινείται από
το καθοδηγητικό ∆άκτυλό Του - το ∆άκτυλό Του που και αυτό ενισχύεται από τη δύναµη της Αλήθειας του
Θεού». «Μα τη δικαιοσύνη του ενός αληθινού Θεού! Εάν ένας κόκκος πολύτιµου πετραδιού χανόταν και
θαβόταν κάτω από ένα βουνό από πέτρες, και παρέµενε κρυφό πέρα από τις επτά θάλασσες, το Χέρι της
Παντοδυναµίας ασφαλώς θα το αποκάλυπτε αυτή την Ηµέρα, αγνό και καθαρό από τους ρύπους» «Κάθε
µεµονωµένο γράµµα που προφέρεται από το στόµα Μας είναι προικισµένο µε τέτοια αναγεννητική δύναµη
που είναι ικανό να φέρει στην ύπαρξη µια νέα δηµιουργία - µια δηµιουργία της οποίας το µεγαλείο είναι
ανεξιχνίαστο απ’ όλους εκτός από το Θεό. Αυτός αληθινά έχει γνώση των πάντων.» «Είναι στη δύναµή
Μας, εάν το επιθυµούµε, να καταστήσουµε ικανό έναν κόκκο ρευστής σκόνης να παράγει, πιο σύντοµα από
µια µατιά, ήλιους άπειρης, αφάνταστης λαµπρότητας, να κάνουµε µια δροσοσταλίδα να εξελιχθεί σε
πελώριους και αµέτρητους ωκεανούς, να ενσταλάξουµε σε κάθε γράµµα τέτοια ισχύ ώστε να δύναται να
αποκαλύψει όλες τις γνώσεις των περασµένων και των µελλοντικών εποχών.» «Κατέχουµε τέτοια δύναµη,
που αν έρθει στο φως, θα µετατρέψει το πλέον θανατηφόρο από τα δηλητήρια σε µια πανάκεια αδιάλειπτης
αποτελεσµατικότητας.»
«Οι µέρες πλησιάζουν το τέλος τους, και εντούτοις οι λαοί της γης είναι βυθισµένοι σε θλιβερή
αδιαφορία και χαµένοι σε φανερή πλάνη». «Μεγάλη, µεγάλη είναι η Υπόθεση! Πλησιάζει η ώρα που θα
εµφανιστεί η πλέον µεγάλη αναταραχή. Ορκίζοµαι σ’ Αυτόν που είναι η Αλήθεια! Αυτό θα γίνει αιτία
χωρισµού που θα πλήξει τον καθένα, ακόµα κι αυτούς που περιστρέφονται γύρω Μου». «Λέγε: ω
συνάθροιση των αδιάφορων! Ορκίζοµαι στο Θεό! Η υποσχόµενη ηµέρα έχει έρθει, η µέρα που
βασανιστικές δοκιµασίες θα εφορµήσουν πάνω από τα κεφάλια σας και κάτω από τα πόδια σας, λέγοντας:
‘Γευτείτε τα όσα διέπραξαν τα χέρια σας!’» «Η ώρα της καταστροφής του κόσµου και των ανθρώπων του
έχει φτάσει. Αυτός που είναι ο Προϋπάρχων έχει έρθει για να απονείµει αιώνια ζωή, να παραχωρήσει
παντοτινή προστασία και να προσφέρει εκείνο που συντελεί στην αληθινή ζωή.» «Πλησιάζει η µέρα που η
φλόγα (του πολιτισµού) θα καταβροχθίσει τις πόλεις, όταν η Γλώσσα του Μεγαλείου θα διακηρύξει: Η
Βασιλεία είναι του Θεού, του Παντοδύναµου, του Πανένδοξου!» «Ω εσείς που στερείστε κατανόησης! Μια
δριµύτατη δοκιµασία σας καταδιώκει, και θα σας καταβάλλει αιφνίδια. Προσπαθήστε, ώστε ίσως περάσει
και δε σας βλάψει.» «Ω εσείς λαοί του κόσµου! Να ξέρετε αληθινά, ότι σας κατατρέχει µια απρόβλεπτη
συµφορά, και ότι σας περιµένει µια οδυνηρή τιµωρία. Μη νοµίζετε ότι τα έργα που έχετε διαπράξει έχουν
σβηστεί από τα µάτια Μου.» «Ω αδιάφοροι! Αν και τα θαύµατα του ελέους Μου περιβάλλουν όλα τα
δηµιουργήµατα, ορατά και αόρατα, αν και οι φανερώσεις της χάρης και της γενναιοδωρίας Μου έχουν
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διαποτίσει κάθε άτοµο του σύµπαντος, παρ’ όλα αυτά η ράβδος µε την οποίαν µπορώ να τιµωρώ τους
µοχθηρούς είναι οδυνηρή, και η σφοδρότητα του θυµού Μου εναντίον τους τροµερή.» «Μη θλίβεστε για
όσους ασχολούνται µε τα πράγµατα αυτού του κόσµου και έχουν λησµονήσει την ανάµνηση του Θεού, του
Πλέον Μεγάλου. Στο όνοµα Αυτού που είναι η Αιώνια Αλήθεια! Πλησιάζει η µέρα που η οργή του
Πανίσχυρου θα τους κυριέψει. Αυτός, αληθινά, είναι ο Παντοδύναµος, ο Υποτάσσων τα Πάντα, ο
Πανίσχυρος. Αυτός θα εξαγνίσει τη γη από τη µόλυνση της διαφθοράς τους και θα την κληροδοτήσει σε
εκείνους τους υπηρέτες Του που είναι πλησίον Του.» «Σύντοµα το κάλεσµα ‘Ναι, ναι, εδώ είµαι Εγώ, εδώ
είµαι Εγώ’ θα ακούγεται από κάθε τόπο. ∆ιότι δεν υπήρχε ποτέ, ούτε θα υπάρξει ποτέ, άλλο καταφύγιο
προσφυγής για κανέναν». «Και όταν φτάσει η προκαθορισµένη ώρα, θα εµφανιστεί ξαφνικά εκείνο, που θα
κάνει τα µέλη της ανθρωπότητας να τρέµουν. Τότε, και µόνο τότε, θα ξεδιπλωθεί το Θεϊκό Λάβαρο και το
Αηδόνι του Παραδείσου θα κελαηδήσει τη µελωδία του».
«Στην αρχή κάθε Αποκάλυψης επικρατούσαν αντιξοότητες, οι οποίες αργότερα
µετατρέπονταν σε µεγάλη ευηµερία.» «Λέγε: Ω άνθρωποι του Θεού! Προσέξτε µήπως σας
ανησυχήσουν οι δυνάµεις του κόσµου, ή σας αποδυναµώσει η ισχύς των εθνών, ή η ταραχή των ανθρώπων
της διχόνοιας σας αποθαρρύνει, ή σας λυπήσουν οι υποστηρικτές της γήινης δόξας. Να είστε σαν ένα βουνό
στην Υπόθεση του Κυρίου Σας, του Πανίσχυρου, του Πανένδοξου, του Απεριόριστου.» «Λέγε: Προσέξτε, ω
άνθρωποι του Μπαχά, µη τυχόν οι δυνατοί της γης σας στερήσουν τη δύναµη, ή αυτοί που κυβερνούν τον
κόσµο σας γεµίσουν µε φόβο. Εναποθέστε την εµπιστοσύνη σας στο Θεό και αναθέστε τις υποθέσεις σας
στη φροντίδα Του. Αυτός αληθινά, µε τη δύναµη της αλήθειας θα σας καταστήσει νικηφόρους και Αυτός
αληθινά, έχει τη δύναµη να κάνει ό,τι επιθυµεί και στην κατοχή Του έχει τα ηνία της παντοδύναµης
ισχύος.» «Ορκίζοµαι στη ζωή Μου! Τίποτε άλλο δεν µπορεί να συµβεί στους αγαπηµένους Μου εκτός απ’
εκείνο που τους ωφελεί. Αυτό πιστοποιεί η Πένα του Θεού, του Πλέον Ισχυρού, του Πανένδοξου, του
Πλέον Αγαπηµένου.» «Μην αφήνετε τα συµβάντα του κόσµου να σας λυπήσουν. Ορκίζοµαι στο Θεό! Η
θάλασσα της ευδαιµονίας ποθεί να φτάσει στην παρουσία σας, διότι κάθε καλό έχει δηµιουργηθεί για σας,
και σύµφωνα µε τις ανάγκες των καιρών θα σας αποκαλυφτεί.» «Ω υπηρέτες Μου! Μη θλίβεστε, εάν σ’
αυτές τις ηµέρες και πάνω σ’ αυτή τη γήινη σφαίρα, πράγµατα αντίθετα µε τις επιθυµίες σας έχουν οριστεί
και φανερωθεί από το Θεό, γιατί σας περιµένουν βεβαιότατα ηµέρες µακάριας χαράς και θείας
ευδαιµονίας. Κόσµοι, άγιοι και πνευµατικά ένδοξοι, θα ξεδιπλωθούν µπροστά στα µάτια σας. Έχετε
προοριστεί από Αυτόν, σ’ αυτόν και στο µέλλοντα κόσµο, να συµµετέχετε στα οφέλη τους, να συµµερίζεστε
τις χαρές τους και να λαµβάνετε µερίδιο από την ενισχυτική χάρη τους. Αναµφίβολα θα κατακτήσετε το
καθένα και όλα αυτά».
«Αυτή είναι η ηµέρα για να µιλήσετε. Επιβάλλεται στο λαό του Μπαχά να προσπαθεί, µε υπέρτατη
υποµονή και µακροθυµία, να οδηγήσει τους λαούς της γης στο Μέγιστο Ορίζοντα. Κάθε σώµα
αναζητάει µια ψυχή. Επουράνιες ψυχές πρέπει να αναζωογονηθούν µε την πνοή του Λόγου του Θεού,
τα νεκρά σώµατα µε ένα νέο πνεύµα. Μέσα σε κάθε λέξη είναι κρυµµένο ένα νέο πνεύµα. Ευτυχισµένος ο
άνθρωπος που φτάνει σ’ αυτό και έχει εγερθεί να διδάξει την Υπόθεση Εκείνου ο Οποίος είναι ο Βασιλέας
της Αιωνιότητας.» «Λέγε: Ω υπηρέτες! Ο θρίαµβος αυτής της Υπόθεσης εξαρτήθηκε και θα συνεχίσει να
εξαρτάται από την εµφάνιση άγιων ψυχών, από την επίδειξη ενάρετων πράξεων και τη φανέρωση λόγων
τέλειας σοφίας.» «Επικεντρώστε τις ενέργειές σας στη διάδοση της Πίστης του Θεού. Όποιος είναι
αντάξιος µιας τέτοιας υψηλής αποστολής, ας εγερθεί και ας την προωθήσει. Όποιος αδυνατεί, καθήκον του
είναι να ορίσει κάποιον που αντί αυτού θα διακηρύξει αυτή την Αποκάλυψη, της οποίας η δύναµη έχει
κάνει να τρέµουν τα θεµέλια των ισχυρότερων κατασκευών, κάθε βουνό να συντριβεί σε σκόνη και κάθε
ψυχή να µείνει εµβρόντητη.» «Κυριότερο µέληµά σας ας είναι να σώσετε τον πεσόντα στο τέλµα της
επικείµενης εξάλειψης και να τον βοηθήστε ν’
ασπαστεί την πανάρχαια Πίστη του Θεού. Η
συµπεριφορά σας απέναντι στο γείτονά σας πρέπει να είναι τέτοια που να φανερώνει σαφώς τα σηµεία
του ενός αληθινού Θεού, διότι εσείς είστε οι πρώτοι ανάµεσα στους ανθρώπους που έχουν
αναδηµιουργηθεί από το Πνεύµα Του, οι πρώτοι που Τον λατρεύουν και υποκλίνονται µπροστά Του, οι
πρώτοι που περιστρέφονται γύρω από το θρόνο της δόξας Του.» «Ω εσείς αγαπηµένοι του Θεού! Μην
επαναπαύεστε στις κλίνες σας, όχι, κινητοποιηθείτε µόλις αναγνωρίσετε τον Κύριό σας, το ∆ηµιουργό
και ακούστε τα πράγµατα που Του έχουν συµβεί και σπεύστε να Τον βοηθήσετε. Λύστε τις γλώσσες σας
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και διακηρύξτε ασταµάτητα την Υπόθεσή Του. Αυτό θα είναι καλύτερο για σας απ’ όλους τους
θησαυρούς του παρελθόντος και του µέλλοντος, αν είστε απ’ αυτούς που κατανοούν αυτή την
αλήθεια.» «Ορκίζοµαι σ’ Αυτόν που είναι η Αλήθεια! Σύντοµα ο Θεός θα στολίσει την απαρχή του
Βιβλίου της Ύπαρξης µε τη µνεία των αγαπηµένων Του που υπέφεραν βάσανα στο µονοπάτι Του
και ταξίδεψαν διασχίζοντας τις χώρες στο όνοµά Του και για τη δόξα Του. Όποιος έχει φτάσει στην
παρουσία τους θα δοξάζεται στη συνάθροισή τους και όλοι όσοι κατοικούν σε κάθε τόπο θα φωτιστούν από
την ανάµνησή τους.» «Συναγωνιστείτε ο ένας τον άλλο στην υπηρεσία του Θεού και της Υπόθεσής Του.
Αυτό είναι πραγµατικά εκείνο που σας ωφελεί σ’ αυτόν και στον επόµενο κόσµο. Ο Κύριος σας, ο Θεός του
Ελέους είναι ο Ενήµερος των πάντων, ο Παντογνώστης. Μη θλίβεστε για τα πράγµατα που βλέπετε σήµερα.
Θα έρθει η Ηµέρα κατά την οποία τα έθνη θα διακηρύσσουν: ‘Η γη είναι του Θεού, του Παντοδύναµου, του
Μοναδικού, του Ασύγκριτου, του Παντογνώστη!’» «Ευλογηµένο είναι το σηµείο, και το σπίτι, και ο τόπος,
και η πόλη, και η καρδιά, και το βουνό, και το καταφύγιο, και η σπηλιά, και η κοιλάδα, και η στεριά, και η
θάλασσα, και το νησί και το λιβάδι, όπου αναφέρθηκε ο Θεός και δοξάστηκε το όνοµά Του.» «Η
µετακίνηση αυτή καθ’ αυτή από τόπο σε τόπο, όταν γίνεται για χάρη του Θεού, ανέκαθεν ασκούσε και
µπορεί και τώρα να ασκεί την επιρροή της στον κόσµο. Στα Βιβλία του παρελθόντος η στάθµη αυτών που
ταξίδευαν είτε µακριά είτε κοντά προκειµένου να καθοδηγήσουν τους υπηρέτες του Θεού έχει προβληθεί
και καταγραφεί.» «Ορκίζοµαι στο Θεό! Τόσο σπουδαία είναι τα πράγµατα που έχουν οριστεί για τους
σταθερούς που εάν, έστω και απειροελάχιστα αποκαλύπτονταν, όλοι όσοι βρίσκονται στον ουρανό και στη
γη θα έµεναν εµβρόντητοι, εκτός από εκείνους που ο Θεός, ο Κύριος όλων των κόσµων, θέλησε να
εξαιρέσει.» «Ορκίζοµαι στο Θεό! Εκείνα που έχουν προοριστεί γι’ αυτόν που βοηθά την Υπόθεσή Μου
υπερβαίνουν τους θησαυρούς της γης.» «Όποιος ανοίξει τα χείλη του αυτή την ηµέρα και µνηµονεύσει το
όνοµα του Κυρίου του, τα πλήθη της Θείας έµπνευσης θα κατέλθουν σ’ αυτόν από τον ουρανό του
ονόµατός Μου, του Παντογνώστη, του Πάνσοφου. Σ’ αυτόν θα κατέλθει επίσης το ουράνιο Πλήθος,
κρατώντας ψηλά ένα δισκοπότηρο αγνού φωτός. Έτσι έχει προοριστεί στο Βασίλειο της Αποκάλυψης του
Θεού µε την προσταγή Εκείνου που είναι ο Πανένδοξος, ο Παντοδύναµος.» «Μα τη ∆ικαιοσύνη Εκείνου ο
Οποίος αυτή την ηµέρα αναφωνεί στα ενδόµυχα όλων των δηµιουργηµάτων, ‘Θεέ, δεν υπάρχει άλλος
Θεός εκτός από Εµένα!’ Αν οποιοσδήποτε άνθρωπος εγερθεί για να υπερασπίσει, µε τα γραπτά του, την
Υπόθεση του Θεού, ενάντια στους επικριτές της, ένας τέτοιος άνθρωπος, όσο ασήµαντο κι αν είναι το
µερίδιό του, θα τιµηθεί στον επόµενο κόσµο τόσο που το ουράνιο Πλήθος θα ζηλέψει τη δόξα του. Καµιά
πένα δεν µπορεί να περιγράψει το µεγαλείο της στάθµης του, ούτε καµιά γλώσσα µπορεί ν’
αναπαραστήσει τη λάµψη του.» «Ας βοηθήσει ο Θεός ώστε να µπορέσετε όλοι να φέρετε σε πέρας εκείνο
που είναι το Θέληµα του Θεού και να βοηθηθείτε ευσπλαχνικά ώστε να εκτιµήσετε τη στάθµη που έχει
απονεµηθεί σ’ εκείνους τους αγαπηµένους Του που έχουν εγερθεί να Τον υπηρετήσουν και να εκθειάσουν
το όνοµά Του. Πάνω τους ας αναπαύεται η δόξα του Θεού, η δόξα όλων όσων υπάρχουν στους ουρανούς
και όλων όσων υπάρχουν στη γη και η δόξα των κατοίκων του ύψιστου Παραδείσου, του ουρανού των
ουρανών.» «Ω λαέ του Μπαχά! Το ότι δεν υπάρχει κανένας να σας ανταγωνιστεί είναι ένα σηµάδι ελέους.
Πιείτε από το Κύπελλο της Γενναιοδωρίας τον οίνο της αθανασίας, αψηφώντας εκείνους που έχουν
απαρνηθεί το Θεό, τον Κύριο των ονοµάτων και ∆ηµιουργό των Ουρανών.»
«Ορκίζοµαι στον ένα αληθινό Θεό! Αυτή είναι η µέρα εκείνων που έχουν αποδεσµευτεί απ’ όλα εκτός
από Αυτόν, η µέρα εκείνων που έχουν αναγνωρίσει την ενότητά Του, η ηµέρα κατά την οποία ο Θεός
δηµιουργεί µε τα χέρια της ∆ύναµής Του, θεϊκές υπάρξεις και άφθαρτες ουσίες, εκ των οποίων η καθεµιά
θα απορρίψει τον κόσµο και όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτόν και θα παραµείνει τόσο σταθερή στην Υπόθεση
του Θεού που κάθε καρδιά µε σοφία και κατανόηση θα εκπλαγεί». «Κρυµµένο κάτω από το Ιερό Πέπλο και
έτοιµο να υπηρετήσει το Θεό, υπάρχει ένα τάγµα επίλεκτών Του που θα φανερωθεί στους ανθρώπους, θα
βοηθήσει την Υπόθεσή Του, δε θα φοβάται κανέναν, ακόµα και αν ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή ξεσηκωθεί
και πολεµήσει εναντίον του. Αυτοί είναι εκείνοι, που µπροστά στο βλέµµα των κατοίκων της γης και του
ουρανού, θα εγερθούν και θα αναφωνήσουν δυνατά το όνοµα του Παντοδύναµου και θα καλέσουν τα τέκνα
των ανθρώπων στο µονοπάτι του Θεού, του Πανένδοξου, του Αείµνηστου.» «Πλησιάζει η µέρα κατά την
οποία ο Θεός, µε µια πράξη της Θέλησής Του, θα αναδείξει µια φυλή ανθρώπων των οποίων η φύση είναι
ανεξιχνίαστη σ’ όλους εκτός του Θεού, του Πανίσχυρου, του Αυθύπαρκτου.» «Σύντοµα, θα φανερώσει, από
τους Κόλπους της ∆ύναµης, τα Χέρια της Υπεροχής και Ισχύος - Χέρια που θα εγερθούν να κατακτήσουν τη
νίκη γι’ αυτόν το Νέο, και τα οποία θα εξαγνίσουν την ανθρωπότητα από την µόλυνση των αθλίων και των

ΣΟΓΙ ΕΦΕΝΤΙ

45

ασεβών. Αυτά τα Χέρια θα ετοιµαστούν προς δράση για το θρίαµβο της Πίστης του Θεού και στο όνοµά
Μου, το Αυθύπαρκτο, το Πανίσχυρο, θα υποτάξουν τους ανθρώπους και τις φυλές της γης. Θα εισέλθουν
στις πόλεις και θα εµπνεύσουν φόβο στις καρδιές όλων των κατοίκων τους. Τέτοιες είναι οι ενδείξεις της
ισχύος του Θεού. Πόσο φοβερή, πόσο σφοδρή είναι η ισχύς Του!»
Ένας ακόµη λόγος σαν συµπέρασµα. Ανάµεσα στις πιο βαρυσήµαντες και προκλητικές για
στοχασµό δηλώσεις που έκανε ποτέ ο Αµπντολ-Μπαχά, στην πορεία των κοσµοϊστορικών ταξιδιών Του
στην ήπειρο της Βόρειας Αµερικής, είναι και οι παρακάτω: “Είθε η Αµερικανική ∆ηµοκρατία να είναι το
πρώτο έθνος που θα εγκαταστήσει τα θεµέλια της διεθνούς συµφωνίας. Είθε να είναι το πρώτο έθνος που
θα διακηρύξει την ενότητα της ανθρωπότητας. Είθε να είναι το πρώτο που θα ξεδιπλώσει το Λάβαρο της
Μεγίστης Ειρήνης.” Και πάλι: “Ο λαός της Αµερικής αξίζει πραγµατικά να είναι ο πρώτος που θα χτίσει
το Ναό της Μεγάλης Ειρήνης και θα διακηρύξει την ενότητα της ανθρωπότητας…. ∆ιότι η Αµερική έχει
αναπτύξει δυνάµεις και ικανότητες µεγαλύτερες και πιο θαυµαστές από τα άλλα έθνη…. Το αµερικανικό
έθνος έχει τα εφόδια και τη δύναµη να επιτύχει εκείνο που θα στολίσει τις σελίδες της ιστορίας, να γίνει
αξιοζήλευτο στον κόσµο και να ευλογηθεί τόσο στην Ανατολή όσο και στη ∆ύση για το θρίαµβο του λαού
του…. Η αµερικανική ήπειρος δείχνει σηµάδια και ενδείξεις πολύ µεγάλης προόδου. Το µέλλον της
υπόσχεται ακόµη πιο πολλά, διότι η επίδραση και τα φώτα της έχουν µεγάλη εµβέλεια.. Θα καθοδηγήσει
πνευµατικά όλα τα έθνη.”

Το Πεπρωµένο της Αµερικής
Η δηµιουργική ενέργεια που παράχθηκε µυστηριωδώς από τα πρώτα σκιρτήµατα της εµβρυώδους
Παγκόσµιας Τάξης του Μπαχάολλα, µόλις απελευθερώθηκε µέσα σ’ ένα έθνος που προορίζεται να γίνει
η κοιτίδα και ο υπέρµαχός της, προίκισε εκείνο το έθνος µε το αξίωµα και το περιέβαλε µε δυνάµεις και
ικανότητες και το εφοδίασε πνευµατικά, ώστε να παίξει το ρόλο που έχει προδιαγραφεί σ’ αυτά τα
προφητικά λόγια. Οι δυνάµεις που έχει εµφυτεύσει στο λαό της αυτή η Θεόσταλτη αποστολή, αρχίζουν,
από τη µια πλευρά, να διαφαίνονται µέσα από τις συνειδητές προσπάθειες και επιτεύξεις σε εθνική
κλίµακα, τόσο στους διδασκαλικούς όσο και στους διαχειριστικούς τοµείς της Μπαχάι δραστηριότητας,
της οργανωµένης κοινότητας των οπαδών του Μπαχάολλα στη Βόρεια Αµερικανική ήπειρο. Αυτές οι
ίδιες δυνάµεις, αν και παράλληλες µ’ αυτές τις προσπάθειες και τις επιτεύξεις, διαµορφώνουν
ανεπαίσθητα, από την άλλη πλευρά, υπό την επίδραση των παγκόσµιων πολιτικών και οικονοµικών
δυνάµεων, το πεπρωµένο εκείνου του έθνους και επηρεάζουν τη ζωή και τις ενέργειες τόσο της
κυβέρνησης όσο και του λαού της.
Στις προσπάθειες και στα κατορθώµατα εκείνων οι οποίοι, έχοντας επίγνωση της Αποκάλυψης του
Μπαχάολλα, κοπιάζουν τώρα σ’ εκείνη την ήπειρο, στην παρούσα και στη µελλοντική πορεία της
δράσης τους έχω αναφερθεί στις προηγούµενες σελίδες επαρκώς. Αν είναι να κατανοηθεί σωστά το
πεπρωµένο του αµερικανικού λαού, στην ολότητά του, πρέπει τώρα να ειπωθεί ένας λόγος σχετικά µε
τον προσανατολισµό εκείνου του έθνους σαν σύνολο, και την πορεία των υποθέσεων του λαού του. ∆ιότι
άσχετα από το πόσο αγνοεί την Πηγή από την οποία προέρχονται εκείνες οι κατευθυντήριες δυνάµεις και
το πόσο αργή και κοπιώδης η διαδικασία, γίνεται όλο και πιο εµφανές ότι το έθνος σαν σύνολο, είτε µε
τη συµβολή της κυβέρνησής του είτε διαφορετικά, ρέπει, υπό την επίδραση δυνάµεων που ούτε να
συλλάβει µπορεί αλλά ούτε και να ελέγξει, προς τέτοιους συνδέσµους και στρατηγικές, όπου, όπως έχει
υποδείξει ο Αµπντολ-Μπαχά, βρίσκεται το αληθινό πεπρωµένο του. Τόσο η κοινότητα των αµερικανών
πιστών, οι οποίοι έχουν επίγνωση εκείνης της Πηγής, όσο και το µεγάλο πλήθος των συµπατριωτών
τους, που δεν έχουν ακόµη αναγνωρίσει το Χέρι που κατευθύνει το πεπρωµένο τους, συµβάλλουν, ο
καθένας µε τον τρόπο του, στην πραγµατοποίηση των ελπίδων και στην εκπλήρωση των υποσχέσεων
που εκφράστηκαν στα λόγια που παρατέθηκαν παραπάνω από τον Αµπντολ-Μπαχά.
Ο κόσµος προχωρεί. Τα γεγονότα του ξεδιπλώνονται δυσοίωνα και µε ανησυχητική ταχύτητα. Ο
ανεµοστρόβιλος των παθών του είναι γρήγορος και τροµακτικά βίαιος. Ο Νέος Κόσµος παρασύρεται
ανεπαίσθητα στη δίνη του. Οι πιθανές εστίες ταραχών της γης ρίχνουν ήδη τη σκιά τους πάνω στις ακτές
της. Κίνδυνοι αφάνταστοι και απρόβλεπτοι, την απειλούν και από µέσα και απ’ έξω. Οι κυβερνήσεις και
οι λαοί της µπλέκονται βαθµιαία στα δίχτυα των περιοδικών παγκόσµιων κρίσεων και έντονων
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διενέξεων. Ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός, µε κάθε επιτάχυνση στην πρόοδο της επιστήµης,
συρρικνώνονται σταθερά σε απλά κανάλια. Η Μεγάλη ∆ηµοκρατία της ∆ύσης βρίσκει τον εαυτό της
ιδιαίτερα και όλο και περισσότερο αναµεµειγµένη. Απόµακρος ορυµαγδός ηχεί απειλητικά στον
αναβρασµό του λαού της. ∆ίπλα της παρατάσσονται οι πιθανές εστίες ταραχών της ευρωπαϊκής ηπείρου
και της Άπω Ανατολής. Στο νότιο ορίζοντά της διαφαίνεται αυτό που µπορεί ενδεχοµένως να εξελιχθεί
σ’ ένα άλλο κέντρο αναταραχής και κινδύνου. Ο κόσµος συρρικνώνεται σε µια γειτονιά. Η Αµερική,
ηθεληµένα ή άθελά της, πρέπει να αντιµετωπίσει και να χειριστεί αυτή την καινούργια κατάσταση. Για
λόγους εθνικής ασφάλειας, πόσο µάλλον οποιουδήποτε ανθρωπιστικού κινήτρου, πρέπει ν’ αναλάβει τις
υποχρεώσεις που της επιβάλλει αυτή η πρόσφατα δηµιουργηµένη γειτονιά. Όσο παράδοξο κι αν φανεί, η
µοναδική της ελπίδα να απελευθερωθεί από τους κινδύνους που έχουν συγκεντρωθεί γύρω της είναι να
πιαστεί στον ίδιο εκείνο ιστό της διεθνούς ένωσης που υφαίνει το Χέρι µιας ανεξιχνίαστης Θείας
Πρόνοιας. Έρχεται στο νου µε µια ιδιαίτερη καταλληλότητα και ισχύ, η συµβουλή του Αµπντολ-Μπαχά
προς έναν υψηλό αξιωµατούχο της κυβέρνησής της: ‘Ο καλύτερος τρόπος να υπηρετήσετε τη χώρα σας
είναι ν’ αγωνιστείτε µε την ιδιότητά σας ως πολίτη του κόσµου, να συµβάλετε στην τελική εφαρµογή της
αρχής του οµοσπονδιακού συστήµατος που θεµελιώνει την κυβέρνηση της χώρας σας στις σχέσεις που
υπάρχουν τώρα ανάµεσα στους λαούς και στα έθνη του κόσµου.’ Τα ιδανικά που διέγειραν τη φαντασία
του τραγικά αδικηµένου Προέδρου της Αµερικής, του οποίου οι υψηλές προσπάθειες, όσο κι αν
εκµηδενίστηκαν από µια γενιά χωρίς οράµατα’, ο Αµπντολ-Μπαχά, µε την ίδια Του την πένα, ανακήρυξε
ότι σηµατοδότησαν την αυγή της Μεγίστης Ειρήνης, παρόλο που τώρα βρίσκονται στο χώµα,
κατηγορούν δριµύτατα µια απερίσκεπτη γενιά, επειδή τα εγκατέλειψε τόσο ανελέητα.
Το ότι ο κόσµος µαστίζεται από συµφορές, το ότι οι κίνδυνοι επισωρεύονται και απειλούν
πραγµατικά το αµερικανικό έθνος, κανένας διορατικός παρατηρητής δεν µπορεί να αρνηθεί. Η γη έχει
τώρα µεταµορφωθεί σ’ ένα εξοπλισµένο στρατόπεδο. Περίπου πενήντα εκατοµµύρια άντρες είναι είτε
στα όπλα είτε εν εφεδρεία. Το ποσό των τριών δισεκατοµµυρίων λιρών τουλάχιστον ξοδεύεται µέσα σ’
ένα χρόνο, για τους εξοπλισµούς της. Το φως της θρησκείας έχει σκιαστεί και οι κανόνες της ηθικής
καταρρέουν. Τα έθνη του κόσµου, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, έχουν πέσει θύµα των µαχόµενων
ιδεολογιών που απειλούν να κλονίσουν τα ίδια τα θεµέλια της ακριβά κερδισµένης πολιτικής τους
ενότητας. Αναστατωµένα πλήθη σ’ αυτές τις χώρες τα βλέπουν µε δυσφορία, είναι πάνοπλα, έντροµα
από φόβο και στενάζουν κάτω από το ζυγό των συµφορών που προκλήθηκαν από την πολιτική διαµάχη,
το φυλετικό φανατισµό, τα εθνικά µίση και τις θρησκευτικές έχθρες. “Οι άνεµοι της απόγνωσης,” έχει
διαβεβαιώσει µε σαφήνεια ο Μπαχάολλα, “φυσούν, αλίµονο, από κάθε κατεύθυνση και η διχόνοια που
χωρίζει και βασανίζει την ανθρώπινη φυλή αυξάνεται καθηµερινά. Τα σηµάδια της επερχόµενης
αναστάτωσης και του χάους µπορούν τώρα να διακριθούν….” “Τα δεινά,” προέβλεψε ο Αµπντολ-Μπαχά
γράφοντας πριν από δύο δεκαετίες3, “από τα οποία υποφέρει τώρα ο κόσµος θα πολλαπλασιαστούν· το
σκοτάδι που τον περιβάλλει θα βαθύνει. Τα Βαλκάνια θα παραµείνουν δυσαρεστηµένα. Η ανησυχία τους θα
αυξηθεί. Οι συντετριµµένες ∆υνάµεις θα συνεχίσουν να υποκινούν αναταραχές. Θα καταφύγουν σε
κάθε µέτρο που θα αναζωπυρώνει τη φλόγα του πολέµου. Κινήµατα καινούργια και παγκόσµια στο φάσµα
τους, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση των σχεδίων τους. Το Κίνηµα της Αριστεράς θα
προσλάβει µεγάλη σπουδαιότητα. Η επιρροή του θα εξαπλωθεί.4” Όσο για το ίδιο το αµερικανικό έθνος, η
φωνή του δικού του Προέδρου, εµφατική και σαφής, προειδοποιεί το λαό του ότι µια πιθανή επίθεση
ενάντια στη χώρα τους πλησιάζει πολύ µε την ανάπτυξη των αεροσκαφών και άλλων παραγόντων. Ο
υπουργός των Εσωτερικών της χώρας, απευθυνόµενος σ’ ένα πρόσφατο Συνέδριο στους
συγκεντρωµένους αντιπροσώπους όλων των Αµερικανικών ∆ηµοκρατιών, εκφράζει µια όχι λιγότερο
δυσοίωνη προειδοποίηση: “Αυτές οι αναδυόµενες δυνάµεις διαφαίνονται απειλητικά σ’ όλο τον κόσµο η δυσοίωνη σκιά τους πέφτει κατά µήκος του δικού µας Ηµισφαιρίου.” Όσο για τον Τύπο. Εκφράζεται η
ίδια προειδοποίηση και προαγγελία για τον επερχόµενο κίνδυνο. “Πρέπει να είµαστε έτοιµοι να
αµυνθούµε και από µέσα και από έξω…. Τα αµυντικά µας σύνορα είναι εκτεταµένα. Απλώνονται από το
Point Barrow της Αλάσκα µέχρι το Cape Horn, και εκτείνονται στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Το
πότε και πού θα µας επιτεθούν οι εισβολείς από την Ευρώπη και την Ασία κανείς δεν ξέρει. Θα
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µπορούσε να είναι οπουδήποτε, οποτεδήποτε…. ∆εν έχουµε άλλη επιλογή από το να εξοπλιστούµε εµείς
οι ίδιοι…. Πρέπει να φρουρήσουµε µε προσοχή το ∆υτικό Ηµισφαίριο.”
Το διάστηµα που έχει διανύσει το αµερικανικό έθνος από τη στιγµή της επίσηµης και
κατηγορηµατικής αποκήρυξης του ιδανικού του Γουίλσον, οι αλλαγές που έχουν συµβεί απροσδόκητα
τα τελευταία χρόνια, η κατεύθυνση προς την οποία κινούνται τα παγκόσµια γεγονότα, µε την
αναπόφευκτη επίδρασή τους στην πολιτική και στην οικονοµία εκείνου του έθνους, είναι για τον κάθε
Μπαχάι παρατηρητή, που εξετάζει τις εξελίξεις στη διεθνή κατάσταση, υπό το φως των προφητειών
τόσο του Μπαχάολλα όσο και του Αµπντολ-Μπαχά, πολύ σηµαντικά και εξαιρετικά διδακτικά και
ενθαρρυντικά. Θα ήταν αδύνατον να καθορίσει κανείς την ακριβή πορεία την οποία, σ’ αυτούς τους
ταραγµένους καιρούς και τα βαρυσήµαντα χρόνια, θα ακολουθήσει αυτό το έθνος. Το µόνο που
µπορούµε, κρίνοντας από την κατεύθυνση που παίρνουν τώρα οι υποθέσεις του, είναι να προβλέψουµε
την πορεία που πιθανόν θα διαλέξει ν’
ακολουθήσει στις σχέσεις του τόσο µε τις ∆ηµοκρατίες της
Αµερικής όσο και µε τις χώρες των υπόλοιπων ηπείρων.
Μια στενότερη σχέση µε αυτές τις ∆ηµοκρατίες, αφενός, και µια αυξηµένη συµµετοχή, σε διάφορες
βαθµίδες, αφετέρου, στις υποθέσεις όλου του κόσµου, σαν αποτέλεσµα επαναλαµβανόµενων διεθνών
κρίσεων, φαίνεται να είναι οι πιο ενδεχόµενες εξελίξεις που επιφυλάσσει το µέλλον για εκείνη τη χώρα.
Αναπόφευκτα θα προκύψουν καθυστερήσεις, θα υπάρξουν αποτυχίες στην πορεία της εξέλιξης εκείνης
της χώρας προς τον τελικό της προορισµό. Τίποτα, ωστόσο, δεν µπορεί τελικά να µεταβάλει εκείνη την
πορεία που έχει προοριστεί γι’ αυτήν από την αλάνθαστη πένα του Αµπντολ-Μπαχά. Αφού η
οµοσπονδιακή της ενότητα έχει ήδη επιτευχθεί και οι εσωτερικοί της θεσµοί έχουν σταθεροποιηθεί - ένα
στάδιο που σηµατοδότησε την ενηλικίωσή της ως πολιτική οντότητα - η περαιτέρω εξέλιξή της, ως
µέλος της οικογένειας των εθνών, πρέπει κάτω από συνθήκες που δεν µπορεί κανείς να διανοηθεί προς
το παρόν, να συνεχιστεί σταθερά. Μια τέτοια εξέλιξη πρέπει να συνεχίσει µέχρι την ώρα που εκείνο το
έθνος, µέσω του ενεργού και αποφασιστικού ρόλου που θα έχει παίξει στην οργάνωση και στην ειρηνική
διευθέτηση των υποθέσεων της ανθρωπότητας, θα έχει φτάσει στο πλήρες µέγεθος των δυνάµεων και
των λειτουργιών του ως εξέχον µέλος και συστατικό µέρος ενός οµόσπονδου κόσµου.
Το άµεσο µέλλον, σαν αποτέλεσµα αυτής της σταθερής, της βαθµιαίας και αναπόφευκτης
απορρόφησης στις πολλαπλές επιπλοκές και στα προβλήµατα που προσβάλλουν την ανθρωπότητα,
πρέπει να είναι σκοτεινό και καταθλιπτικό για εκείνο το έθνος. Η συγκλονιστική για τον κόσµο
δοκιµασία την οποία ο Μπαχάολλα, όπως παρατέθηκε στις παραπάνω σελίδες, έχει τόσο παραστατικά
προβλέψει, µπορεί να το βρει σε άνευ προηγούµενο βαθµό παρασυρµένο στη δίνη της. Θα αναδυθεί
πιθανόν από αυτήν, αντίθετα µε τις αντιδράσεις του στην προηγούµενη παγκόσµια σύγκρουση,
συνειδητά αποφασισµένο ν’ αρπάξει την ευκαιρία του, να χρησιµοποιήσει όλο το βάρος της επιρροής
του για την αντιµετώπιση των γιγαντιαίων προβληµάτων που µια τέτοια δοκιµασία πρέπει ν’ αφήσει στο
πέρασµά της και να εξοστρακίσει µια για πάντα, µε τη σύµπραξη των αδελφικών εθνών του, τόσο στην
Ανατολή όσο και στη ∆ύση, τη µεγαλύτερη κατάρα που από αµνηµονεύτων χρόνων έχει προσβάλει και
υποβιβάσει το ανθρώπινο γένος.
Τότε και µόνο τότε το αµερικανικό έθνος, διαµορφωµένο και εξαγνισµένο στη χοάνη ενός κοινού
πολέµου, σκληραγωγηµένο στις κακουχίες του και πειθαρχηµένο από το µάθηµά του, θα είναι σε θέση
να υψώσει τη φωνή του στα συµβούλια των εθνών, να θέσει µόνο του τον ακρογωνιαίο λίθο µιας
παγκόσµιας και διαρκούς ειρήνης, να διακηρύξει την αλληλεγγύη, την ενότητα και την ωριµότητα της
ανθρωπότητας και να βοηθήσει στην εγκαθίδρυση της υποσχόµενης κυριαρχίας της δικαιοσύνης πάνω
στη γη. Τότε και µόνο τότε, το αµερικανικό έθνος, καθώς η κοινότητα των Αµερικανών πιστών µέσα
στην καρδιά της θα εκπληρώνει τη θεϊκά καθορισµένη αποστολή της, θα µπορέσει να εκπληρώσει το
απερίγραπτα ένδοξο πεπρωµένο του που έχει οριστεί για αυτό από τον Παντοδύναµο και έχει
διαφυλαχθεί αιώνια στις γραφές του Αµπντολ-Μπαχά. Τότε και µόνο τότε, το αµερικανικό έθνος θα
επιτύχει “εκείνο που θα στολίσει τις σελίδες της ιστορίας,” “που θα το κάνει αξιοζήλευτο στον κόσµο και
θα γίνει ευλογηµένο τόσο στην Ανατολή όσο και στη ∆ύση.”
ΣΟΓΙ
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