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Προς αυτό το στόχο -το στόχο µιας Νέας Παγκόσµιας Τάξης, που είναι Θεϊκή στην
προέλευση, περιεκτική στη σφαίρα της, δίκαιη στις αρχές της, γεµάτη πρόκληση
στα χαρακτηριστικά της- πρέπει ν'αγωνιστεί η βασανισµένη ανθρωπότητα.»
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II

Ο Σόγι Εφέντι, Φύλακας της Μπαχάι Πίστης, ασκώντας το έργο του ως ερµηνευτή της Μπαχάι
Αποκάλυψης, ασχολήθηκε λεπτοµερώς και µε αξιόλογη έµφαση µε την παγκόσµια τάξη που διαφυλάσσεται σ'
αυτή την Αποκάλυψη. Στην αρχή της θητείας του, όπου εγκαινίασε τη Σχηµατιστική εποχή της Πίστης
αναφέρθηκε «σε εκείνα τα πολύτιµα στοιχεία εκείνου του Θεϊκού Πολιτισµού των οποίων η καθιέρωση
αποτελεί την πρωταρχική αποστολή της Μπαχάι Πίστης», και µε την πάροδο των χρόνων συνέταξε µια σειρά
από επιστολές, γενικά αποκαλούµενες ως οι επιστολές του για την Παγκόσµια Τάξη, αναπτύσσοντας αυτό το
θέµα.
Η ζωτική αναγκαιότητα της παγκόσµιας τάξης αναγνωρίζεται ευρέως σήµερα αλλά τα µέσα για την
επίτευξή της φέρνουν σε αµηχανία ακόµη και τους πιο ένθερµους υποστηρικτές της. Στο µεταξύ η πορεία της
αποσύνθεσης συνεχίζεται ανεξέλεγκτα και η κατάσταση της ανθρωπότητας πλησιάζει το στάδιο της
απόγνωσης. Σ' αυτή την κρίσιµη φάση, ο Παγκόσµιος Οίκος ∆ικαιοσύνης, το διεθνές διοικητικό σώµα της
Μπαχάι Πίστης, νιώθει παρακινηµένος να διακηρύξει και πάλι τη σηµασία και το σκοπό του Μπαχάι
µηνύµατος και τη σχέση του προς την ίδια µας την ύπαρξη πάνω στη γη. Έχει εποµένως επιλέξει τα παρακάτω
κείµενα από τις επιστολές του Σόγι Εφέντι για την Παγκόσµια Τάξη και τα προσφέρει σαν ένα φως και µια
καθοδήγηση για όλη την ανθρωπότητα σ'αυτή τη σκοτεινή περίοδο της ιστορίας µας, µια περίοδο, όµως, της
οποίας ο µακρινός ορίζοντας είναι λαµπρός χάρη στην υπόσχεση για εκείνη την πιο ένδοξη ηµέρα απ'όλες, η
οποία προφητεύτηκε και εξυµνήθηκε σε όλες τις εποχές από προφήτες, µάντεις και ποιητές και η οποία τώρα
ξηµερώνει για τα βασανισµένα και απελπισµένα παιδιά των ανθρώπων.

III

Εισαγωγή
Η θεµελιώδης αρχή που έχει εξαγγελθεί από τον Μπαχάολλα, πιστεύουν σταθερά οι οπαδοί της Πίστης
Του, είναι ότι η θρησκευτική αλήθεια δεν είναι απόλυτη αλλά σχετική, ότι η Θεϊκή Αποκάλυψη είναι µια
συνεχής και προοδευτική διαδικασία, ότι όλες οι µεγάλες θρησκείες του κόσµου έχουν θεϊκή προέλευση, ότι οι
βασικές αρχές τους βρίσκονται σε πλήρη αρµονία, ότι οι προθέσεις και οι σκοποί τους είναι το ίδιο και το
αυτό, ότι οι διδασκαλίες τους δεν είναι παρά όψεις της µιας αλήθειας, ότι οι λειτουργίες τους είναι
συµπληρωµατικές, ότι διαφέρουν µόνο στις µη-ουσιαστικές πλευρές των δογµάτων τους και ότι οι αποστολές
τους αντιπροσωπεύουν τις διαδοχικές φάσεις στην πνευµατική εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας.
Η πρόθεση του Μπαχάολλα, του Προφήτη αυτής της νέας και µεγάλης εποχής στην οποία έχει εισέλθει η
ανθρωπότητα..., δεν είναι να καταστρέψει αλλά να εκπληρώσει τις Αποκαλύψεις του παρελθόντος, να
συµφιλιώσει κι όχι να οξύνει τις διαφορές των θρησκειών που βρίσκονται σε διαµάχη και οι οποίες επιφέρουν
αναστάτωση στη σηµερινή κοινωνία.
Ο σκοπός Του, εκτός του ότι δεν υποβιβάζει καθόλου τη στάθµη των Προφητών που πέρασαν πριν
απ'Αυτόν ούτε µειώνει τις διδασκαλίες τους, είναι να εκθέσει εκ νέου τις βασικές αλήθειες που περικλείουν
αυτές οι διδασκαλίες µε τρόπο που να προσαρµόζονται στις ανάγκες και να είναι σύµφωνες µε τις ικανότητες
και να µπορούν να εφαρµόζονται στα προβλήµατα, στα δεινά και στη σύγχυση της εποχής στην οποία ζούµε.
Η αποστολή Του είναι να διακηρύξει ότι οι εποχές της νηπιακής και παιδικής ηλικίας της ανθρώπινης φυλής
έχουν περάσει, ότι οι αναταραχές που συνδέονται µε την τωρινή φάση της εφηβείας της την προετοιµάζουν
αργά κι επίπονα για να φτάσει στη φάση της ενηλικίωσης και αναγγέλλουν το πλησίασµα εκείνης της Εποχής
των Εποχών όταν ‘θέλουσι σφυρηλατήσει τας µαχαίρας αυτών δια υνία’, όταν η Βασιλεία που υποσχέθηκε ο
Ιησούς Χριστός θα έχει εγκαθιδρυθεί και η ειρήνη του πλανήτη θα έχει εξασφαλιστεί οριστικά και µόνιµα. Ο
Μπαχάολλα δεν ισχυρίζεται ότι η δική Του Αποκάλυψη είναι η τελευταία, αλλά ορίζει ότι ένα πληρέστερο
µέρος της αλήθειας που Του έχει ανατεθεί από τον Πανίσχυρο να παράσχει στην ανθρωπότητα, σε µια τόσο
κρίσιµη στιγµή της µοίρας της, πρέπει ν'αποκαλυφτεί σε µελλοντικά στάδια στη συνεχή και απεριόριστη
εξέλιξη της ανθρωπότητας.
Η Μπαχάι Πίστη υποστηρίζει την ενότητα του Θεού, αναγνωρίζει την ενότητα των Προφητών Του και
διδάσκει την αρχή της µοναδικότητας και ακεραιότητας ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής. ∆ιακηρύσσει την
αναγκαιότητα και το αναπόφευκτο της ενοποίησης της ανθρωπότητας, ισχυρίζεται ότι πλησιάζει βαθµιαία και
υποστηρίζει ότι τίποτε εκτός από το µεταµορφωτικό πνεύµα του Θεού που δρα µέσω του επιλεγµένου
Στόµατος για αυτή την ηµέρα, δεν µπορεί τελικά να πετύχει την πραγµατοποίησή της. Αυτή, επιπλέον,
αναθέτει στους οπαδούς της το πρωταρχικό καθήκον µιας αδέσµευτης έρευνας για την αλήθεια, καταδικάζει
όλων των ειδών τις προκαταλήψεις και δεισιδαιµονίες, δηλώνει πως ο σκοπός της θρησκείας είναι να προάγει
τη φιλία και την οµόνοια, διακηρύσσει την ουσιαστική της αρµονία µε την επιστήµη και την αναγνωρίζει ως
τον πρωταρχικό παράγοντα για την ειρήνευση και την κανονική πρόοδο της ανθρώπινης κοινωνίας.
Υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την αρχή για ίσα δικαιώµατα, ευκαιρίες και προνόµια για άντρες και γυναίκες,
επιµένει στην υποχρεωτική εκπαίδευση, εξαλείφει τις ακρότητες της φτώχειας και του πλούτου, καταργεί το
θεσµό της ιερωσύνης, απαγορεύει τη δουλεία, τον ασκητισµό, την επαιτεία και τη µοναστική ζωή, ορίζει τη
µονογαµία, αποθαρρύνει το διαζύγιο, τονίζει την ανάγκη για αυστηρή υπακοή στην κυβέρνηση, ανεβάζει
οποιαδήποτε εργασία που γίνεται µε πνεύµα υπηρεσίας στο επίπεδο της λατρείας, προτρέπει είτε τη
δηµιουργία είτε την επιλογή µιας βοηθητικής διεθνούς γλώσσας και περιγράφει σε γενικές γραµµές τους
θεσµούς εκείνους που πρέπει να εδραιώσουν και να διαιωνίσουν την καθολική ειρήνη της ανθρωπότητας.
Η Μπαχάι Πίστη περιστρέφεται γύρω από τρεις κεντρικές Μορφές, η πρώτη από τις οποίες ήταν ένας νέος,
προερχόµενος από το Σιράζ µε το όνοµα Μιρζά Αλή Μοχαµάντ, γνωστός ως Μπαµπ (Πύλη), ο οποίος το Μάιο
του 1844, σε ηλικία εικοσιπέντε ετών, ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Προάγγελος ο Οποίος, σύµφωνα µε τα ιερά
Κείµενα των προηγούµενων θρησκευτικών Κύκλων, έπρεπε να αναγγείλει και να προετοιµάσει το δρόµο για
τον ερχοµό Εκείνου που ήταν µεγαλύτερος από τον Εαυτό Του, του Οποίου η αποστολή θα ήταν, σύµφωνα µε
τα ίδια εκείνα Κείµενα, να εγκαινιάσει µια εποχή δικαιοσύνης και ειρήνης, µια εποχή που θα απεκαλείτο ως η
εκπλήρωση όλων των προηγούµενων Κύκλων, και θα ξεκινούσε έναν νέο κύκλο στη θρησκευτική ιστορία της
ανθρωπότητας. Αιφνίδιοι και σοβαροί διωγµοί, που εξαπολύθηκαν από τις οργανωµένες δυνάµεις του Κλήρου
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και του Κράτους στην πατρίδα Του, επίσπευσαν ακολούθως τη σύλληψή Του, την εξορία Του στα βουνά του
Αζερµπαϊτζάν, τη φυλάκισή Του στα φρούρια του Μακού και Τσεχρίγ και την εκτέλεσή Του, τον Ιούλιο του
1850, από ένα εκτελεστικό απόσπασµα στη δηµόσια πλατεία της Ταυρίδας. Πάνω από είκοσι χιλιάδες οπαδοί
Του θανατώθηκαν µε τέτοια βάρβαρη βιαιότητα που προκάλεσε τη θερµή συµπάθεια και τον ανεπιφύλακτο
θαυµασµό ενός αριθµού από ∆υτικούς συγγραφείς, διπλωµάτες, ταξιδιώτες και λόγιους, µερικοί από τους
οποίους υπήρξαν µάρτυρες αυτών των αποτρόπαιων εγκληµάτων και παρακινήθηκαν να τα καταγράψουν στα
βιβλία και στα ηµερολόγιά τους.
Ο Μιρζά Χοσέιν Αλή, επονοµαζόµενος Μπαχάολλα (η ∆όξα του Θεού), καταγόµενος από το Μαζανταράν,
και του Οποίου τον ερχοµό είχε προφητέψει ο Μπαµπ, έγινε στόχος επίθεσης από τις ίδιες εκείνες δυνάµεις
της άγνοιας και του φανατισµού, φυλακίστηκε στην Τεχεράνη, εξορίστηκε το 1852 από την πατρίδα Του στη
Βαγδάτη και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη και Αδριανούπολη και τελικά στην πόλη φυλακή της Άκκα
όπου παρέµεινε φυλακισµένος το λιγότερο εικοσιτέσσερα χρόνια και όπου απεβίωσε σε κάποια γειτονιά της
το 1892. Στη διάρκεια της εξορίας Του, και ιδιαίτερα στην Αδριανούπολη και στην Άκκα, διατύπωσε τους
νόµους και τις εντολές του δικού Του Θρησκευτικού Κύκλου, ανέπτυξε σε πάνω από εκατό τόµους τις αρχές
της Πίστης Του, διακήρυξε το Μήνυµά Του στους βασιλιάδες και ηγέτες τόσο της Ανατολής όσο και της
∆ύσης, σε Χριστιανούς και Μουσουλµάνους, απευθύνθηκε στον Πάπα, στο Χαλίφη του Ισλάµ, στους
Αρχηγούς των ∆ηµοκρατιών της Αµερικανικής Ηπείρου, σε ολόκληρη τη Χριστιανική ιερατική τάξη, στους
αρχηγούς των Σιιτών και Σουννιτών του Ισλάµ και στους ανώτερους ιερείς της Ζωροαστρικής θρησκείας. Σε
αυτές τις γραφές διακήρυξε την Αποκάλυψή Του, κάλεσε εκείνους στους οποίους απευθύνθηκε να λάβουν
υπόψη τους την έκκλησή Του και ν'ασπαστούν την Πίστη Του, τους προειδοποίησε για τις συνέπειες της
άρνησής τους και κατέκρινε, σε µερικές περιπτώσεις, την αλαζονεία και την τυραννία τους.
Ο µεγαλύτερος γιος Του, ο Αµπάς Εφέντι, γνωστός ως Αµπντολ-Μπαχά (Υπηρέτης του Μπαχά), που
ορίστηκε απ'Αυτόν ως νόµιµος διάδοχος και εξουσιοδοτηµένος ερµηνευτής των διδασκαλιών Του, ο Οποίος
από την πρώιµη παιδική ηλικία ήταν στενά συνδεδεµένος µε τον Πατέρα Του και µοιράστηκε την εξορία και
τις δοκιµασίες Του, παρέµεινε φυλακισµένος µέχρι το 1908 όπου αφέθηκε ελεύθερος, ως συνέπεια της
Επανάστασης των Νεοτούρκων. Αφού εγκαταστάθηκε στη Χάιφα, ξεκίνησε σύντοµα το τριετές ταξίδι Του
στην Αίγυπτο, Ευρώπη και Βόρεια Αµερική, στη διάρκεια του οποίου ανέπτυξε µπροστά σε µεγάλα
ακροατήρια τις διδασκαλίες του Πατέρα Του και προέβλεψε τον ερχοµό της καταστροφής εκείνης που
επρόκειτο σύντοµα να συµβεί στην ανθρωπότητα. Επέστρεψε σπίτι Του την παραµονή του Πρώτου
Παγκοσµίου Πολέµου, στη διάρκεια του οποίου ήταν εκτεθειµένος σε συνεχή κίνδυνο, µέχρι την
απελευθέρωση της Παλαιστίνης από τις δυνάµεις υπό τη διοίκηση του Στρατηγού Allenby, ο οποίος πρόσφερε
το µέγιστο σεβασµό του σ'Εκείνον και στη µικρή οµάδα των συνεξορίστων Του στην Άκκα και στη Χάιφα. Το
1921 απεβίωσε και ενταφιάστηκε σε µια κρύπτη στο µαυσωλείο που χτίστηκε στο Καρµήλιο Όρος, µετά από
ρητή εντολή του Μπαχάολλα, για τα λείψανα του Μπαµπ που είχαν πρωτύτερα µεταφερθεί από την Ταυρίδα
στους Αγίους Τόπους αφού είχαν διαφυλαχτεί και κρυφτεί για τουλάχιστον εξήντα χρόνια.
Ο θάνατος του Αµπντολ-Μπαχά σήµανε τον τερµατισµό της πρώτης και Ηρωικής Εποχής της Μπαχάι
Πίστης και την έναρξη της Σχηµατιστικής Εποχής που προοριζόταν να δει τη σταδιακή ανάδυση της
∆ιαχειριστικής της Τάξης, της οποίας η ίδρυση είχε προφητευτεί από τον Μπαµπ, της οποίας οι νόµοι είχαν
αποκαλυφτεί από τον Μπαχάολλα, της οποίας το διάγραµµα είχε περιγραφεί από τον Αµπντολ-Μπαχά στη
Θέληση και ∆ιαθήκη Του και της οποίας τα θεµέλια τίθενται τώρα από τα εθνικά και τοπικά συµβούλια που
εκλέγονται από τους δηλωµένους οπαδούς της Πίστης....
Αυτή η ∆ιαχειριστική Τάξη, αντίθετα µε τα συστήµατα που εξελίχτηκαν µετά το θάνατο των Ιδρυτών των
διαφόρων θρησκειών, είναι θεϊκή στην προέλευση, βασίζεται στέρεα πάνω στους νόµους, τις αρχές, τις
εντολές και τους θεσµούς που ο Ίδιος ο Ιδρυτής της Πίστης έχει συγκεκριµένα ορίσει και ανεπιφύλακτα
εδραιώσει και λειτουργεί σε αυστηρή συµφωνία µε τις ερµηνείες των εξουσιοδοτηµένων Ερµηνευτών των
ιερών κειµένων της. Παρόλο που έγινε στόχος επίθεσης, από τη σύλληψή της ακόµα, εξαιτίας του χαρακτήρα
της, µοναδικού στα χρονικά της παγκόσµιας θρησκευτικής ιστορίας, κατάφερε να διατηρήσει την ενότητα του
διαφοροποιηµένου και σκορπισµένου σώµατος των οπαδών της και τους κατέστησε ικανούς να ξεκινήσουν,
ενωµένοι και συστηµατικά, εγχειρήµατα και στα δύο ηµισφαίρια, µε σκοπό να επεκτείνουν τα όριά της και να
σταθεροποιήσουν τους θεσµούς της διαχείρισής της.
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Η Πίστη που αυτή η τάξη υπηρετεί, διαφυλάσσει και προάγει, είναι, πρέπει να παρατηρηθεί απ'αυτή την
άποψη, ουσιαστικά υπερφυσική, υπερεθνική, ολοκληρωτικά µη-πολιτική, µη κοµµατική και διαµετρικά
αντίθετη σε οποιαδήποτε πολιτική ή ιδεολογική σχολή που επιζητεί να ανυψώσει µια οποιαδήποτε
συγκεκριµένη φυλή, τάξη ή έθνος. Είναι απαλλαγµένη από οποιαδήποτε µορφή εκκλησιαστικής εξουσίας, δεν
έχει ούτε κλήρο ούτε τελετουργίες και υποστηρίζεται οικονοµικά αποκλειστικά από εθελοντικές συνεισφορές
που γίνονται από τους δηλωµένους οπαδούς της. Παρόλο που είναι πιστοί στις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους,
παρόλο που είναι διαποτισµένοι µε την αγάπη για την πατρίδα τους και πρόθυµοι να προάγουν πάντα τα
συµφέροντά της, οι οπαδοί της Μπαχάι Πίστης, παραταύτα, θεωρώντας την ανθρωπότητα ως µια οντότητα και
βαθιά προσηλωµένοι στα ζωτικά της συµφέροντα, δε θα διστάσουν να υποτάξουν κάθε ειδικό συµφέρον, είτε
είναι προσωπικό, περιφερειακό ή εθνικό, στα γενικά συµφέροντα του συνόλου της ανθρωπότητας,
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σ'έναν κόσµο αλληλεξάρτητων λαών και εθνών το όφελος του µέρους
επιτυγχάνεται καλύτερα µε το όφελος του συνόλου και ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί κανένα µόνιµο
αποτέλεσµα από κανένα από τα συστατικά µέρη αν αγνοούνται τα γενικά συµφέροντα του ίδιου του συνόλου.
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Η δοκιµασία της ανθρωπότητας
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I
H ∆οκιµασία της Ανθρωπότητας
Μια θύελλα, πρωτοφανής για τη σφοδρότητά της, απρόβλεπτη στη φορά της, καταστροφική στα άµεσα
αποτελέσµατά της, αφάνταστα λαµπρή στις τελικές συνέπειές της, σαρώνει σήµερα το πρόσωπο της γης.1 Η
κινητήρια δύναµή της κερδίζει ανελέητα σε έκταση και ορµή. Η εξαγνιστική της δύναµη, παρόλο που δεν έχει
ερευνηθεί πολύ, αυξάνεται µε την κάθε µέρα που περνάει. Η ανθρωπότητα, αιχµάλωτη σφιχτά στα νύχια της
καταστρεπτικής της δύναµης, πλήττεται από τις ενδείξεις της ακαταµάχητης µανίας της. ∆εν µπορεί ούτε να
κατανοήσει την προέλευσή της ούτε να διερευνήσει τη σπουδαιότητά της ούτε να διακρίνει την έκβασή της.
Προβληµατισµένη, ανήσυχη και αβοήθητη, παρακολουθεί αυτό το µεγάλο και ισχυρό άνεµο του Θεού να
εισβάλλει στις πιο αποµακρυσµένες και αγνές περιοχές της γης, σείοντας τα θεµέλιά της, διαταράζοντας την
ισορροπία της, διασπώντας τα έθνη της, αναστατώνοντας τα σπίτια των ανθρώπων της, καταστρέφοντας τις
πόλεις της, οδηγώντας στην εξορία τους βασιλιάδες της, γκρεµίζοντας τους προµαχώνες της, ξεριζώνοντας
τους θεσµούς της, χαµηλώνοντας τα φώτα της και βασανίζοντας τις ψυχές των κατοίκων της...
Η δυναµική δράση αυτής της τιτάνιας αναταραχής δεν γίνεται κατανοητή σε κανέναν εκτός από εκείνους
που έχουν αναγνωρίσει τις αξιώσεις τόσο του Μπαχάολλα όσο και του Μπαµπ. Οι οπαδοί τους γνωρίζουν
πολύ καλά από πού προέρχεται και πού θα οδηγήσει τελικά. Παρόλο που έχουν άγνοια για το πόσο µακριά θα
φτάσει, αναγνωρίζουν ξεκάθαρα τη γέννησή της, είναι ενήµεροι για την κατεύθυνσή της, αναγνωρίζουν την
αναγκαιότητά της, παρατηρούν µε πεποίθηση τις µυστηριώδεις εξελίξεις της, προσεύχονται ένθερµα για τη
µείωση της σφοδρότητάς της, µοχθούν συνετά να κατευνάσουν τη µανία της και προσδοκούν, µε άσβεστο
όραµα, την εκπλήρωση των φόβων και των ελπίδων που πρέπει αναγκαστικά να επιφέρει.
Αυτή η δίκη του Θεού, όπως τη βλέπουν εκείνοι που έχουν αναγνωρίσει τον Μπαχάολλα ως τον
Εκπρόσωπό Του και τον µεγαλύτερο Αγγελιοφόρο Του στη γη, είναι και µια εκδικητική συµφορά και µια
πράξη ιερής και υπέρτατης πειθαρχίας. Είναι συγχρόνως µια τιµωρία από το Θεό και µια διαδικασία εξάγνισης
για όλη την ανθρωπότητα. Οι φωτιές της τιµωρούν τη διαστροφή της ανθρώπινης φυλής και ενώνουν τα
συστατικά της µέρη σε µια οργανική, αδιαίρετη, παγκόσµια κοινότητα....
«∆ραστηριοποιηθείτε, ω άνθρωποι,» είναι, από τη µια πλευρά, η δυσοίωνη προειδοποίηση που εκφράστηκε
από τον Ίδιο τον Μπαχάολλα, «προσµένοντας τις ηµέρες της Θείας ∆ικαιοσύνης, γιατί η υποσχεµένη ώρα έχει
φτάσει.» «Εγκαταλείψτε αυτά που κατέχετε και αποκτήστε εκείνο που ο Θεός, ο Οποίος κάνει τους ανθρώπους να
υποκλίνονται, έχει φέρει. Να ξέρετε µε βεβαιότητα ότι αν δεν αποστραφείτε εκείνο που έχετε διαπράξει θα σας
καταβάλει η τιµωρία από κάθε πλευρά και θα δείτε πράγµατα πιο θλιβερά απ'όσα έχετε δει στο παρελθόν.» Και
πάλι: «Έχουµε ορίσει ένα χρονικό διάστηµα για σας, ω άνθρωποι! Αν αµελήσετε, την καθορισµένη ώρα, να
στραφείτε προς το Θεό, Αυτός, αληθινά, θα σας περιλάβει βίαια και θα κάνει να σας καταλάβουν θλιβερές οδύνες
από κάθε κατεύθυνση.»...
«Ολόκληρη η γη,» βεβαιώνει εµφατικά ο Μπαχάολλα, από την άλλη πλευρά, προλέγοντας το λαµπρό
µέλλον που επιφυλάσσεται για έναν κόσµο που τώρα είναι τυλιγµένος στο σκοτάδι, «βρίσκεται τώρα σε
κατάσταση κυοφορίας. Πλησιάζει η µέρα που θα αποδώσει τους πιο ευγενικούς καρπούς της, όταν απ'αυτήν θα
ξεπροβάλουν τα επιβλητικότερα δέντρα, τα πιο γοητευτικά άνθη, οι πιο ουράνιες ευλογίες.» «Πλησιάζει ο καιρός
που κάθε δηµιούργηµα θα αποβάλει το φορτίο του. ∆οξασµένος ας είναι ο Θεός ο Οποίος παρείχε αυτή τη χάρη
που περιβάλλει όλα τα πράγµατα, ορατά και αόρατα!» «Αυτές οι µεγάλες καταπιέσεις,» έχει γράψει, επιπλέον,
προαγγέλλοντας τη χρυσή εποχή της ανθρωπότητας, «την προετοιµάζουν για τον ερχοµό της Μεγίστης
∆ικαιοσύνης.» Αυτή η Μεγίστη ∆ικαιοσύνη είναι πραγµατικά η ∆ικαιοσύνη που µόνο πάνω σ'αυτήν η δοµή
της Μεγίστης Ειρήνης µπορεί, και πρέπει τελικά, να στηριχτεί, ενώ η Μεγίστη Ειρήνη θα εισαγάγει µε τη
σειρά της εκείνον το Μέγιστο, εκείνον τον Παγκόσµιο Πολιτισµό που θα παραµείνει για πάντα συνδεδεµένος
µε Εκείνον ο Οποίος φέρει το Μέγιστο Όνοµα....
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Έχουν περάσει σχεδόν εκατό χρόνια από τότε που η Αποκάλυψη του Μπαχάολλα ανέτειλε στον κόσµο -µια
Αποκάλυψη, της οποίας τη φύση, όπως υποστηρίζει ο Ίδιος, «κανένας από τους Αγγελιοφόρους του
παρελθόντος, παρά µέχρις ενός ορισµένου βαθµού, δεν έχει πλήρως συλλάβει.» Για έναν ολόκληρο αιώνα ο
Θεός έδωσε την ευκαιρία στην ανθρωπότητα ν'αναγνωρίσει τον Ιδρυτή µιας τέτοιας Αποκάλυψης, ν'ασπαστεί
την Υπόθεσή Του, να διακηρύξει το µεγαλείο Του και να εδραιώσει την Τάξη Του. Σε εκατό τόµους, όπου
διαφυλάσσονται ανεκτίµητα διδάγµατα, ισχυροί νόµοι, µοναδικές αρχές, ένθερµες παραινέσεις,
επαναλαµβανόµενες προειδοποιήσεις, εκπληκτικές προφητείες, µεγαλόπρεπες επικλήσεις και βαρυσήµαντα
σχόλια, ο Φορέας ενός τέτοιου µηνύµατος έχει διακηρύξει, όπως κανένας άλλος Προφήτης δεν έχει κάνει πριν
απ'Αυτόν, την Αποστολή που Του είχε εµπιστευτεί ο Θεός. Απηύθυνε σε αυτοκράτορες, βασιλιάδες, πρίγκιπες
και ηγεµόνες, σε ηγέτες, κυβερνήσεις, κλήρο και λαούς, είτε της Ανατολής είτε της ∆ύσης, είτε Χριστιανούς,
Ιουδαίους, Μουσουλµάνους ή Ζωροάστρες, για σχεδόν πενήντα χρόνια και στις πιο τραγικές συνθήκες, αυτά
τα ανεκτίµητα µαργαριτάρια της γνώσης και σοφίας που υπήρχαν κρυµµένα µέσα στον ωκεανό του
απαράµιλλου λόγου Του. Απαρνούµενος τη δόξα και τον πλούτο, αποδεχόµενος τη φυλάκιση και την εξορία,
αδιάφορος για τον εξοστρακισµό και τη λοιδορία, ανέχτηκε φυσική ταπείνωση και σκληρές στερήσεις, Αυτός,
ο Εντολοδόχος του Θεού στη γη, υπέµεινε την εξορία από τόπο σε τόπο και από χώρα σε χώρα.... «Εµείς,
αληθινά,» έχει ο Ίδιος πιστοποιήσει, «δεν παραµελήσαµε το καθήκον Μας να νουθετήσουµε τους ανθρώπους και
να τους παραδώσουµε εκείνο το οποίο Με πρόσταξε ο Θεός, ο Πανίσχυρος, ο Πανένδοξος. Αν Με είχαν ακούσει,
θα έβλεπαν τη γη σαν µια άλλη γη.» Και πάλι: «Υπάρχει καµιά δικαιολογία για κανέναν σ'αυτή την Αποκάλυψη;
Όχι, µα το Θεό, τον Κύριο του Ισχυρού Θρόνου! Τα σηµεία Μου έχουν περικυκλώσει τη γη και η δύναµή Μου
έχει περιβάλει όλη την ανθρωπότητα και παρόλα αυτά οι άνθρωποι είναι τυλιγµένοι σε έναν περίεργο λήθαργο!»
Πώς -µπορούµε κάλλιστα να αναρωτηθούµε όλοι- έχει ο κόσµος, το αντικείµενο µιας τέτοιας Θείας
φροντίδας, ξεπληρώσει Εκείνον ο Οποίος θυσίασε ό,τι είχε για χάρη του; Ποιον τρόπο υποδοχής Του
επιφύλαξε και τι ανταπόκριση προκάλεσε η έκκλησή Του; Μια κατακραυγή, άνευ προηγουµένου στην ιστορία
των Σιιτών του Ισλάµ, χαιρέτησε, στον τόπο της γέννησής του, το νεογέννητο φως της Πίστης. ... Ένας
διωγµός, διεγείροντας ένα θάρρος το οποίο όπως πιστοποιήθηκε από την αρκετά διαπρεπή αυθεντία του
αείµνηστου Λόρδου Curzon του Kedleston, ξεπερνούσε εκείνο που προκάλεσαν οι φωτιές του Smithfield,
εξολόθρευσε, µε τραγική ταχύτητα, τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες από τους ηρωικούς οπαδούς της, οι οποίοι
αρνήθηκαν να ανταλλάξουν τη νεογέννητη πίστη τους µε τις εφήµερες τιµές και την ασφάλεια µιας θνητής
ζωής...
Η αµείωτη αδιαφορία από την πλευρά των ανθρώπων περιωπής και αξιώµατος, το αµείλικτο µίσος που
έδειχναν οι εκκλησιαστικοί αξιωµατούχοι της Πίστης από την οποία είχε προέλθει, ο περιφρονητικός
χλευασµός των ανθρώπων ανάµεσα στους οποίους είχε γεννηθεί, η απόλυτη καταφρόνηση που έδειχναν οι
περισσότεροι από τους βασιλιάδες και τους ηγέτες στους οποίους είχε απευθυνθεί ο Ιδρυτής της, οι επικρίσεις
που εκφράστηκαν, οι απειλές που εκστοµίστηκαν και οι εξορίες που πρόσταξαν εκείνοι υπό την επιρροή των
οποίων ξεσηκώθηκε και εξαπλώθηκε για πρώτη φορά, η παραποίηση στην οποία υποβλήθηκαν οι αρχές και οι
νόµοι της από τους ζηλόφθονους και τους κακόβουλους, σε τόπους και ανάµεσα σε λαούς πολύ πέρα από τη
χώρα προέλευσής της -όλα αυτά δεν είναι παρά ενδείξεις της µεταχείρισης που δέχτηκε από µια γενιά
βυθισµένη στην αυταρέσκεια, αδιάφορη για το Θεό της και µη ενθυµούµενη τους οιωνούς, τις προφητείες, τις
προειδοποιήσεις και τις νουθεσίες που αποκαλύφτηκαν από τους Απεσταλµένους Του....
Τι, -δε θα'πρεπε να σκεφτούµε- συνέβη τότε παρά την πλήρη και εξευτελιστική απόρριψη, και συµβαίνει
ακόµη, στη διάρκεια και ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια αυτού του πρώτου Μπαχάι αιώνα, ενός αιώνα
κατάφορτου µε τόσο πολυτάραχες δοκιµασίες και βίαια εγκλήµατα για τη διωκόµενη Πίστη του Μπαχάολλα;
Αυτοκρατορίες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, βασίλεια ανατράπηκαν, δυναστείες εξαφανίστηκαν, η βασιλεία
βεβηλώθηκε, βασιλιάδες δολοφονήθηκαν, δηλητηριάστηκαν, οδηγήθηκαν στην εξορία, υποδουλώθηκαν στα
ίδια τους τα βασίλεια, ενώ οι ελάχιστοι αποµείναντες θρόνοι τρέµουν µε τις επιπτώσεις από την πτώση των
οµοίων τους.... Σίγουρα, κανένας άνθρωπος, παρατηρώντας αµερόληπτα τις εκδηλώσεις αυτής της
αδυσώπητης επαναστατικής διαδικασίας, µέσα σε σχετικά τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα, δεν µπορεί
ν'αποφύγει το συµπέρασµα ότι τα τελευταία εκατό χρόνια µπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν, όσον αφορά την
τύχη της βασιλείας, µία από τις πιο κατακλυσµικές περιόδους στα χρονικά της ανθρωπότητας....
Η παρακµή της τύχης των εστεµµένων που ασκούν κοσµική εξουσία έχει παραλληλιστεί µε µια εξίσου
εκπληκτική κατάπτωση στην επιρροή που ασκείται από τους πνευµατικούς ηγέτες του κόσµου. Τα κολοσσιαία
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γεγονότα που προανήγγειλαν τη διάλυση τόσων πολλών βασιλείων και αυτοκρατοριών σχεδόν συνέπεσαν
χρονικά µε την κατάρρευση των φαινοµενικά απαραβίαστων οχυρών της θρησκευτικής ορθοδοξίας. Η ίδια
διαδικασία που γρήγορα και τραγικά σφράγισε την καταστροφή των βασιλιάδων και αυτοκρατόρων και
εξαφάνισε τις δυναστείες τους, λειτούργησε στην περίπτωση των εκκλησιαστικών αρχηγών τόσο του
Χριστιανισµού όσο και του Ισλάµ, καταστρέφοντας το γόητρό τους και, σε µερικές περιπτώσεις,
ανατρέποντας τους ανώτερους θεσµούς τους. «Η δύναµη έχει κατασχεθεί» πραγµατικά, και από τους δυο, «από
τους βασιλιάδες και τους κληρικούς». Η δόξα των πρώτων έχει εκλείψει, η δύναµη των τελευταίων έχει
ανεπανόρθωτα χαθεί....

Το ότι έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα η συνοχή σε µερικούς απ'αυτούς τους θεσµούς είναι κάτι πολύ φανερό
για να το παρανοήσει ή να το αρνηθεί ένας οποιοσδήποτε παρατηρητής. Η ρήξη ανάµεσα στους
συντηρητικούς και τους φιλελεύθερους µεταξύ των οπαδών τους διευρύνεται συνεχώς. Οι πεποιθήσεις και τα
δόγµατά τους έχουν µετριαστεί και σε µερικές περιστάσεις έχουν αγνοηθεί και απορριφθεί. Η επιρροή τους
πάνω στην ανθρώπινη συµπεριφορά µειώνεται και το προσωπικό των λειτουργών τους φθίνει σε αριθµό και σε
επίδραση. Η δειλία και η ανειλικρίνεια που έχουν οι κήρυκές τους εκτίθεται σε διάφορες περιπτώσεις. Οι
δωρεές τους σε µερικές χώρες έχουν εξαφανιστεί και η δύναµη της θρησκευτικής τους µόρφωσης έχει
εξασθενίσει. Οι ναοί τους έχουν σχεδόν ερηµωθεί και καταστραφεί και µια λήθη του Θεού, των διδασκαλιών
και του Σκοπού Του τους έχει αποδυναµώσει και συσσωρεύσει µε ταπείνωση....
Τα σηµάδια της ηθικής κατάπτωσης, όπως διακρίνονται από τις ενδείξεις της διαφθοράς στους
θρησκευτικούς θεσµούς, φαίνεται ότι είναι εξίσου αξιοπρόσεχτα και σηµαντικά.... Προς όποια κατεύθυνση κι
αν στρέψουµε το βλέµµα µας, όσο επιπόλαια κι αν είναι η παρατήρηση των πράξεων και των λόγων της
σηµερινής γενιάς, δεν είναι δυνατόν να µην εκπλαγούµε από τις ενδείξεις της ηθικής διαφθοράς που
παρουσιάζουν, στην ατοµική τους ζωή όσο και στις συλλογικές τους δυνατότητες, οι άντρες και οι γυναίκες
γύρω µας.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η παρακµή της θρησκείας ως µια κοινωνική δύναµη, της οποίας ο εκφυλισµός
των θρησκευτικών θεσµών δεν είναι παρά ένα εξωτερικό φαινόµενο, ευθύνεται κυρίως για αυτό το τόσο
σοβαρό και τόσο καταφανές κακό. «Η θρησκεία,» γράφει ο Μπαχάολλα, «είναι το σπουδαιότερο απ'όλα τα
µέσα για την εδραίωση της τάξης στον κόσµο και για την ειρηνική ευδαιµονία όλων που κατοικούν σ'αυτόν. Η
εξασθένιση των στύλων της θρησκείας έχει δυναµώσει τα χέρια των αδαών και τους έχει κάνει θρασείς και
αλαζόνες. Αληθινά, λέω, οτιδήποτε έχει χαµηλώσει την υψηλή στάθµη της θρησκείας έχει αυξήσει το πείσµα των
κακών και το αποτέλεσµα δεν µπορεί να είναι παρά η αναρχία.» «Η θρησκεία,» έχει ο Ίδιος δηλώσει σε µια
άλλη Πινακίδα, «είναι ένα λαµπρό φως και ένα απόρθητο φρούριο για την προστασία και την ευηµερία των
λαών της γης, διότι ο φόβος του Θεού επιβάλλει στον άνθρωπο να προσκολληθεί σ'εκείνο που είναι καλό και να
αποφύγει κάθε κακό. Αν σκοτεινιάσει το φως της θρησκείας, θα επέλθει το χάος και η σύγχυση και τα φώτα της
εντιµότητας, της δικαιοσύνης, της ηρεµίας και της ειρήνης θα πάψουν να λάµπουν.»...
Αυτή, µπορούµε κάλλιστα να παραδεχτούµε, είναι η κατάσταση στην οποία πλησιάζουν τόσο τα άτοµα όσο
και οι θεσµοί. «Ούτε δύο άνθρωποι», έχει γράψει ο Μπαχάολλα, θρηνώντας τη δυσάρεστη κατάσταση µιας
παραπλανηµένης ανθρωπότητας, «δεν µπορούν να βρεθούν για τους οποίους να µπορεί να ειπωθεί ότι είναι
εσωτερικά και εξωτερικά ενωµένοι. Οι ενδείξεις της διαµάχης και του µίσους είναι παντού εµφανείς, παρόλο που
όλα δηµιουργήθηκαν για την αρµονία και την ενότητα.» «Για πόσον καιρό,» αναφέρει στην ίδια Πινακίδα, «θα
επιµείνει η ανθρωπότητα στο πείσµα της; Για πόσο θα συνεχιστεί η αδικία; Για πόσον καιρό θα κυβερνούν το
χάος και η σύγχυση ανάµεσα στους ανθρώπους; Για πόσον καιρό η διαµάχη θα αναστατώνει το πρόσωπο της
κοινωνίας; Οι άνεµοι της απελπισίας πνέουν, αλίµονο από κάθε κατεύθυνση και η διαµάχη που χωρίζει και
προσβάλλει την ανθρώπινη φυλή αυξάνεται καθηµερινά.»
Η επιδείνωση της θρησκευτικής µισαλλοδοξίας, της φυλετικής διαµάχης και της πατριωτικής αλαζονείας, η
αύξηση των ενδείξεων του εγωισµού, της δυσπιστίας, του φόβου και της απάτης, η εξάπλωση της
τροµοκρατίας, της ανοµίας, του αλκοολισµού και του εγκλήµατος, η άσβεστη δίψα και η πυρετώδης επιδίωξη
για εγκόσµιες µαταιότητες, πλούτη και χαρές, η εξασθένιση της οικογενειακής ενότητας, η χαλάρωση της
γονικής επίβλεψης, το ολίσθηµα µέσα στην πολυτελή ικανοποίηση, η ανεύθυνη στάση απέναντι στο γάµο και
το επακόλουθο αυξανόµενο κύµα διαζυγίων, ο εκφυλισµός της τέχνης και της µουσικής, η διαφθορά της
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λογοτεχνίας και ο εκφαυλισµός του τύπου, η επέκταση της επιρροής και των δραστηριοτήτων εκείνων των
«προφητών της παρακµής» που υποστηρίζουν τη συµβίωση εκτός γάµου, που κηρύττουν τη φιλοσοφία του
γυµνισµού, που αποκαλούν τη µετριοπάθεια διανοητικό αποκύηµα της φαντασίας, που αρνούνται να
θεωρήσουν τη δηµιουργία των παιδιών ιερό και πρωταρχικό σκοπό του γάµου, που αποκηρύσσουν τη
θρησκεία ως το όπιο του λαού, που αν τους δινόταν η ελευθερία, θα οδηγούσαν την ανθρώπινη φυλή πίσω στη
βαρβαρότητα, στο χάος και στην τελική εξαφάνιση -αυτά φαίνονται να είναι τα εξέχοντα χαρακτηριστικά µιας
διεφθαρµένης κοινωνίας, µιας κοινωνίας που πρέπει είτε να αναγεννηθεί είτε να χαθεί...

Ας µην παρερµηνεύσει κανείς, παραταύτα, το σκοπό µου, ή διαστρεβλώσει αυτή τη θεµελιώδη αλήθεια
που αποτελεί την ουσία της Πίστης του Μπαχάολλα. Η θεία προέλευση όλων των Προφητών του Θεού...
υποστηρίζεται ανεπιφύλακτα και ακλόνητα από τον κάθε οπαδό της Μπαχάι θρησκείας. Η θεµελιώδης
ενότητα αυτών των Αγγελιοφόρων του Θεού αναγνωρίζεται σαφώς, η συνέχεια των Αποκαλύψεών τους
επιβεβαιώνεται, η Θεόσταλτη αυθεντία και ο αντίστοιχος χαρακτήρας των Βιβλίων τους γίνεται παραδεκτός, η
µοναδικότητα των στόχων και σκοπών τους διακηρύσσεται, η σπουδαιότητα της επιρροής τους τονίζεται, η
τελική συµφιλίωση των διδασκαλιών και των οπαδών τους διδάσκεται και αναµένεται. «Όλοι τους,» σύµφωνα
µε τη µαρτυρία του Μπαχάολλα, «κατοικούν στην ίδια σκηνή, πετούν στον ίδιο ουρανό, κάθονται στον ίδιο
θρόνο, προφέρουν τον ίδιο λόγο και διακηρύσσουν την ίδια Πίστη.»
Η Πίστη που ταυτίζεται µε το όνοµα του Μπαχάολλα αποποιείται οποιαδήποτε πρόθεση να υποβιβάσει
οποιονδήποτε από τους Προφήτες που πέρασαν πριν απ'Αυτόν, να µειώσει οποιεσδήποτε από τις διδασκαλίες
τους, να θολώσει, έστω και ελάχιστα, την ακτινοβολία των Αποκαλύψεών τους, να τους αποµακρύνει από τις
καρδιές των οπαδών τους, να καταργήσει τα ουσιώδη των δοξασιών τους, να απορρίψει οποιοδήποτε από τα
εξ αποκαλύψεως Βιβλία τους, ή να καταπνίξει τις νόµιµες φιλοδοξίες των οπαδών τους. Αποκηρύττοντας τον
ισχυρισµό οποιασδήποτε θρησκείας ότι είναι η τελική αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, αρνούµενος ότι η
δική Του Αποκάλυψη είναι η τελευταία, ο Μπαχάολλα διδάσκει τη βασική αρχή της σχετικότητας της
θρησκευτικής αλήθειας, τη συνέχεια της Θεί0ας Αποκάλυψης, την προοδευτικότητα της θρησκευτικής
εµπειρίας. Στόχος Του είναι να διευρύνει τη βάση όλων των θρησκειών που έχουν αποκαλυφτεί και να
διαλευκάνει τα µυστήρια των γραφών τους. Επιµένει στην ανεπιφύλακτη αναγνώριση της ενότητας του
σκοπού τους, θέτει εκ νέου τις αιώνιες αλήθειες που περικλείουν, εναρµονίζει τις λειτουργίες τους, διακρίνει
το ουσιώδες και αυθεντικό από το µη-ουσιώδες και κίβδηλο στις διδασκαλίες τους, ξεχωρίζει τις Θεόσταλτες
αλήθειες από τις δεισιδαιµονίες που υποκινούν οι ιερείς, και πάνω σ'αυτό σαν µια βάση διακηρύσσει την
πιθανότητα, και προλέγει ακόµη το αναπόφευκτο, της ενοποίησής τους και την εκπλήρωση των υψηλότερων
ελπίδων τους...
∆ε θα έπρεπε να σκεφτεί κανείς ούτε για µια στιγµή ότι οι οπαδοί του Μπαχάολλα επιζητούν να
υποβιβάσουν ή ακόµη να µειώσουν τη στάθµη των θρησκευτικών αρχηγών του κόσµου, είτε είναι Χριστιανοί,
Μουσουλµάνοι, ή οποιασδήποτε άλλης θρησκείας, αν η συµπεριφορά τους συµβαδίζει µε τις οµολογίες τους
και αν είναι άξιοι της θέσης που κατέχουν. «Εκείνοι οι ιερείς,» έχει διαβεβαιώσει ο Μπαχάολλα, «...που είναι
πραγµατικά στολισµένοι µε το κόσµηµα της γνώσης κι ενός ευσεβούς χαρακτήρα, είναι, αληθινά, σαν το κεφάλι
για το σώµα του κόσµου και σαν µάτια για τα έθνη. Η καθοδήγηση των ανθρώπων, σ'όλες τις εποχές, εξαρτιόταν
και εξαρτάται από αυτές τις ευλογηµένες ψυχές.»...
Ο Μπαχάολλα, αναφερόµενος στη µεταµόρφωση που προκαλείται από κάθε Αποκάλυψη στους τρόπους,
τις σκέψεις και τη συµπεριφορά των ανθρώπων, αποκαλύπτει αυτά τα λόγια: «∆εν είναι ο σκοπός κάθε
Αποκάλυψης να επιφέρει µια µεταµόρφωση σ'ολόκληρο το χαρακτήρα της ανθρωπότητας, µια µεταµόρφωση που
θα εκδηλωθεί τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, που θα επηρεάσει τόσο την εσωτερική της ζωή όσο και τις
εξωτερικές της συνθήκες; ∆ιότι αν δεν άλλαζε ο χαρακτήρας της ανθρωπότητας, θα γινόταν φανερή η µαταιότητα
της παγκόσµιας Αποκάλυψης του Θεού.»
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∆εν έχει πει ο Ίδιος ο Χριστός, απευθυνόµενος προς τους µαθητές Του, αυτά τα λόγια: «Έτι πολλά έχω να
είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όµως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύµα της αληθείας,
θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν»;2
Από τα λόγια... του Χριστού, όπως µαρτυρούνται στο Ευαγγέλιο, κάθε αµερόληπτος παρατηρητής θα
συλλάβει αµέσως το µεγαλείο της Πίστης που έχει αποκαλύψει ο Μπαχάολλα, και θα αναγνωρίσει την
εκπληκτική βαρύτητα της αξίωσης που έχει προβάλει...

Η Πίστη του Μπαχάολλα πρέπει πραγµατικά να θεωρηθεί, αν θέλουµε να είµαστε πιστοί στις τροµερές
συνέπειες του µηνύµατός της, ως το αποκορύφωµα ενός κύκλου, το τελικό στάδιο µιας σειράς διαδοχικών,
προκαταρκτικών και προοδευτικών αποκαλύψεων. Αυτές, ξεκινώντας από τον Αδάµ και τελειώνοντας µε τον
Μπαµπ, έχουν προετοιµάσει το δρόµο και έχουν προβλέψει µε µια συνεχώς αυξανόµενη έµφαση τον ερχοµό
εκείνης της Ηµέρας των Ηµερών κατά την οποία Αυτός ο Οποίος είναι η υπόσχεση Όλων των Εποχών θα
πρέπει να φανερωθεί....

Το βάρος των δυνατοτήτων µε τις οποίες αυτή η Πίστη έχει προικιστεί, µια πίστη που δεν έχει ταίρι και
τίποτε όµοιό της στην πνευµατική ιστορία του κόσµου, και σηµαίνει το αποκορύφωµα ενός παγκόσµιου
προφητικού κύκλου, καταπλήσσει τη φαντασία µας. Η λαµπρότητα της χιλιετούς δόξας που πρέπει να διαχύσει
µε το πλήρωµα του χρόνου, θαµπώνει τα µάτια µας. Το µέγεθος της σκιάς που ο ∆ηµιουργός της θα συνεχίσει
να ρίχνει σε αλλεπάλληλους Προφήτες που προορίζονται να υψωθούν µετά απ'Αυτόν ξεφεύγει από την
εκτίµησή µας.
Ήδη µέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα3 η επίδραση των µυστηριωδών διαδικασιών που παρήγαγε το
δηµιουργικό της πνεύµα έχει προκαλέσει µια σύγχυση στην ανθρώπινη κοινωνία τέτοια που κανένας νους δεν
µπορεί να φανταστεί. Περνώντας η ίδια µια περίοδο επώασης κατά τη διάρκεια της πρώιµης ηλικίας της, έχει
επιφέρει, µέσα από την ανάδυση του συστήµατός της που αποκρυσταλλώνεται αργά, έναν αναβρασµό στη
γενική ζωή της ανθρωπότητας που προορίζεται να κλονίσει τα ίδια τα θεµέλια µιας διαταραγµένης κοινωνίας,
να εξαγνίσει το αίµα της, να επαναπροσανατολίσει και να ανοικοδοµήσει τους θεσµούς της και να
διαµορφώσει την τελική της µοίρα.
Σε τι άλλο µπορεί ένα παρατηρητικό µάτι ή ένας αµερόληπτος νους, που γνωρίζει τα σηµάδια και τους
οιωνούς που προαναγγέλλουν τη γέννηση και συνοδεύουν την ανάδυση της Πίστης του Μπαχάολλα,
ν'αποδώσει αυτή την τροµερή, αυτή την πλανητική αναταραχή, µε την καταστροφή, τη δυστυχία και το φόβο
που την ακολουθούν, αν όχι στην ανάδυση της Εµβρυακής Παγκόσµιας Τάξης Του, η οποία όπως Εκείνος ο
Ίδιος έχει ανεπιφύλακτα διακηρύξει, έχει «διαταράξει την ισορροπία του κόσµου και έχει επιφέρει επανάσταση
στην οµαλή ζωή της ανθρωπότητας»; Σε ποιον παράγοντα, αν όχι στην ασυγκράτητη διάχυση εκείνου του
πνεύµατος που κινεί τον κόσµο, ενεργοποιεί τον κόσµο, λυτρώνει τον κόσµο το οποίο έχει δηλώσει ο Μπαµπ
ότι «πάλλεται στην ενδότατη ουσία όλων των δηµιουργηµάτων» µπορεί η προέλευση αυτής της δυσοίωνης
κρίσης, ασύλληπτης για τον άνθρωπο και οµολογουµένως άνευ προηγουµένου στα χρονικά της ανθρώπινης
φυλής, ν'αποδοθεί; Στις αναταραχές της σύγχρονης κοινωνίας, στα ξέφρενα, παγκόσµια ξεσπάσµατα των
ανθρώπινων σκέψεων, στους σκληρούς ανταγωνισµούς που διεγείρουν φυλές, πεποιθήσεις και τάξεις, στα
ναυάγια των εθνών, στην πτώση των βασιλιάδων, στο διαµελισµό των αυτοκρατοριών, στην εξαφάνιση
δυναστειών, στην κατάρρευση της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, στη φθορά των καθιερωµένων θεσµών, στη
διάλυση δεσµών, κοσµικών καθώς και θρησκευτικών, που είχαν για πολύ καιρό συγκρατήσει τα µέλη της
ανθρώπινης φυλής -που εκδηλώθηκαν όλα µε µια διαρκώς αυξανόµενη σοβαρότητα µετά από το ξέσπασµα
του πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου που προηγήθηκε αµέσως των πρώτων χρόνων της Σχηµατιστικής Εποχής
της Πίστης του Μπαχάολλα - σ'αυτά µπορούµε αµέσως να διακρίνουµε τις ενδείξεις των ωδίνων µιας εποχής
που έχει αντισταθεί στην ισχύ της Αποκάλυψής Του, που έχει αγνοήσει την έκκλησή Του και τώρα µοχθεί
2
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ν'απαλλαχτεί από το φορτίο της, ως άµεση συνέπεια της ορµής που της µεταδόθηκε από τη γενεσιουργό, την
εξαγνιστική, την ικανή να µεταβάλλει, επίδραση του Πνεύµατός Του...
Μυστηριωδώς, αργά και ακαταµάχητα, ο Θεός εκτελεί το σχέδιό Του, ακόµη κι αν αυτό που βλέπουν τα
µάτια µας σήµερα είναι το θέαµα ενός κόσµου που έχει ανελέητα µπλεχτεί στα ίδια του τα δίχτυα, εντελώς
αδιάφορο για τη Φωνή η οποία, επί έναν αιώνα, τον καλεί προς το Θεό, και θλιβερά υποτακτικό στις σειρήνες
που επιχειρούν να τον αιχµαλωτίσουν στην απέραντη άβυσσο.
Ο σκοπός του Θεού δεν είναι άλλος από το να προαναγγείλει, µε τρόπους που µόνο Αυτός µπορεί να
καταφέρει και των οποίων την πλήρη σπουδαιότητα µόνο Αυτός µπορεί να κατανοήσει, τη Μεγίστη, τη Χρυσή
Εποχή µιας από καιρό διαιρεµένης, µιας από καιρό βασανισµένης ανθρωπότητας. Η τωρινή της κατάσταση,
πραγµατικά ακόµη και το άµεσο µέλλον της, είναι σκοτεινά, απελπιστικά σκοτεινά. Το απώτερο µέλλον της,
όµως, είναι λαµπρό, ένδοξα λαµπρό -τόσο λαµπρό που κανένα µάτι δεν µπορεί να το φανταστεί.

Η ενότητα της ανθρωπότητας
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II
Η Ενότητα της Ανθρωπότητας
Η ανθρωπότητα, είτε ειδωθεί στο φως της ατοµικής συµπεριφοράς ή µε βάση τις υπάρχουσες σχέσεις
ανάµεσα στις οργανωµένες κοινότητες και έθνη, έχει, αλίµονο, παραστρατήσει πολύ µακριά και έχει υποστεί
τόσο µεγάλη κατάπτωση που δεν µπορεί να λυτρωθεί µε τις αβοήθητες προσπάθειες των καλύτερων ανάµεσα
στους αναγνωρισµένους της ηγέτες και δηµόσιους άντρες - όσο ανιδιοτελή κι αν είναι τα κίνητρά τους, όσο
συντονισµένες οι ενέργειές τους, όσο αφειδείς στο ζήλο και στην αφοσίωσή τους στην υπόθεσή της. Κανένα
σχέδιο που µπορεί να επινοήσουν οι εκτιµήσεις της ανώτατης ηγεσίας, καµιά θεωρία που οι πιο διακεκριµένοι
εκφραστές της οικονοµικής θεωρίας µπορεί να ελπίζουν ότι θα προαγάγουν, καµιά αρχή που οι πιο µανιώδεις
ηθικολόγοι µπορεί να προσπαθήσουν να διδάξουν, δε θα µπορέσει να προσφέρει, σε τελική ανάλυση, τα
επαρκή θεµέλια πάνω στα οποία µπορεί να χτιστεί το µέλλον ενός ταραγµένου κόσµου.
Καµιά έκκληση για αµοιβαία ανοχή που οι σοφοί του κόσµου µπορεί να προβάλουν, όσο επιτακτική και
επίµονη κι αν είναι, δεν µπορεί να ηρεµήσει τα πάθη του ή να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ζωτικότητάς
του. Ούτε µπορεί ένα οποιοδήποτε σχέδιο µιας και µόνο οργανωµένης διεθνούς συνεργασίας, σε οποιαδήποτε
σφαίρα της ανθρώπινης δραστηριότητας, οσοδήποτε ευφυές στη σύλληψη, ή ευρύ στην προοπτική του, να
καταφέρει να ξεριζώσει την αιτία του κακού που έχει τόσο βίαια διαταράξει την ισορροπία της σηµερινής
κοινωνίας. Ούτε ακόµη, τολµώ να ισχυριστώ, η ίδια η πράξη της επινόησης ενός µηχανισµού που απαιτείται
για την πολιτική και οικονοµική ενοποίηση του κόσµου -µια αρχή που όλο και περισσότερο υποστηρίζεται τον
τελευταίο καιρό- θα παρείχε από µόνη της το αντίδοτο για το δηλητήριο που σταθερά υποσκάπτει τη
ζωτικότητα των οργανωµένων λαών και εθνών.
Τι άλλο, θα µπορούσαµε να δηλώσουµε µε βεβαιότητα, εκτός από την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Θείου
Προγράµµατος που έχει εγκαινιαστεί, µε τέτοια απλότητα και δύναµη εδώ και εξήντα χρόνια,4 από τον
Μπαχάολλα, που ενσωµατώνει στα ουσιώδη του το σχέδιο το καθορισµένο από το Θεό για την ενοποίηση της
ανθρωπότητας σ'αυτή την εποχή, συνδεόµενο µε την ακατάβλητη πεποίθηση στην αδιάκοπη
αποτελεσµατικότητα καθενός από τους όρους του, είναι τελικά ικανό να εµποδίσει τις δυνάµεις της
εσωτερικής διάσπασης οι οποίες αν µείνουν ανεξέλεγκτες πρέπει αναγκαστικά να συνεχίσουν να φθείρουν τα
ουσιώδη µιας απελπισµένης κοινωνίας. Προς αυτό το στόχο -το στόχο µιας νέας Παγκόσµιας Τάξης, που είναι
Θεϊκή στην προέλευση, περιεκτική στη σφαίρα της, δίκαιη στις αρχές της, γεµάτη πρόκληση στα
χαρακτηριστικά της- πρέπει να αγωνιστεί η βασανισµένη ανθρωπότητα.
Το να ισχυριστεί κανείς ότι έχει συλλάβει όλες τις συνέπειες του καταπληκτικού σχεδίου του Μπαχάολλα
για την παγκόσµια ανθρώπινη αλληλεγγύη, ή ότι έχει κατανοήσει τη σπουδαιότητά του θα ήταν αλαζονικό από
την πλευρά ακόµα και των δηλωµένων υποστηρικτών της Πίστης Του. Η απόπειρα να το κατανοήσει κανείς
µε όλες τις δυνατότητές του, να εκτιµήσει τα µελλοντικά του ευεργετήµατα, να περιγράψει τη µεγαλοπρέπειά
του, θα ήταν πρόωρη ακόµα και σε µια τόσο προχωρηµένη φάση στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.
Το µόνο που µπορούµε λογικά να αποτολµήσουµε είναι ο αγώνας για την απόκτηση µιας γεύσης από τις
πρώτες ακτίνες της υποσχεµένης Αυγής η οποία πρέπει, µε το πλήρωµα του χρόνου, να διώξει το σκοτάδι που
έχει περικυκλώσει την ανθρωπότητα. Το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να τονίσουµε στις γενικότερες
γραµµές τους αυτά που φαίνονται να είναι οι καθοδηγητικές αρχές που αποτελούν τη βάση της Παγκόσµιας
Τάξης του Μπαχάολλα....
Το ότι η αναταραχή και οι δοκιµασίες που προσβάλλουν τη µάζα της ανθρωπότητας αποτελούν σε όχι
µικρό βαθµό τις άµεσες συνέπειες του Παγκοσµίου Πολέµου5 και αποδίδονται στην απερισκεψία και στην
έλλειψη διορατικότητας των δηµιουργών των Συνθηκών Ειρήνης, δεν µπορεί να µην το παραδεχτεί κανένας
αµερόληπτος νους... Θα ήταν ανόητο, εντούτοις, να ισχυριστεί κανείς ότι ο πόλεµος, µε όλες τις απώλειες που
4

Το κείµενο γράφτηκε το 1931

5

Το κείµενο γράφτηκε το 1931 και αναφέρεται στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
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προκάλεσε, τα πάθη που διέγειρε και τις αδικίες που άφησε πίσω, ήταν ο µόνος υπεύθυνος για την άνευ
προηγουµένου σύγχυση στην οποία έχει βυθιστεί σχεδόν κάθε κοµµάτι του πολιτισµένου κόσµου σήµερα. ∆εν
είναι γεγονός -και αυτή είναι η κεντρική ιδέα που επιθυµώ να τονίσω- ότι η θεµελιώδης αιτία αυτής της
αναταραχής του κόσµου αποδίδεται, όχι τόσο πολύ στις συνέπειες αυτού που αργά ή γρήγορα θα'πρεπε να
θεωρηθεί µια πρόσκαιρη ανατροπή στις υποθέσεις ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου κόσµου, αλλά µάλλον στην
αποτυχία εκείνων στα χέρια των οποίων έχει εναποτεθεί η άµεση µοίρα των λαών κι εθνών, να προσαρµόσουν
τα συστήµατα των οικονοµικών και πολιτικών θεσµών τους στις επιτακτικές ανάγκες µιας γοργά
εξελισσόµενης εποχής; ∆εν οφείλονται άραγε αυτές οι περιοδικές κρίσεις που συνταράζουν τη σηµερινή
κοινωνία κυρίως στην αξιοθρήνητη ανικανότητα των αναγνωρισµένων αρχηγών του κόσµου να διακρίνουν
σωστά τα σηµάδια των καιρών, ν'απαλλαχτούν µια για πάντα από τις προκατειληµµένες ιδέες και τις
δεσµευτικές πεποιθήσεις τους και να αναπροσαρµόσουν το µηχανισµό των ανάλογων κυβερνήσεών τους
σύµφωνα µε εκείνα τα πρότυπα που υπονοούνται στην υπέρτατη δήλωση του Μπαχάολλα για την Ενότητα της
Ανθρωπότητας -το κύριο και χαρακτηριστικό γνώρισµα της Πίστης που διακήρυξε; ∆ιότι η αρχή της Ενότητας
της Ανθρωπότητας, ο ακρογωνιαίος λίθος της παγκόσµιας κυριαρχίας του Μπαχάολλα, δεν συνεπάγεται
τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από την εφαρµογή του σχεδίου Του για την ενοποίηση του κόσµου -το σχέδιο
στο οποίο ήδη αναφερθήκαµε. «Σε κάθε Κύκλο», γράφει ο Αµπντολ-Μπαχά, «το φως της Θείας Καθοδήγησης
συγκεντρώθηκε σε ένα κεντρικό θέµα.... Σ'αυτή την υπέροχη Αποκάλυψη, αυτό τον ένδοξο αιώνα, η βάση της
Πίστης του Θεού και το χαρακτηριστικό γνώρισµα του Νόµου Του είναι η επίγνωση της Ενότητας της
Ανθρωπότητας.»
Πόσο αξιολύπητες είναι οι προσπάθειες εκείνων των αρχηγών των ανθρώπινων θεσµών οι οποίοι,
αδιαφορώντας πλήρως για το πνεύµα της εποχής, αγωνίζονται να προσαρµόσουν εθνικές διαδικασίες, που
ταίριαζαν στις παλιές ηµέρες αυτοδύναµων εθνών, σε µια εποχή που πρέπει είτε να πετύχει την ενότητα του
κόσµου, όπως προέβλεψε ο Μπαχάολλα, είτε να χαθεί. Σε µια τόσο κρίσιµη στιγµή στην ιστορία του
πολιτισµού επιβάλλεται στους αρχηγούς όλων των εθνών του κόσµου, µεγάλων και µικρών, είτε στην
Ανατολή είτε στη ∆ύση, είτε νικητές είτε νικηµένοι, να δώσουν προσοχή στη ζωηρή έκκληση του Μπαχάολλα
και ολοκληρωτικά εµποτισµένοι µε το αίσθηµα της παγκόσµιας αλληλεγγύης, εκ των ων ουκ άνευ της
αφοσίωσης στην Υπόθεσή Του, να εγερθούν ρωµαλέα για να εκτελέσουν στην πληρότητά του εκείνο το
λυτρωτικό σχέδιο που Αυτός, ο Θείος Θεραπευτής, έχει συντάξει για µια πάσχουσα ανθρωπότητα. Ας
απορρίψουν κάθε προκατειληµµένη ιδέα, µια για πάντα, κάθε εθνική προκατάληψη, και να δώσουν προσοχή
στη λαµπρή συµβουλή του Αµπντολ-Μπαχά, του εξουσιοδοτηµένου Ερµηνευτή των διδασκαλιών Του.
«Μπορείτε να υπηρετήσετε την πατρίδα σας καλύτερα», ήταν η ανταπάντηση του Αµπντολ-Μπαχά σ'έναν
ανώτερο αξιωµατούχο στην υπηρεσία της οµοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, ο οποίος Τον είχε ρωτήσει για τον καλύτερο τρόπο που θα µπορούσε να προάγει τα συµφέροντα της
κυβέρνησης και του λαού του, «αν 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 τα έθνη του κόσµου.»
Στο “The Secret of Divine Civilization”, η εξέχουσα συνεισφορά του Αµπντολ-Μπαχά στη µελλοντική
αναδιοργάνωση του κόσµου, διαβάζουµε τα παρακάτω:
«Ο αληθινός πολιτισµός θα ξεδιπλώσει τη σηµαία του στα έγκατα της καρδιάς του κόσµου όταν ένας
ορισµένος αριθµός διακεκριµένων και υψηλόφρονων ηγετών -τα λαµπρά παραδείγµατα της αφοσίωσης και
αποφασιστικότητας- θα εγερθούν, για το καλό και την ευτυχία όλης της ανθρωπότητας, µε ισχυρή
αποφασιστικότητα και καθαρό όραµα, για να εδραιώσουν την Υπόθεση της Παγκόσµιας Ειρήνης. Πρέπει να
κάνουν την Υπόθεση της Ειρήνης αντικείµενο γενικής συζήτησης και να επιζητήσουν µε κάθε µέσο που έχουν στη
διάθεσή τους να εδραιώσουν µια Ένωση των εθνών του κόσµου. Πρέπει να συνάψουν µια δεσµευτική συµφωνία
και να εδραιώσουν µια συνθήκη, της οποίας οι διατάξεις θα είναι ισχυρές, απαραβίαστες και καθορισµένες.
Πρέπει να τη διακηρύξουν σ'όλο τον κόσµο και να πάρουν γι'αυτήν τη συγκατάθεση όλης της ανθρώπινης φυλής.
Αυτό το υπέρτατο κι ευγενές εγχείρηµα -η αληθινή πηγή της ειρήνης και της ευηµερίας όλου του κόσµου- πρέπει
να θεωρηθεί ιερό απ'όλους όσους κατοικούν στη γη. Όλες οι δυνάµεις του κόσµου πρέπει να κινητοποιηθούν για
να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα και τη µονιµότητα αυτής της Μεγίστης Συνθήκης. Σε αυτή τη Συµφωνία, που
περιλαµβάνει τους πάντες, τα όρια και τα σύνορα κάθε έθνους πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένα, οι αρχές που
διέπουν τις σχέσεις των κυβερνήσεων µεταξύ τους ρητώς διατυπωµένες, και όλες οι διεθνείς συµφωνίες και
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υποχρεώσεις εξακριβωµένες. Κατά τον ίδιο τρόπο, το µέγεθος του εξοπλισµού κάθε κυβέρνησης πρέπει να είναι
αυστηρά περιορισµένο, διότι αν επιτρεπόταν στις πολεµικές προετοιµασίες και στις στρατιωτικές δυνάµεις
οποιουδήποτε έθνους ν'αυξηθούν, αυτό θα προκαλούσε την υποψία των άλλων. Η θεµελιώδης αρχή που διέπει
αυτή τη σοβαρή Συµφωνία πρέπει να είναι τόσο καθορισµένη που αν µια οποιαδήποτε κυβέρνηση παραβιάσει
αργότερα οποιεσδήποτε διατάξεις της, όλες οι κυβερνήσεις της γης να ξεσηκωθούν για να την αναγκάσουν σε
πλήρη υποταγή, µάλλον η ανθρώπινη φυλή ως µια ολότητα πρέπει ν'αποφασίσει, µε κάθε δύναµη που έχει στη
διάθεσή της, να εξοντώσει εκείνη την κυβέρνηση. Αν εφαρµοστεί αυτή η σπουδαιότατη θεραπεία στο άρρωστο
σώµα του κόσµου, αυτό θα ανακουφιστεί από τα δεινά του και θα παραµείνει για πάντα σώο και ασφαλές.»
«Μερικοί», προσθέτει περαιτέρω, «αγνοώντας τη δύναµη που λανθάνει στην ανθρώπινη προσπάθεια,
θεωρούν αυτό το θέµα εξαιρετικά ακατόρθωτο, µάλλον ακόµη και πέραν της σφαίρας των υπέρτατων
προσπαθειών του ανθρώπου. ∆εν έχουν όµως έτσι τα πράγµατα. Απεναντίας, χάρη στην αδιάκοπη γενναιοδωρία
του Θεού, τη στοργική καλοσύνη των αγαπηµένων Του, τις ανυπέρβλητες προσπάθειες των σοφών και ικανών
ψυχών και των σκέψεων και ιδεών των απαράµιλλων καθοδηγητών αυτής της εποχής, τίποτα απολύτως δεν
µπορεί να θεωρηθεί ανέφικτο. Προσπάθεια, αδιάκοπη προσπάθεια, είναι αυτό που απαιτείται. Τίποτα εκτός από
µια ακατανίκητη αποφασιστικότητα δεν µπορεί να το πετύχει. Πολλές υποθέσεις που παλιές εποχές τις θεώρησαν
καθαρά εξωπραγµατικές, σ'αυτή την ηµέρα έγιναν πολύ εύκολες και κατορθωτές. Γιατί θα'πρεπε αυτή η µέγιστη
και υψηλή υπόθεση -ο αυγερινός στον ουρανό του αληθινού πολιτισµού και η αιτία της δόξας, της προόδου, της
ευηµερίας και της επιτυχίας όλης της ανθρωπότητας- να θεωρηθεί αδύνατον να επιτευχθεί; Σίγουρα θα'ρθει η
µέρα όταν το ωραίο της φως θα σκορπίσει την ακτινοβολία του πάνω στη συνάθροιση των ανθρώπων.»
Σε µια από τις Πινακίδες Του ο Αµπντολ-Μπαχά, διασαφηνίζοντας περισσότερο το ευγενές θέµα Του,
αποκαλύπτει τα παρακάτω:
«Σε περασµένους κύκλους, παρόλο που η αρµονία είχε εδραιωθεί, εντούτοις λόγω της απουσίας των µέσων, η
ενότητα όλης της ανθρωπότητας δε θα µπορούσε να επιτευχθεί. Οι ήπειροι παρέµειναν ευρέως διαιρεµένες,
µάλιστα ακόµη κι ανάµεσα στους λαούς της ίδιας ηπείρου η ένωση και η ανταλλαγή σκέψεων ήταν πράγµατα
σχεδόν αδύνατα. Συνεπώς η συναναστροφή, η κατανόηση και η ενότητα µεταξύ όλων των λαών και παιδιών της
γης ήταν κάτι ανέφικτο. Σήµερα, όµως, τα µέσα επικοινωνίας έχουν πολλαπλασιαστεί και οι πέντε ήπειροι της
γης έχουν ουσιαστικά συγχωνευτεί σε µία.... Με τον ίδιο τρόπο όλα τα µέλη της ανθρώπινης οικογένειας, είτε
λαοί είτε κυβερνήσεις, πόλεις ή χωριά, έχουν γίνει όλο και πιο αλληλεξαρτώµενα. Για κανέναν πια δεν είναι η
αυτάρκεια δυνατή, εφόσον οι πολιτικοί δεσµοί ενώνουν όλους τους λαούς και τα έθνη και οι δεσµοί του εµπορίου
και της βιοµηχανίας, της γεωργίας και της εκπαίδευσης δυναµώνουν καθηµερινά. Εποµένως η ενότητα όλης της
ανθρωπότητας µπορεί σήµερα να επιτευχθεί. Πραγµατικά αυτό δεν είναι άλλο παρά ένα από τα θαύµατα αυτής
της θαυµαστής εποχής, αυτού του ένδοξου αιώνα. Αυτήν τη στερήθηκαν οι περασµένες εποχές, γιατί αυτός ο
αιώνας -ο αιώνας του φωτός- έχει προικιστεί µε µια µοναδική και άνευ προηγουµένου δόξα, δύναµη και
διαφώτιση. Εξ’ου και το εκπληκτικό ξεδίπλωµα ενός καινούργιου θαύµατος κάθε µέρα. Τελικά θα φανεί πόσο
λαµπρά θα καίνε τα κεριά της στη συνάθροιση των ανθρώπων.
«∆έστε πώς το φως της χαράζει στο σκοτεινό ορίζοντα του κόσµου. Το πρώτο κερί είναι η ενότητα στην
πολιτική σφαίρα, οι αναλαµπές της οποίας µπορούν τώρα να διακριθούν. Το δεύτερο κερί είναι η ενότητα της
σκέψης στα εγκόσµια εγχειρήµατα, της οποίας η εκπλήρωση σύντοµα θα διαπιστωθεί. Το τρίτο κερί είναι η
ενότητα στην ελευθερία που σίγουρα θα επέλθει. Το τέταρτο κερί είναι η ενότητα στη θρησκεία που είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος της ίδιας της βάσης και η οποία, µε τη δύναµη του Θεού, θα αποκαλυφτεί µε όλη της τη
λαµπρότητα. Το πέµπτο κερί είναι η ενότητα των εθνών -µια ενότητα που θα εδραιωθεί ασφαλώς σ'αυτό τον
αιώνα, κάνοντας όλους τους λαούς του κόσµου να θεωρούν τον εαυτό τους πολίτες µιας κοινής πατρίδας. Το έκτο
κερί είναι η ενότητα των φυλών, κάνοντας όλους όσους κατοικούν στη γη λαούς και παιδιά µιας φυλής. Το
έβδοµο κερί είναι η ενότητα στη γλώσσα, δηλαδή, η επιλογή µιας παγκόσµιας γλώσσας την οποία όλοι οι λαοί θα
διδάσκονται και θα µιλούν. Κάθε ένα από αυτά θα συµβεί, εφόσον η δύναµη της Βασιλείας του Θεού θα βοηθήσει
και θα συµβάλει στην πραγµατοποίησή τους.»
Πριν από εξήντα και πλέον χρόνια,6 ο Μπαχάολλα στην Πινακίδα Του προς τη Βασίλισσα Βικτωρία,
απευθυνόµενος στο «πλήθος των ηγετών της γης,» αποκάλυψε τα παρακάτω:
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«Συµβουλευτείτε ο ένας τον άλλον και φροντίστε µόνο για εκείνο που ωφελεί την ανθρωπότητα και βελτιώνει
την κατάστασή της.... ∆έστε τον κόσµο σαν το ανθρώπινο σώµα, που ενώ κατά τη δηµιουργία του ήταν πλήρες
και τέλειο, έχει προσβληθεί, για διάφορες αιτίες, από σοβαρές διαταραχές και αρρώστιες. Ούτε για µια µέρα δεν
ησύχασε, µάλιστα η αρρώστια του έγινε περισσότερο σοβαρή, καθώς βρέθηκε στα χέρια ανίδεων γιατρών, οι
οποίοι παρακινήθηκαν από τις εγκόσµιες επιθυµίες τους και έσφαλαν αξιοθρήνητα. Κι αν κάποια φορά, µε τη
φροντίδα κάποιου ικανού γιατρού, θεραπευόταν ένα µέλος εκείνου του σώµατος, το υπόλοιπο παρέµενε
προσβεβληµένο όπως και πριν.»...
Σε ένα άλλο κείµενο ο Μπαχάολλα προσθέτει αυτά τα λόγια:
«Σας βλέπουµε κάθε χρόνο να προσθέτετε στα έξοδά σας και να ρίχνετε το βάρος τους στους ανθρώπους που
κυβερνάτε. Αυτό πραγµατικά δεν είναι άλλο παρά θλιβερή αδικία. Φοβηθείτε τους αναστεναγµούς και τα δάκρυα
αυτού του Αδικηµένου και µην επιβαρύνετε τους λαούς σας παραπάνω απ'ό,τι µπορούν ν'αντέξουν...
Συµφιλιωθείτε µεταξύ σας ώστε να µη χρειαστείτε πια εξοπλισµούς εκτός µέχρις ένα βαθµό για να διαφυλάξετε τα
εδάφη και τις επικράτειές σας, Ενωθείτε, ω πλήθος των κυριάρχων της γης, διότι έτσι θα ηρεµήσει η θύελλα της
διαµάχης µεταξύ σας και οι λαοί σας θα ησυχάσουν. Αν οποιοσδήποτε ανάµεσά σας πάρει τα όπλα εναντίον
κάποιου άλλου, ξεσηκωθείτε εναντίον του, γιατί αυτό δεν είναι άλλο παρά φανερή δικαιοσύνη.»
Τι άλλο θα µπορούσαν να σηµαίνουν αυτά τα βαρυσήµαντα λόγια αν δεν υποδείκνυαν τον αναπόφευκτο
περιορισµό της αχαλίνωτης εθνικής κυριαρχίας ως απαραίτητο προοίµιο στο σχηµατισµό της µελλοντικής
Κοινοπολιτείας όλων των εθνών του κόσµου; Κάποια µορφή ενός παγκόσµιου υπερ-κράτους πρέπει
αναγκαστικά ν'αναπτυχθεί, υπέρ του οποίου όλα τα έθνη του κόσµου θα έχουν πρόθυµα εκχωρήσει κάθε
δικαίωµα διεξαγωγής πολέµου, ορισµένα δικαιώµατα για επιβολή φορολογίας και όλα τα δικαιώµατα για τη
διατήρηση εξοπλισµών, εκτός από σκοπούς διατήρησης της εσωτερικής τάξης µέσα στις αντίστοιχες
επικράτειές τους. Ένα τέτοιο κράτος θα πρέπει να περιλαµβάνει στη σφαίρα του ένα ∆ιεθνές Εκτελεστικό
Όργανο κατάλληλο να επιβάλλει υπέρτατη και αδιαµφισβήτητη εξουσία σε κάθε απείθαρχο µέλος της
κοινοπολιτείας. Ένα Παγκόσµιο Κοινοβούλιο του οποίου τα µέλη θα εκλέγονται από τους λαούς των
αντίστοιχων χωρών τους και των οποίων η εκλογή θα επικυρώνεται από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους. Και
ένα Ανώτατο ∆ικαστήριο η κρίση του οποίου θα είναι δεσµευτική ακόµη και σε περιπτώσεις όπου τα
ενεχόµενα µέρη δε θα έχουν εθελοντικά συµφωνήσει να υποβάλουν την περίπτωσή τους στην κρίση του. Μια
παγκόσµια κοινότητα στην οποία όλοι οι οικονοµικοί φραγµοί θα έχουν για πάντα καταργηθεί και η
αλληλεξάρτηση του Κεφαλαίου και της Εργασίας θα έχει οριστικά αναγνωριστεί, στην οποία οι κραυγές του
θρησκευτικού φανατισµού και της διαµάχης θα έχουν για πάντα ησυχάσει, στην οποία η φλόγα της φυλετικής
έχθρας θα έχει σβήσει οριστικά, στην οποία ένας απλός κώδικας διεθνούς δικαίου -προϊόν της µελετηµένης
κρίσης των οµόσπονδων αντιπροσώπων του κόσµου- θα έχει ως επικύρωσή του την άµεση και
καταναγκαστική παρέµβαση των συνδυασµένων δυνάµεων των οµόσπονδων µονάδων, και τέλος µια
παγκόσµια κοινότητα στην οποία η µανία ενός ιδιότροπου και στρατευµένου εθνικισµού θα έχει µετατραπεί
σε µια διαρκή συναίσθηση µιας παγκόσµιας ιθαγένειας -έτσι πραγµατικά εµφανίζεται, στις γενικότερες
γραµµές της, η Τάξη που προβλέπει ο Μπαχάολλα, µια Τάξη που τελικά θα θεωρηθεί ως ο ωραιότερος καρπός
µιας εποχής που ωριµάζει αργά.
«H Σκηνή της Ενότητας,» διακηρύσσει ο Μπαχάολλα στο µήνυµά Του προς όλη την ανθρωπότητα, «έχει
στηθεί. Μη θεωρείτε ο ένας τον άλλον σαν ξένο.... Όλοι είστε καρποί ενός δέντρου και φύλλα ενός κλαδιού.... Ο
κόσµος δεν είναι παρά µια χώρα και η ανθρωπότητα οι πολίτες της.... Ας µην περηφανεύεται ένας άνθρωπος
επειδή αγαπάει την πατρίδα του, ας περηφανεύεται καλύτερα επειδή αγαπάει το είδος του.»
Ας µην υπάρχουν υποψίες σχετικά µε το ζωογόνο σκοπό του παγκόσµιου Νόµου του Μπαχάολλα. Όχι
µόνο δεν στοχεύει στην υπονόµευση των υπαρχόντων θεµελίων της κοινωνίας, αλλά επιδιώκει να διευρύνει
τις βάσεις της, να αναπλάσει τους θεσµούς της µ'έναν τρόπο σύµφωνο µε τις ανάγκες ενός συνεχώς
µεταβαλλόµενου κόσµου. ∆εν συγκρούεται µε καµιά θεµιτή αφοσίωση ούτε υπονοµεύει ουσιαστικά πιστεύω.
Ο σκοπός του δεν είναι ούτε να καταπνίξει τη φλόγα ενός υγιούς και έξυπνου πατριωτισµού στις καρδιές των
ανθρώπων, ούτε να καταργήσει το σύστηµα της εθνικής αυτονοµίας που είναι τόσο σηµαντικό αν πρόκειται
ν'αποφευχθούν τα δεινά του υπέρµετρου συγκεντρωτισµού. ∆εν αγνοεί, ούτε προσπαθεί να καταπιέσει, την
ποικιλοµορφία της εθνικής προέλευσης, του κλίµατος, της ιστορίας, της γλώσσας και της παράδοσης, της
σκέψης και των εθίµων, που διαφοροποιούν τους λαούς και τα έθνη του κόσµου. Ζητάει µια ευρύτερη
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αφοσίωση, µια µεγαλύτερη φιλοδοξία από οποιαδήποτε άλλη που έχει υποκινήσει την ανθρώπινη φυλή.
Επιµένει στην καθυπόταξη των εθνικών παρορµήσεων και συµφερόντων στις επιτακτικές απαιτήσεις ενός
ενοποιηµένου κόσµου. Αποκηρύσσει τον υπέρµετρο συγκεντρωτισµό αφενός και απαρνείται κάθε απόπειρα
επιβολής οµοιοµορφίας αφετέρου. Το σύνθηµά του είναι ενότητα στην ποικιλοµορφία όπως την έχει εξηγήσει
ο Ίδιος ο Αµπντολ-Μπαχά:
«Παρατηρήστε τα λουλούδια ενός κήπου. Παρόλο που διαφέρουν σε είδος, χρώµα, µορφή και σχήµα, εφόσον
δροσίζονται από τα νερά µιας πηγής, αναζωογονούνται από την πνοή ενός ανέµου, ενδυναµώνονται από τις
ακτίνες ενός ήλιου, αυτή η πολυµορφία 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 αυτού του κήπου θα είχαν το ίδιο σχήµα και χρώµα! Η ποικιλία στις αποχρώσεις, στη µορφή και στο
σχήµα εµπλουτίζει και στολίζει τον κήπο και αυξάνει την επίδρασή του. Με τον ίδιο τρόπο, όταν διαφορετικές
αποχρώσεις στη σκέψη, στην ιδιοσυγκρασία και στο χαρακτήρα έρθουν σε µια συνύπαρξη κάτω από τη δύναµη
και την επιρροή ενός κεντρικού παράγοντα, η οµορφιά και η δόξα της ανθρώπινης τελειότητας θα αποκαλυφτεί
και θα γίνει φανερή. Τίποτα εκτός από την ουράνια δύναµη του Λόγου του Θεού, η οποία εξουσιάζει και
διαπερνά την ουσία όλων των πραγµάτων, δεν µπορεί να φέρει σε αρµονία τις διαφορετικές σκέψεις,
συναισθήµατα, ιδέες και πεποιθήσεις των παιδιών των ανθρώπων.»
Η έκκληση του Μπαχάολλα κατευθύνεται αρχικά ενάντια σε κάθε µορφή τοπικισµού, σε κάθε
αποµονωτισµό και προκατάληψη. Αν τα πολυπόθητα ιδανικά και οι καθιερωµένοι θεσµοί, αν ορισµένες
κοινωνικές υποθέσεις και θρησκευτικοί τύποι έχουν πάψει να προάγουν την ευηµερία του συνόλου της
ανθρωπότητας, αν δεν υπηρετούν πια τις ανάγκες µιας συνεχώς εξελισσόµενης ανθρωπότητας, ας σαρωθούν
και ας παραδοθούν στη λησµονιά των πεπαλαιωµένων και ξεχασµένων δοξασιών. Γιατί θα'πρεπε όλα αυτά,
σ'έναν κόσµο που υπόκειται στον αµετάβλητο νόµο της αλλαγής και της παρακµής, να εξαιρούνται από τη
φθορά που είναι αναπόφευκτη για όλους τους ανθρώπινους θεσµούς; ∆ιότι τα νοµικά πρότυπα, οι πολιτικές
και οικονοµικές θεωρίες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για να διαφυλάττουν τα συµφέροντα της
ανθρωπότητας σαν σύνολο και όχι η ανθρωπότητα να σταυρώνεται για τη διατήρηση της ακεραιότητας
κάποιου ειδικού νόµου ή δοξασίας.
Ας µη γίνει κανένα λάθος. Η αρχή της Ενότητας της Ανθρωπότητας -ο άξονας γύρω από τον οποίο
περιστρέφονται όλες οι διδασκαλίες του Μπαχάολλα- δεν είναι απλώς µια έκρηξη αδαούς συναισθηµατισµού
ή µια έκφραση αόριστου και ευσεβούς πόθου. Η έκκλησή της δεν ταυτίζεται απλώς µε την αναζωογόνηση του
πνεύµατος της αδελφοσύνης και της καλής θέλησης µεταξύ των ανθρώπων, ούτε στοχεύει µόνο και µόνο στο
να προάγει αρµονική συνεργασία ανάµεσα σε µεµονωµένους λαούς και έθνη. Οι συνέπειές της είναι πιο
βαθιές, οι αξιώσεις της µεγαλύτερες από οποιεσδήποτε επιτράπηκαν στους Προφήτες του παρελθόντος να
προβάλουν. Το µήνυµά της δεν ισχύει µόνο για το άτοµο, αλλά ενασχολείται κυρίως µε τη φύση των
ουσιαστικών εκείνων σχέσεων που πρέπει να ενώσουν όλα τα κράτη και τα έθνη ως µέλη µιας ανθρώπινης
οικογένειας. ∆εν αποτελεί µόνο τη διακήρυξη ενός ιδανικού, αλλά παραµένει αδιαχώριστα συνδεδεµένο µε
ένα θεσµό κατάλληλο να ενσωµατώσει την αλήθεια της, να εκδηλώσει την ισχύ της και να διαιωνίσει την
επιρροή της. Συνεπάγεται µια οργανική αλλαγή στη δοµή της σηµερινής κοινωνίας, µια αλλαγή τέτοια που ο
κόσµος δεν έχει γνωρίσει µέχρι τώρα. Συνιστά µια πρόκληση, τολµηρή και συγχρόνως παγκόσµια, για τα
ξεπερασµένα συνθήµατα εθνικών πεποιθήσεων -πεποιθήσεις που έχει περάσει ο καιρός τους και οι οποίες
πρέπει, µε την κανονική ροή των γεγονότων όπως διαµορφώνονται και ελέγχονται από τη Θεία Πρόνοια, να
παραχωρήσουν τη θέση τους σε µια καινούργια διδασκαλία, κατά βάση διαφορετική και απεριόριστα ανώτερη
από ό,τι έχει ήδη φανταστεί ο κόσµος. Απαιτεί µια ανοικοδόµηση και αποστρατικοποίηση όλου του
πολιτισµένου κόσµου -ενός κόσµου οργανικά ενοποιηµένου σε όλες τις ουσιαστικές απόψεις της ζωής του,
του πολιτικού µηχανισµού του, της πνευµατικής φιλοδοξίας του, του εµπορίου και της οικονοµίας του, της
γραφής και της γλώσσας του και παραταύτα απεριόριστου στην ποικιλία των εθνικών χαρακτηριστικών των
οµόσπονδων µονάδων του. Αντιπροσωπεύει την εκπλήρωση της ανθρώπινης εξέλιξης -µιας εξέλιξης που είχε
τις απαρχές της στη γέννηση της οικογενειακής ζωής, την επακόλουθη ανάπτυξή της στην επίτευξη της
φυλετικής αλληλεγγύης, που οδήγησε µε τη σειρά της στη σύσταση της πόλης-κράτους και επεκτεινόµενη
κατόπιν στο θεσµό των ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών.
Η αρχή της Ενότητας της Ανθρωπότητας, όπως έχει διακηρυχτεί από τον Μπαχάολλα, µεταφέρει µαζί της
ούτε λίγο ούτε πολύ ένα σοβαρό ισχυρισµό ότι η επίτευξη αυτής της τελικής φάσης σ'αυτή τη θαυµάσια
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εξέλιξη δεν είναι µόνο απαραίτητη αλλά και αναπόφευκτη, ότι η πραγµατοποίησή της πλησιάζει γρήγορα και
ότι τίποτα εκτός από µία δύναµη που προέρχεται από το Θεό δεν µπορεί να πετύχει την καθιέρωσή της....
Ποιος το ξέρει ότι για να υλοποιηθεί µια τέτοια υψηλή ιδέα δε θα'πρεπε να επέλθει στην ανθρωπότητα µια
συµφορά πιο σφοδρή από οποιαδήποτε που έχει µέχρι τώρα γνωρίσει; Μπορούσε οτιδήποτε λιγότερο από τη
φωτιά ενός εµφυλίου πολέµου µε όλη του τη βία και τις αντιξοότητες -ένας πόλεµος που σχεδόν συνέτριψε τη
µεγάλη Αµερικανική ∆ηµοκρατία- να ενώσει τα κράτη, όχι µόνο σε µια Ένωση ανεξάρτητων µονάδων, αλλά
σε ένα Έθνος, παρ’ όλες τις εθνικές διαφορές που χαρακτήριζαν τα συστατικά του µέρη; Το ότι µια τόσο
θεµελιώδης επανάσταση, που περιλαµβάνει τόσο εκτεταµένες αλλαγές στη δοµή της κοινωνίας, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε τις συνηθισµένες διαδικασίες της διπλωµατίας και εκπαίδευσης φαίνεται εξαιρετικά
απίθανο. ∆εν έχουµε παρά να στρέψουµε το βλέµµα µας προς την αιµατοβαµµένη ιστορία της ανθρωπότητας
για να διαπιστώσουµε ότι τίποτα εκτός από την έντονη διανοητική και φυσική αγωνία δεν µπόρεσε να
επισπεύσει αυτές τις κοσµοϊστορικές αλλαγές που αποτελούν τα σπουδαιότερα ορόσηµα στην ιστορία του
ανθρώπινου πολιτισµού.
Όσο µεγάλες και εκτεταµένες κι αν υπήρξαν αυτές οι αλλαγές στο παρελθόν, δεν µπορούν παρά να φανούν,
όταν τις δούµε µε την κατάλληλη προοπτική τους, σαν δευτερεύουσες διευθετήσεις που προαναγγέλλουν την
ασύγκριτου µεγαλείου και προοπτικής µεταµόρφωση που προορίζεται να υποστεί η ανθρωπότητα σ'αυτή την
εποχή. Το ότι οι δυνάµεις της καταστροφής είναι εκείνες που µπορούν να επισπεύσουν µια τέτοια καινούργια
φάση της ανθρώπινης σκέψης γίνεται, αλίµονο, όλο και πιο φανερό. Το ότι τίποτα εκτός από τη φωτιά µιας
σοβαρής δοκιµασίας, ασύγκριτης σε ένταση, δεν µπορεί να συγχωνεύσει και να ενώσει τις συγκρουόµενες
οντότητες που αποτελούν τα στοιχεία του σηµερινού πολιτισµού, σε αναπόσπαστα συστατικά της παγκόσµιας
κοινοπολιτείας του µέλλοντος, είναι µια αλήθεια που τα µελλοντικά γεγονότα θα φανερώσουν όλο και
περισσότερο.
Η προφητική φωνή του Μπαχάολλα που προειδοποιεί, στα τελευταία κείµενα του έργου Του Απόκρυφα
Λόγια, τους λαούς του κόσµου ότι µια απρόβλεπτη συµφορά τους καταδιώκει και ότι τους περιµένει θλιβερή
τιµωρία ρίχνει πραγµατικά ένα άπλετο φως στην άµεση τύχη της δυστυχισµένης ανθρωπότητας. Τίποτα εκτός
από µια βίαιη δοκιµασία, από την οποία η ανθρωπότητα θα αναδυθεί εξαγνισµένη και έτοιµη, δεν µπορεί να
καταφέρει να καλλιεργήσει εκείνο το αίσθηµα της υπευθυνότητας το οποίο πρέπει οι ηγέτες µιας νέας εποχής
να εγερθούν και να επωµισθούν.
Θα ήθελα πάλι να επιστήσω την προσοχή σας σ'εκείνα τα δυσοίωνα λόγια του Μπαχάολλα που έχω ήδη
παραθέσει: «Και όταν έρθει η προκαθορισµένη ώρα, θα εµφανιστεί ξαφνικά εκείνο που θα κάνει τα πλευρά της
ανθρωπότητας να τρέµουν.»...
Ένας λόγος παραπάνω για την κατάληξη. Η διακήρυξη της Ενότητας της Ανθρωπότητας -ο κύριος
ακρογωνιαίος λίθος της κυριαρχίας του Μπαχάολλα που περιλαµβάνει τα πάντα- δεν µπορεί σε καµιά
περίπτωση να συγκριθεί µε εκφράσεις ευσεβούς πόθου όπως εκείνες που ειπώθηκαν στο παρελθόν. ∆εν είναι
απλώς µια έκκλησή Του που πρόβαλε, µόνος και αβοήθητος, παρά την αµείλικτη και ενωµένη εναντίωση από
τους δύο πιο ισχυρούς Ανατολικούς ηγεµόνες της εποχής Του -όντας ο Ίδιος εξόριστος και φυλακισµένος στα
χέρια τους. Υποδηλώνει ταυτόχρονα µια προειδοποίηση και µια υπόσχεση -µια προειδοποίηση ότι µέσα της
ενυπάρχει το µοναδικό µέσο για τη σωτηρία ενός κόσµου που υποφέρει πολύ, µια υπόσχεση ότι η
πραγµατοποίησή της πλησιάζει.
Επειδή εκφράστηκε σε µια εποχή κατά την οποία κανείς δεν είχε φανταστεί σοβαρά την πιθανότητά της σε
κανένα µέρος του κόσµου, εξαιτίας της ουράνιας δύναµης που έχει εµφυσήσει σ'αυτήν το Πνεύµα του
Μπαχάολλα, έχει καταλήξει να θεωρείται, από έναν όλο και πιο µεγάλο αριθµό σκεπτόµενων ανθρώπων, όχι
µόνο ως µια πιθανότητα που πλησιάζει αλλά και ως το αναγκαίο αποτέλεσµα των δυνάµεων που λειτουργούν
τώρα στον κόσµο.
Σίγουρα ο κόσµος, συµπτυγµένος και µεταµορφωµένος σε ένα µοναδικό εξαιρετικά πολύπλοκο οργανισµό
εξαιτίας της καταπληκτικής προόδου που επιτεύχθηκε στη σφαίρα της φυσικής επιστήµης, εξαιτίας της
παγκόσµιας εξάπλωσης του εµπορίου και της βιοµηχανίας και αγωνιζόµενος, υπό την πίεση παγκόσµιων
οικονοµικών δυνάµεων, ανάµεσα στις παγίδες ενός υλιστικού πολιτισµού, έχει την τροµερή ανάγκη µιας
επαναδιατύπωσης της Αλήθειας που υπάρχει στη βάση όλων των Αποκαλύψεων του παρελθόντος µε µια
γλώσσα που ταιριάζει στις ουσιαστικές απαιτήσεις του. Και ποια φωνή εκτός από εκείνη του Μπαχάολλα -του
Εκπροσώπου του Θεού γι'αυτή την εποχή- είναι ικανή να επιφέρει µια µεταµόρφωση της κοινωνίας τόσο
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ριζική όσο εκείνη που έχει ήδη πετύχει Αυτός στις καρδιές εκείνων των ανδρών και γυναικών, που είναι τόσο
διαφορετικοί και φαινοµενικά ασυµβίβαστοι, οι οποίοι συνθέτουν το σώµα των δηλωµένων οπαδών Του σε
ολόκληρο τον κόσµο;
Το ότι µια τόσο ισχυρή ιδέα διαµορφώνεται γρήγορα στο νου των ανθρώπων, το ότι υψώνονται φωνές για
να την υποστηρίξουν, το ότι τα εµφανή της χαρακτηριστικά πρέπει γρήγορα ν'αποκρυσταλλωθούν στη
συνείδηση εκείνων που βρίσκονται στην εξουσία, πραγµατικά λίγοι µπορούν ν'αµφισβητήσουν. Το ότι οι
συγκρατηµένες απαρχές της έχουν ήδη πάρει σάρκα και οστά στην παγκόσµια ∆ιαχείριση την οποία
προσεταιρίζονται οι οπαδοί του Μπαχάολλα, µόνο εκείνοι που οι καρδιές τους είναι µολυσµένες µε
προκατάληψη µπορεί ν'αποτύχουν να κατανοήσουν....
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ΙΙΙ
Ένα Πρότυπο για τη Μελλοντική Κοινωνία
Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποτύχουν ν'αναγνωρίσουν ότι το Πνεύµα που εµφύσησε ο Μπαχάολλα
στον κόσµο, και το οποίο εκδηλώνεται µε ποικίλους βαθµούς έντασης µέσα από τις προσπάθειες που
επιδεικνύονται από τους δηλωµένους υποστηρικτές Του και έµµεσα µέσα από ορισµένους φιλανθρωπικούς
οργανισµούς, δεν µπορεί ποτέ να διεισδύσει και ν'ασκήσει µια µόνιµη επιρροή πάνω στην ανθρωπότητα εκτός
και µόνο αν ενσαρκωθεί σε µια ορατή Τάξη η οποία θα φέρει το όνοµά Του, θα ταυτιστεί ολοκληρωτικά µε τις
αρχές Του και θα λειτουργεί σε συµµόρφωση µε τους νόµους Του. Το ότι ο Μπαχάολλα στο βιβλίο Του το
Ακντάς και αργότερα ο Αµπντολ-Μπαχά στη ∆ιαθήκη Του -ένα έγγραφο το οποίο επικυρώνει, συµπληρώνει
και συσχετίζει τις διατάξεις του Ακντάς- έχουν εκθέσει πλήρως τα στοιχεία εκείνα που είναι ουσιώδη για τη
σύσταση της παγκόσµιας Μπαχάι Κοινοπολιτείας, κανείς από εκείνους που τα έχουν διαβάσει δεν µπορεί να
το αρνηθεί. Σύµφωνα µε αυτές τις θεϊκά καθορισµένες διαχειριστικές αρχές, πρέπει κατ’ανάγκην ο
Θρησκευτικός Κύκλος του Μπαχάολλα -η Κιβωτός της ανθρώπινης σωτηρίας- να διαµορφωθεί. Από αυτές
πρέπει να ρεύσουν όλες οι µελλοντικές ευλογίες και πάνω σ'αυτές πρέπει τελικά να στηριχτεί το απαράβατο
κύρος του.
∆ιότι ο Μπαχάολλα, πρέπει πρόθυµα να το αναγνωρίσουµε, δεν έχει µόνο διαποτίσει τον κόσµο µε ένα νέο
και αναζωογονητικό Πνεύµα. ∆εν έχει απλώς εγκαινιάσει ορισµένες παγκόσµιες αρχές, ή εισηγηθεί µια
συγκεκριµένη φιλοσοφία, όσο ισχυρή, ασφαλής και παγκόσµια κι αν είναι. Επιπρόσθετα σ'αυτές ο
Μπαχάολλα, καθώς και ο Αµπντολ-Μπαχά µετά απ'Αυτόν, σε αντίθεση µε τους άλλους Κύκλους του
παρελθόντος, έχει ξεκάθαρα και συγκεκριµένα θεσπίσει µια σειρά Νόµων, έχει καθιερώσει ορισµένους
θεσµούς και έχει εξασφαλίσει τα ουσιώδη για µια Θεία Οικονοµία. Αυτά προορίζονται να αποτελέσουν το
πρότυπο για τη µελλοντική κοινωνία, ένα υπέρτατο όργανο για την καθιέρωση της Μεγίστης Ειρήνης και το
µοναδικό παράγοντα για την ενοποίηση του κόσµου και τη διακήρυξη της κυριαρχίας της ηθικής και της
δικαιοσύνης πάνω στη γη...
Ηγέτες της θρησκείας, ερµηνευτές πολιτικών θεωριών, κυβερνήτες ανθρώπινων θεσµών, οι οποίοι προς το
παρόν παρατηρούν µε σύγχυση και ανησυχία τη χρεωκοπία των ιδεών τους και την κατάρρευση των έργων
τους, καλά θα ήταν να στρέψουν το βλέµµα τους προς την Αποκάλυψη του Μπαχάολλα και να διαλογιστούν
πάνω στην Παγκόσµια Τάξη η οποία, διαφυλαγµένη στις διδασκαλίες Του, προβάλλει αργά και ανεπαίσθητα
µέσα από τη σύγχυση και το χάος του σηµερινού πολιτισµού. ∆ε χρειάζεται να έχουν καµιά αµφιβολία ή
αγωνία σχετικά µε τη φύση, την προέλευση ή την ισχύ των θεσµών που χτίζουν οι υποστηρικτές της Πίστης σε
ολόκληρο τον κόσµο. ∆ιότι αυτοί υπάρχουν ενσωµατωµένοι στις ίδιες τις διδασκαλίες, χωρίς ν'αλλοιώνονται
και να επισκιάζονται από αβάσιµα συµπεράσµατα, ή από αναρµόδιες ερµηνείες του Λόγου Του....
Οι ορµητικές δυνάµεις που έχουν τόσο εκπληκτικά απελευθερωθεί µε την επενέργεια δύο ανεξάρτητων και
σε σύντοµο διάστηµα διαδοχικών Φανερώσεων βρίσκονται τώρα ενώπιόν µας και µε τη φροντίδα των
εκλεκτών διαχειριστών µιας ευρέως διαδεδοµένης Πίστης επιστρατεύονται βαθµιαία και τίθενται υπό έλεγχο.
Αποκρυσταλλώνονται σιγά σιγά σε θεσµούς που τελικά θα θεωρηθούν ως σφραγίδα και δόξα της εποχής που
καλούµαστε να εδραιώσουµε και να αποθανατίσουµε µε τις πράξεις µας....
Θα ήταν εντελώς παραπλανητικό αν επιχειρούσαµε µια σύγκριση ανάµεσα σ'αυτή τη µοναδική Τάξη που
έχει συλληφθεί από το Θεό και σε κάποιο από τα διαφορετικά συστήµατα που ο νους των ανθρώπων, σε
διάφορες περιόδους της ιστορίας τους, έχει επινοήσει για τη διακυβέρνηση των ανθρώπινων θεσµών. Μια
τέτοια απόπειρα θα πρόδιδε από µόνη της µια έλλειψη απόλυτης εκτίµησης για την τελειότητα του έργου του
µεγάλου ∆ηµιουργού της. Πώς θα µπορούσε να είναι διαφορετικά όταν ενθυµούµαστε ότι αυτή η Τάξη
αποτελεί το ίδιο το πρότυπο εκείνου του θεϊκού πολιτισµού που ο πανίσχυρος Νόµος του Μπαχάολλα έχει
προοριστεί να εγκαθιδρύσει πάνω στη γη; Τα διαφορετικά και συνεχώς µεταβαλλόµενα συστήµατα της
οργανωµένης ανθρώπινης κοινωνίας, είτε παλαιότερα είτε σηµερινά, είτε προέρχονται από την Ανατολή είτε
από τη ∆ύση, δεν προσφέρουν κανένα επαρκές κριτήριο για την εκτίµηση της δύναµης των κρυφών της
αρετών ή την αξιολόγηση της στερεότητας των θεµελίων της.
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Η Μπαχάι Κοινοπολιτεία του µέλλοντος, της οποίας αυτή η απέραντη ∆ιαχειριστική Τάξη είναι ο
µοναδικός σκελετός, είναι, και στη θεωρία αλλά και στην πράξη, όχι απλώς µοναδική σ'ολόκληρη την ιστορία
των πολιτικών θεσµών αλλά δεν µπορεί να συγκριθεί µε τίποτα στα χρονικά όλων των αναγνωρισµένων
θρησκευτικών συστηµάτων του κόσµου. Καµία µορφή δηµοκρατικής κυβέρνησης, κανένα σύστηµα
µονοκρατορίας ή δικτατορίας, είτε µοναρχικό είτε δηµοκρατικό, κανένα ενδιάµεσο σχήµα καθαρά
αριστοκρατικής τάξης, ούτε ακόµη και κανένα από τα αναγνωρισµένα είδη της θεοκρατίας, είτε πρόκειται για
την Εβραϊκή Κοινοπολιτεία είτε για διάφορες Χριστιανικές εκκλησιαστικές οργανώσεις ή το Ιµαµάτο ή το
Χαλιφάτο του Ισλάµ- κανένα απ'αυτά δεν µπορεί να ταυτιστεί ή να συµβιβαστεί µε τη ∆ιαχειριστική Τάξη που
έχει διαµορφώσει το επιδέξιο χέρι του τέλειου Αρχιτέκτονά της.
Αυτή η νεογέννητη ∆ιαχειριστική Τάξη ενσωµατώνει στη δοµή της ορισµένα στοιχεία που µπορούν να
βρεθούν σε κάθε µία από τις αναγνωρισµένες µορφές λαϊκής εξουσίας, χωρίς να είναι σε καµιά περίπτωση µια
απλή αντιγραφή οποιωνδήποτε απ'αυτών και χωρίς να εισάγει µέσα στο µηχανισµό της οποιοδήποτε από τα
δυσάρεστα χαρακτηριστικά που εκείνα κατέχουν από τη φύση τους. Συνδυάζει και εναρµονίζει, έτσι όπως
καµία κυβέρνηση σχηµατισµένη από θνητά χέρια δεν έχει µέχρι τώρα πετύχει, τις ευεργετικές αλήθειες που
κάθε ένα από τα συστήµατα αυτά εµπεριέχει αναµφισβήτητα χωρίς να φθείρει την ακεραιότητα που έχουν οι
από το Θεό δοσµένες αλήθειες πάνω στις οποίες αυτή τελικά θεµελιώνεται.
Η ∆ιαχειριστική Τάξη της Πίστης του Μπαχάολλα δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να θεωρηθεί ως καθαρά
δηµοκρατική στο χαρακτήρα της αφού η βασική προϋπόθεση που απαιτεί όλες οι δηµοκρατίες να εξαρτώνται
ουσιαστικά από την εντολή που παίρνουν από το λαό λείπει εντελώς από αυτό το Θρησκευτικό Κύκλο. Στο
χειρισµό των διαχειριστικών υποθέσεων της Πίστης, στη θέσπιση νοµοθεσίας απαραίτητης για τη
συµπλήρωση των νόµων του Κιτάµπ-ι-Ακντάς, τα µέλη του Παγκόσµιου Οίκου ∆ικαιοσύνης, πρέπει να
ληφθεί υπόψη, όπως υποδηλώνουν σαφώς τα λόγια του Μπαχάολλα, δεν είναι υπεύθυνα απέναντι σ'αυτούς
που εκπροσωπούν, ούτε τους επιτρέπεται να καταλαµβάνονται από τα συναισθήµατα, τη γενική γνώµη και
ακόµη τις πεποιθήσεις της πλειονότητας των πιστών ή εκείνων που τους εκλέγουν άµεσα. Πρέπει να
ακολουθούν, µε µια ευλαβική συµπεριφορά, τις υπαγορεύσεις και τις υποβολές της συνείδησής τους.
Μπορούν, στην πραγµατικότητα πρέπει, να ενηµερώνονται για τις συνθήκες που επικρατούν µέσα στην
κοινότητα, πρέπει να ζυγίζουν αµερόληπτα µέσα στο νου τους τα υπέρ και τα κατά οποιασδήποτε υπόθεσης
που τους παρουσιάζεται για εξέταση, αλλά πρέπει να διατηρούν για τον εαυτό τους το δικαίωµα µιας
αδέσµευτης απόφασης. «Ο Θεός πραγµατικά θα τους εµπνεύσει µε οτιδήποτε Εκείνος επιθυµεί,» είναι η
αδιάσειστη επιβεβαίωση του Μπαχάολλα. Αυτοί, κι όχι το σώµα εκείνων που είτε άµεσα είτε έµµεσα τους
εκλέγει, έχουν εποµένως καταστεί δέκτες της θείας καθοδήγησης που είναι συγχρόνως το ζωτικό αίµα και η
τελική προάσπιση αυτής της Αποκάλυψης....
Ούτε µπορεί η Μπαχάι ∆ιαχειριστική Τάξη ν'απορριφθεί ως ένα σκληρό και αυστηρό σύστηµα απόλυτης
αυταρχίας ή ως µια µάταιη αποµίµηση µιας οποιασδήποτε µορφής απολυταρχικής εκκλησιαστικής
διακυβέρνησης, είτε πρόκειται για τον Παπισµό, το Ιµαµάτο ή οποιοδήποτε άλλο παρόµοιο θεσµό, για τον
εµφανή λόγο ότι στους διεθνείς αιρετούς εκπροσώπους των οπαδών του Μπαχάολλα έχει απονεµηθεί το
αποκλειστικό δικαίωµα της νοµοθεσίας σε ζητήµατα που δεν έχουν ρητώς αποκαλυφτεί στις Μπαχάι γραφές.
Ούτε ο Φύλακας της Πίστης ούτε κανένας θεσµός εκτός από τον Παγκόσµιο Οίκο ∆ικαιοσύνης µπορεί ποτέ να
σφετεριστεί αυτή τη ζωτική και ουσιαστική εξουσία ή να καταπατήσει αυτό το ιερό δικαίωµα. Η κατάργηση
της επαγγελµατικής ιερωσύνης µε τα µυστήρια που τη συνοδεύουν, όπως η βάπτιση, η θεία κοινωνία και η
εξοµολόγηση, οι νόµοι που προϋποθέτουν την εκλογή µετά από καθολική ψηφοφορία απ'όλους τους τοπικούς,
εθνικούς και διεθνείς Οίκους ∆ικαιοσύνης, η πλήρης απουσία επισκοπικής εξουσίας µε τα προνόµια που τη
συνοδεύουν, της διαφθοράς και γραφειοκρατικών τάσεων, αποτελούν περαιτέρω ενδείξεις για τον µη
αυταρχικό χαρακτήρα της Μπαχάι ∆ιαχειριστικής Τάξης και την κλίση της προς δηµοκρατικές µεθόδους στη
διαχείριση των υποθέσεών της.
Ούτε θα'πρεπε αυτή η Τάξη που είναι ταυτισµένη µε το όνοµα του Μπαχάολλα να συγχυστεί µε
οποιοδήποτε σύστηµα καθαρά αριστοκρατικής κυβέρνησης εξαιτίας του γεγονότος ότι υποστηρίζει, από τη µια
µεριά, την κληρονοµική αρχή και αναθέτει στο Φύλακα της Πίστης την υποχρέωση της ερµηνείας των
διδασκαλιών της, και προβλέπει, από την άλλη, την ελεύθερη και άµεση εκλογή από το σύνολο των πιστών
του σώµατος το οποίο συνιστά το ανώτατο νοµοθετικό της όργανο.
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Ενώ αυτή η ∆ιαχειριστική Τάξη δεν µπορεί να ειπωθεί ότι έχει διαµορφωθεί µε βάση κάποιο από αυτά τα
αναγνωρισµένα συστήµατα διακυβέρνησης, ενσωµατώνει εντούτοις, συµβιβάζει και αφοµοιώνει µέσα στο
πλαίσιό της τα ευεργετικά στοιχεία που µπορούν να βρεθούν µέσα σ'αυτά. Η κληρονοµική εξουσία που
καλείται να ασκήσει ο Φύλακας, οι ζωτικές και ουσιώδεις λειτουργίες που εκτελεί ο Παγκόσµιος Οίκος
∆ικαιοσύνης, οι ειδικές διατάξεις που προϋποθέτουν τη δηµοκρατική εκλογή του από τους εκπροσώπους των
πιστών- όλα αυτά συµπράττουν στο να επιδείξουν την αλήθεια που αυτή η θεϊκά αποκαλυφθείσα Τάξη, η
οποία δεν µπορεί ποτέ να ταυτιστεί µε κανέναν από τους συνηθισµένους τύπους κυβέρνησης που αναφέρονται
από τον Αριστοτέλη στα έργα του, ενσωµατώνει και συνδυάζει, µε τις πνευµατικές αλήθειες πάνω στις οποίες
βασίζεται, τα ευεργετικά στοιχεία που µπορούν να βρεθούν στο καθένα από αυτά. Αφού τα αναγνωρισµένα
κακόβουλα στοιχεία που υπάρχουν έµφυτα στο κάθε ένα από αυτά τα συστήµατα αποκλείονται αυστηρά και
για πάντα, αυτή η µοναδική Τάξη, όσο µακροχρόνιες και όσο εκτεταµένες κι αν είναι οι διακλαδώσεις της, δεν
µπορεί ποτέ να εκφυλιστεί σε κάποια µορφή δεσποτισµού, ή ολιγαρχίας, ή δηµαγωγίας που αργά ή γρήγορα θα
διαφθείρει το µηχανισµό όλων των ανθρώπινων και ουσιαστικά ελαττωµατικών πολιτικών θεσµών....
Σηµαντικές καθώς είναι οι προελεύσεις αυτής της ισχυρής διαχειριστικής δοµής, και όσο µοναδικά κι αν
είναι τα χαρακτηριστικά της, τα γεγονότα που µπορούν να ειπωθούν ότι έχουν προαναγγείλει τη γέννησή της
και έχουν σηµαδέψει την αρχική φάση της εξέλιξής της δε φαίνονται λιγότερο αξιοσηµείωτα. Πόσο
εντυπωσιακή, πόσο εποικοδοµητική είναι η αντίθεση ανάµεσα στην πορεία της αργής και συνεχούς
σταθεροποίησης που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη της νηπιακής της δύναµης και στην καταστρεπτική
εφόρµηση των δυνάµεων της αποσύνθεσης που επιτίθενται ενάντια στους ξεπερασµένους θεσµούς, τόσο
στους φιλόθρησκους όσο και στους λαϊκούς, της σηµερινής κοινωνίας!
Η ζωτικότητα την οποία οι οργανικοί θεσµοί αυτής της µεγάλης Τάξης, της συνεχώς διευρυνόµενης,
επιδεικνύουν τόσο δυναµικά, τα εµπόδια τα οποία το υψηλό θάρρος, η απτόητη αποφασιστικότητα των
διαχειριστών της έχουν ήδη υπερπηδήσει, η φωτιά ενός άσβεστου ενθουσιασµού που καίει µε αµείωτο πάθος
στις καρδιές των ταξιδιωτών δασκάλων της, τα ύψη της αυτοθυσίας στα οποία φτάνουν τώρα οι πρωτεργάτες
της, η ευρύτητα του οράµατος, η βέβαιη ελπίδα, η δηµιουργική χαρά, η εσωτερική ηρεµία, η ασυµβίβαστη
ακεραιότητα, η παραδειγµατική πειθαρχία, η ανένδοτη ενότητα και σταθερότητα που εκδηλώνουν οι
ακλόνητοι υπερασπιστές της, ο βαθµός στον οποίο το κινητήριο Πνεύµα της έχει αποδειχτεί ικανό να
αφοµοιώνει τα διαφορετικά στοιχεία µέσα στα όριά της, να τα εξαγνίζει από κάθε µορφή προκατάληψης και
να τα συγχωνεύει µέσα στη δοµή της -αυτά όλα αποτελούν ενδείξεις µιας δύναµης την οποία µια
απογοητευµένη και θλιβερά κλονισµένη κοινωνία µετά δυσκολίας µπορεί να αγνοήσει.
Συγκρίνετε αυτές τις λαµπρές φανερώσεις του πνεύµατος που ζωογονεί αυτό το παλλόµενο σώµα της
Πίστης του Μπαχάολλα µε τις κραυγές και την αγωνία, τους παραλογισµούς και τις µαταιότητες, την πικρία
και τις προκαταλήψεις, την κακία και τις διαιρέσεις ενός πάσχοντος και χαοτικού κόσµου. Παρατηρήστε το
φόβο που τυραννεί τους ηγέτες του και παραλύει τις ενέργειες των τυφλών και προβληµατισµένων αρχηγών
του. Πόσο σκληρές είναι οι έχθρες, πόσο ψεύτικες οι φιλοδοξίες, πόσο µικροπρεπείς οι επιδιώξεις, πόσο βαθιά
ριζωµένες οι υποψίες των λαών του! Πόσο ανησυχητικά είναι η αναρχία, η διαφθορά, η απιστία που
κατατρώνε τα ουσιώδη ενός ετοιµόρροπου πολιτισµού!
∆εν µπορεί αυτή η διαδικασία της σταθερής φθοράς που εισβάλλει ύπουλα σε τόσους τοµείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας και σκέψης να θεωρηθεί ως µια απαραίτητη συνοδεία στην ύψωση αυτού του
πανίσχυρου Χεριού του Μπαχάολλα; ∆εν µπορούµε να θεωρήσουµε τα βαρυσήµαντα γεγονότα τα οποία ...
έχουν τόσο βαθιά αναστατώσει κάθε ήπειρο της γης, ως δυσοίωνα σηµάδια που διακηρύσσουν συγχρόνως την
αγωνία ενός πολιτισµού που καταρρέει και τις ωδίνες της Παγκόσµιας εκείνης Τάξης -της Κιβωτού της
ανθρώπινης σωτηρίας- που πρέπει κατ’ανάγκην να εγερθεί πάνω στα ερείπιά του;
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IV
Παγκόσµια Κοινοπολιτεία
Η αντίθεση ανάµεσα στις συσσωρευµένες ενδείξεις µιας συνεχούς σταθεροποίησης που συνοδεύουν την
άνοδο της ∆ιαχειριστικής Τάξης της Πίστης του Θεού και τις δυνάµεις της αποσύνθεσης που πλήττουν τη
δοµή µιας βασανισµένης κοινωνίας, είναι τόσο σαφής όσο και εντυπωσιακή. Τόσο µέσα όσο και έξω από τον
Μπαχάι κόσµο τα σηµάδια και τα σύµβολα τα οποία, µ'ένα µυστηριώδη τρόπο προµηνύουν τη γέννηση αυτής
της Παγκόσµιας Τάξης, η εδραίωση της οποίας πρέπει να σηµάνει τη Χρυσή Εποχή της Υπόθεσης του Θεού,
αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται µέρα µε τη µέρα. Κανένας αντικειµενικός παρατηρητής δεν µπορεί πια
ν'αποτύχει στο να τα διακρίνει. ∆εν µπορεί να παρασυρθεί από τη θλιβερή βραδύτητα που χαρακτηρίζει το
ξεδίπλωµα του πολιτισµού τον οποίο οι οπαδοί του Μπαχάολλα µοχθούν να εδραιώσουν. Ούτε µπορεί να
ξεγελαστεί από τις εφήµερες εκδηλώσεις µιας επανερχόµενης ευηµερίας που µερικές φορές φαίνονται ότι
µπορούν να ελέγξουν την αποδιοργανωτική επίδραση των χρόνιων δεινών που πλήττουν τους θεσµούς µιας
εποχής που παρακµάζει. Τα σηµάδια των καιρών είναι τόσο πολυάριθµα και επιτακτικά που δεν του
επιτρέπουν να παρερµηνεύσει το χαρακτήρα τους ή να µειώσει τη σπουδαιότητά τους. Μπορεί, αν θα είναι
δίκαιος στην κρίση του, ν'αναγνωρίσει στην αλυσίδα των γεγονότων που διακηρύσσουν από τη µια πλευρά
την ασυγκράτητη εξέλιξη των θεσµών που συνδέονται άµεσα µε την Αποκάλυψη του Μπαχάολλα και
προδιαγράφουν από την άλλη την πτώση εκείνων των δυνάµεων και εξουσιών που είτε την έχουν αγνοήσει
είτε έχουν αντιτεθεί σ'αυτήν- µπορεί ν'αναγνωρίσει σ'αυτά όλες τις ενδείξεις από τη λειτουργία της Θέλησης
του Θεού που διαπερνά τα πάντα, τη διαµόρφωση του τέλεια οργανωµένου και παγκόσµιου Σχεδίου Του.
«Σύντοµα,» τα ίδια τα λόγια του Μπαχάολλα το διακηρύσσουν, «η σηµερινή Τάξη θα τυλιχθεί και θα
ξεδιπλωθεί µια άλλη στη θέση της. Αληθινά, ο Κύριός σου λέει την αλήθεια και είναι ο Γνώστης αόρατων
πραγµάτων.» «Μα τον Εαυτό Μου,» διαβεβαιώνει µε σοβαρότητα, «η µέρα πλησιάζει όταν Εκείνος θα τυλίξει
τον κόσµο και ό,τι υπάρχει σ'αυτόν και θα ξεδιπλώσει µια νέα Τάξη στη θέση του. Αυτός, πραγµατικά, υπερισχύει
σ'όλα τα πράγµατα.» «Η ισορροπία του κόσµου,» εξηγεί, «έχει διαταραχτεί µε την παλλόµενη επίδραση αυτής της
Μέγιστης, αυτής της νέας Παγκόσµιας Τάξης. Η οργανωµένη ζωή της ανθρωπότητας έχει αναστατωθεί µε την
επενέργεια αυτού του µοναδικού, αυτού του θαυµαστού Συστήµατος, που παρόµοιό του θνητά µάτια δεν έχουν δει
ποτέ.» «Τα σηµάδια των επικείµενων αναταραχών και του χάους,» προειδοποιεί τους λαούς του κόσµου,
«µπορούν τώρα να διακριθούν, εφόσον η επικρατούσα Τάξη παρουσιάζεται αξιοθρήνητα ελαττωµατική.»...
Κανένας µηχανισµός, που στερείται του προτύπου που διδάσκεται στην Μπαχάι Αποκάλυψη, και διαφέρει
από το υπέρτατο υπόδειγµα που έχει οριστεί στις διδασκαλίες Του, τον οποίο θα µπορούσαν να επινοήσουν οι
συλλογικές προσπάθειες της ανθρωπότητας, δεν µπορεί ποτέ να ελπίσει ότι θα πετύχει τίποτα παραπάνω ή
πέρα από εκείνη τη «Μικρή Ειρήνη» στην οποία ο Ίδιος ο ∆ηµιουργός της Πίστης µας έχει αναφερθεί στις
γραφές Του. «Τώρα που έχετε αρνηθεί τη Μεγίστη Ειρήνη,» έγραψε, προειδοποιώντας τους βασιλιάδες και
ηγεµόνες της γης, «κρατηθείτε σταθερά απ'αυτή τη Μικρή Ειρήνη ώστε ίσως να µπορέσετε σε κάποιο βαθµό να
βελτιώσετε την κατάσταση τη δική σας και των υπηκόων σας.» Επεκτεινόµενος σ' αυτή τη Μικρή Ειρήνη,
απευθύνεται έτσι στην ίδια Πινακίδα στους ηγεµόνες της γης: «Συµφιλιωθείτε µεταξύ σας ώστε να µη
χρειαστείτε περισσότερους εξοπλισµούς παρά µόνο στο βαθµό που να περιφρουρείτε τα εδάφη και τις επικράτειές
σας... Να είστε ενωµένοι, ω βασιλιάδες της γης, διότι έτσι θα σταµατήσει η θύελλα της διχόνοιας µεταξύ σας και
οι λαοί σας θα ησυχάσουν, αν είστε απ'αυτούς που αντιλαµβάνονται. Αν κάποιος ανάµεσά σας πάρει τα όπλα
εναντίον κάποιου άλλου, ξεσηκωθείτε εναντίον του γιατί αυτό δεν είναι παρά έκδηλη δικαιοσύνη.»
Η Μεγίστη Ειρήνη από την άλλη µεριά, όπως την συλλαµβάνει ο Μπαχάολλα -µια ειρήνη που πρέπει
αναπόφευκτα ν'ακολουθήσει ως πρακτική συνέπεια της πνευµατικοποίησης του κόσµου και της ένωσης όλων
των φυλών, των πεποιθήσεων, των τάξεων και των εθνών του- δεν µπορεί να στηριχτεί σε καµιά άλλη βάση
και δεν µπορεί να διαφυλαχτεί από κανέναν άλλο παράγοντα εκτός από τις θεϊκά καθορισµένες εντολές που
υπονοούνται στην Παγκόσµια Τάξη που σχετίζεται µε το άγιο όνοµά Του. Στην Πινακίδα Του, που
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αποκαλύφτηκε σχεδόν πριν από εβδοµήντα7 χρόνια στη Βασίλισσα Βικτωρία, ο Μπαχάολλα, κάνοντας νύξη
για αυτή τη Μεγίστη Ειρήνη, έχει δηλώσει: «Εκείνο που ο Κύριος έχει ορίσει ως το κυρίαρχο φάρµακο και το
ισχυρότερο µέσο για τη θεραπεία όλου του κόσµου είναι η ένωση όλων των λαών του σε µια παγκόσµια Υπόθεση,
σε µια κοινή Πίστη. Αυτό δεν µπορεί µε κανέναν τρόπο να επιτευχθεί παρά µόνο µέσα από τη δύναµη ενός
έµπειρου, ενός πανίσχυρου και εµπνευσµένου Γιατρού. Αυτή, πραγµατικά, είναι η αλήθεια, και όλα τα άλλα δεν
είναι παρά µια πλάνη»... «Αρµόζει σε όλους τους ανθρώπους σ'αυτή την Ηµέρα,» βεβαιώνει σε κάποια άλλη
Πινακίδα, «να κρατηθούν σταθερά από το Μέγιστο Όνοµα και να εδραιώσουν την ενότητα όλης της
ανθρωπότητας. ∆εν υπάρχει κανένα µέρος να καταφύγει κανείς, καµιά προστασία που να µπορεί να αναζητήσει,
εκτός από Εκείνον.»
Η Αποκάλυψη του Μπαχάολλα, της οποίας η υπέρτατη αποστολή δεν είναι άλλη από την επίτευξη αυτής
της οργανικής και πνευµατικής ενότητας ολόκληρου του σώµατος των εθνών, θα πρέπει, αν θα είµαστε πιστοί
στα όσα συνεπάγεται, να θεωρηθεί ότι επισηµαίνει µε την εµφάνισή της την ενηλικίωση ολόκληρης της
ανθρώπινης φυλής. Θα πρέπει να ειδωθεί όχι µόνο ως µια ακόµη πνευµατική αναζωογόνηση στις
µεταβαλλόµενες τύχες της ανθρωπότητας, όχι µόνο ως ένα περαιτέρω στάδιο σε µια αλυσίδα προοδευτικών
Αποκαλύψεων, ούτε ακόµη ως το αποκορύφωµα ενός από µια σειρά περιοδικών προφητικών κύκλων, αλλά
µάλλον ότι σηµαίνει το τελευταίο και υψηλότερο στάδιο στην καταπληκτική εξέλιξη της συλλογικής ζωής του
ανθρώπου πάνω σ'αυτό τον πλανήτη. Η ανάδυση µιας παγκόσµιας κοινότητας, η συναίσθηση µιας παγκόσµιας
ιθαγένειας, η ίδρυση ενός παγκόσµιου πολιτισµού και κουλτούρας -από τα οποία όλα πρέπει να
συγχρονιστούν µε τα αρχικά στάδια στο ξεδίπλωµα της Χρυσής Περιόδου της Μπαχάι Εποχής- θα πρέπει, από
την ίδια τους τη φύση να θεωρηθούν, όσον αφορά αυτή την πλανητική ζωή, τα απώτατα όρια στην οργάνωση
της ανθρώπινης κοινωνίας, ενώ ο άνθρωπος, ως άτοµο, θα συνεχίσει, µάλλον πρέπει πραγµατικά ως
αποτέλεσµα µιας τέτοιας εκπλήρωσης, να συνεχίσει να προοδεύει και ν'αναπτύσσεται απεριόριστα.
Αυτή η µυστήρια, η διάχυτη και παραταύτα ακαθόριστη αλλαγή, την οποία συνδέουµε µε το στάδιο
ωρίµανσης που είναι αναπόφευκτο στη ζωή του ατόµου και στην ανάπτυξη του καρπού πρέπει, αν
αντιλαµβανόµασταν σωστά τα λόγια του Μπαχάολλα, να έχει το αντίστοιχό της στην εξέλιξη της οργάνωσης
της ανθρώπινης κοινωνίας. Ένα παρόµοιο στάδιο πρέπει αργά ή γρήγορα να κατακτηθεί στη συλλογική ζωή
της ανθρωπότητας, δηµιουργώντας ένα όλο και πιο εκπληκτικό φαινόµενο στις παγκόσµιες σχέσεις και
προικίζοντας ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή µε τέτοιες δυνατότητες ευηµερίας που θα παρέχουν, στη
διάρκεια του εποχών που ακολουθούν, το κύριο έναυσµα που απαιτείται για την τελική εκπλήρωση του
υψηλού της προορισµού...
Μόνο εκείνοι που είναι πρόθυµοι να συσχετίσουν την Αποκάλυψη που διακήρυξε ο Μπαχάολλα µε την
εκπλήρωση µιας τόσο εκπληκτικής εξέλιξης στη συλλογική ζωή ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής µπορούν
να συλλάβουν τη σηµασία των λόγων που Εκείνος, αναφερόµενος στις δόξες αυτής της Υποσχεµένης Ηµέρας
και στη διάρκεια της Μπαχάι Εποχής, θεώρησε κατάλληλο να πει. «Αυτή είναι η Βασίλισσα των Ηµερών,»
αναφωνεί, «η Ηµέρα που έχει δει τον ερχοµό του Πολυαγαπηµένου, Εκείνου που, σε όλη την αιωνιότητα, έχει
ανακηρυχθεί Επιθυµία του Κόσµου.» «Τα Κείµενα των παλαιών Θρησκειών,» βεβαιώνει περαιτέρω, «εξυµνούν
τη σπουδαία εορτή που πρέπει να χαιρετήσει αυτή την πλέον µεγάλη Ηµέρα του Θεού. Ας είναι καλά εκείνος που
έζησε για να δει αυτή την Ηµέρα και αναγνώρισε τη στάθµη της.»...
Παρόλο που η Αποκάλυψη του Μπαχάολλα έχει παραδοθεί, η Παγκόσµια Τάξη που µια τέτοια Αποκάλυψη
πρέπει κατ’ανάγκην να δηµιουργήσει δεν έχει ακόµη γεννηθεί. Παρόλο που έχει περάσει η Ηρωική Εποχή της
Πίστης Του, οι δηµιουργικές ενέργειες που έχει απελευθερώσει εκείνη η Εποχή δεν έχουν ακόµη
αποκρυσταλλωθεί στην παγκόσµια αυτή κοινωνία που, µε το πλήρωµα του χρόνου, πρόκειται
ν'αντικατοπτρίσει τη λαµπρότητα της δόξας Του. Παρόλο που το πλαίσιο της ∆ιαχειριστικής Του Τάξης έχει
οικοδοµηθεί και η Σχηµατιστική Περίοδος της Μπαχάι Εποχής έχει αρχίσει, εντούτοις η υποσχεµένη Βασιλεία
µέσα στην οποία ο σπόρος των θεσµών Του πρέπει να ωριµάσει δεν έχει ακόµη εγκαινιαστεί. Παρόλο που η
Φωνή Του έχει υψωθεί και τα σύµβολα της Πίστης Του έχουν στηθεί τουλάχιστον σε σαράντα χώρες8 τόσο
της Ανατολής όσο και της ∆ύσης, εντούτοις η ακεραιότητα της ανθρώπινης φυλής δεν έχει ακόµη
7
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αναγνωριστεί, η ενότητά της δεν έχει διακηρυχτεί και το λάβαρο της Μεγίστης Ειρήνης δεν έχει ακόµη
υψωθεί....
Για την αποκάλυψη µιας τόσο µεγάλης χάρης µια περίοδος έντονης αναταραχής και ευρείας δυστυχίας θα
φαινόταν απολύτως αναγκαία. Ενώ ήταν λαµπρή η Εποχή που γνώρισε την έναρξη της Αποστολής που είχε
ανατεθεί στον Μπαχάολλα, το διάστηµα που πρέπει να παρέλθει µέχρι να αποδώσει εκείνη η Εποχή τους
εκλεκτότερους καρπούς της, φαίνεται όλο και πιο καθαρά, πρέπει να επισκιαστεί από τέτοιο ηθικό και
κοινωνικό σκότος που µόνο αυτό µπορεί να προετοιµάσει µια αµετανόητη ανθρωπότητα για το έπαθλο που
έχει προοριστεί να κληρονοµήσει.
Προς µια τέτοια περίοδο βαδίζουµε τώρα σταθερά και ασυγκράτητα. Ανάµεσα στις σκιές που συνεχώς
συγκεντρώνονται γύρω µας µπορούµε να διακρίνουµε αµυδρά τις αναλαµπές της υπερφυσικής κυριαρχίας του
Μπαχάολλα να εµφανίζεται σπασµωδικά στον ορίζοντα της ιστορίας. Σε µας, τη «γενιά του ηµίφωτος,» που
ζούµε σε µια εποχή που µπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος επώασης της Παγκόσµιας Κοινοπολιτείας όπως
την οραµατίστηκε ο Μπαχάολλα, έχει ανατεθεί ένα έργο του οποίου το υψηλό προνόµιο δεν µπορούµε ποτέ να
εκτιµήσουµε επαρκώς, και τη δυσκολία του οποίου δεν µπορούµε ακόµη παρά αµυδρά να αναγνωρίσουµε.
Μπορεί κάλλιστα να πιστεύουµε, εµείς που έχουµε κληθεί να ζήσουµε την επίδραση των σκοτεινών δυνάµεων
που προορίζονται να εξαπολύσουν ένα χείµαρρο οδυνηρών συµφορών, ότι η πιο σκοτεινή ώρα που πρέπει να
προηγηθεί της αυγής της Χρυσής Εποχής της Πίστης µας δεν έχει ακόµη σηµάνει. Όσο βαθύ κι αν είναι το
σκοτάδι που ήδη περιβάλλει τον κόσµο, οι οδυνηρές δοκιµασίες που πρόκειται να υποφέρει αυτός ο κόσµος
βρίσκονται ακόµη σε στάδιο προετοιµασίας, και δεν µπορεί κανείς να φανταστεί τη ζοφερότητά τους.
Στεκόµαστε στο κατώφλι µιας εποχής της οποίας οι αναταραχές διακηρύσσουν τόσο τους πόνους θανάτου
µιας παλιάς τάξης όσο και τους πόνους γέννησης µιας νέας. Μέσω της δηµιουργικής επιρροής της Πίστης που
ανακοινώθηκε από τον Μπαχάολλα, αυτή η Νέα Παγκόσµια Τάξη µπορεί να πει κανείς ότι έχει συλληφθεί.
Μπορούµε, την παρούσα στιγµή, να βιώσουµε το σάλεµά της στη µήτρα µιας ταραγµένης εποχής -µιας εποχής
που προσδοκεί την προκαθορισµένη ώρα κατά την οποία θα απαλλαχτεί από το φορτίο της και θα αποδώσει
τους καλύτερους καρπούς της.
«Ολόκληρη η γη,» γράφει ο Μπαχάολλα, «βρίσκεται σε κατάσταση κυοφορίας. Πλησιάζει η µέρα που θα
δώσει τους πιο ευγενείς καρπούς της, όταν θα ξεπηδήσουν απ'αυτήν τα πιο ψηλά δέντρα, τα πιο γοητευτικά άνθη,
οι πιο ουράνιες ευλογίες....»
«Η Φωνή του Θεού,» έχει γράψει ο Αµπντολ-Μπαχά, «όταν υψώθηκε, ενέπνευσε µια νέα ζωή στο σώµα της
ανθρωπότητας, και εµφύσησε ένα νέο πνεύµα σ'ολόκληρη τη δηµιουργία. Αυτός είναι ο λόγος που ο κόσµος έχει
κλονιστεί συθέµελα και οι καρδιές και οι συνειδήσεις των ανθρώπων έχουν αναζωογονηθεί. Σύντοµα οι ενδείξεις
αυτής της αναγέννησης θα αποκαλυφθούν και όσοι κοιµούνται βαθιά θα ξυπνήσουν.»...
Η ενοποίηση ολόκληρης της ανθρωπότητας είναι η σφραγίδα της φάσης που πλησιάζει τώρα η ανθρώπινη
κοινωνία. Η ενότητα της οικογένειας, της φυλής, της πόλης-κράτους και του έθνους έχει επιχειρηθεί
αλλεπάλληλα και έχει πλήρως εδραιωθεί. Η παγκόσµια ενότητα είναι ένας στόχος προς τον οποίο αγωνίζεται
µια βασανισµένη ανθρωπότητα. Η ίδρυση εθνών έχει φτάσει σε ένα τέλος. Η αναρχία που ενυπάρχει στην
κρατική κυριαρχία προχωρεί προς την κλιµάκωση. Ένας κόσµος που βαδίζει προς την ωριµότητα, πρέπει να
εγκαταλείψει αυτό το φετίχ, να αναγνωρίσει την ενότητα και την ακεραιότητα των ανθρώπινων σχέσεων και
να καθιερώσει µια για πάντα το µηχανισµό που µπορεί να ενσαρκώσει καλύτερα αυτή τη θεµελιώδη αρχή της
ζωής του.
«Μια νέα ζωή,» διακηρύσσει ο Μπαχάολλα, «πάλλεται, αυτή την εποχή, µέσα σε όλους τους λαούς της γης,
και όµως κανείς δεν έχει ανακαλύψει την αιτία της, ή αντιληφθεί το κίνητρό της.» «Ω παιδιά των ανθρώπων,»
απευθύνεται έτσι στη γενιά Του, «ο θεµελιώδης σκοπός που ζωογονεί την Πίστη του Θεού και τη Θρησκεία Του
είναι η διαφύλαξη των συµφερόντων και η προαγωγή της ενότητας της ανθρώπινης φυλής... Αυτό είναι το ευθύ
µονοπάτι, το γερό και ακλόνητο θεµέλιο. Οτιδήποτε κι αν ανεγερθεί πάνω σ'αυτό το θεµέλιο, οι µεταβολές και οι
τύχες του κόσµου δεν µπορούν ποτέ να µειώσουν τη δύναµή του, ούτε η επανάσταση αµέτρητων αιώνων θα
κλονίσει τη δοµή του.» «Η ευηµερία της ανθρωπότητας,» δηλώνει, «η ειρήνη και η ασφάλειά της είναι ανέφικτες
µέχρι τη στιγµή που θα εδραιωθεί σταθερά η ενότητά της.» «Είναι τόσο δυνατό το φως της ενότητας,» είναι η
περαιτέρω µαρτυρία Του, «που µπορεί να φωτίσει ολόκληρη τη γη. Ο ένας αληθινός Θεός, Αυτός ο Ίδιος που
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γνωρίζει όλα τα πράγµατα, πιστοποιεί την αλήθεια αυτών των λόγων... Αυτός ο στόχος υπερβαίνει κάθε άλλο
στόχο και αυτή η φιλοδοξία είναι ο άρχοντας κάθε φιλοδοξίας.» «Αυτός που είναι ο Κύριός σας, ο
Παντελεήµων,» έχει γράψει επιπλέον, «τρέφει στην καρδιά Του την επιθυµία να δει ολόκληρη την ανθρώπινη
φυλή σαν µια ψυχή και ένα σώµα. Σπεύσετε για να κερδίσετε το µερίδιό σας από τη χάρη και το έλεος του Θεού
αυτή την Ηµέρα που επισκιάζει όλες τις άλλες µέρες που έχουν δηµιουργηθεί.»
Η ενότητα της ανθρώπινης φυλής όπως την οραµατίστηκε ο Μπαχάολλα, υποδηλώνει την εγκαθίδρυση
µιας παγκόσµιας κοινοπολιτείας στην οποία όλα τα έθνη, φυλές, θρησκεύµατα και τάξεις ενώνονται στενά και
µόνιµα, και στην οποία η αυτονοµία των κρατών µελών και η προσωπική ελευθερία και πρωτοβουλία των
ατόµων που τα συνθέτουν διαφυλάσσονται ρητά και ολοκληρωτικά. Αυτή η κοινοπολιτεία πρέπει, όσο
µπορούµε εµείς να τη φανταστούµε, να συνίσταται από ένα παγκόσµιο νοµοθετικό σώµα, του οποίου τα µέλη,
ως θεµατοφύλακες ολόκληρης της ανθρωπότητας, θα έχουν τον τελικό έλεγχο όλων των πόρων απ'όλα τα έθνη
που την συνιστούν, και θα θεσπίζουν νόµους που θα απαιτούνται για τη ρύθµιση της ζωής, την ικανοποίηση
των αναγκών και τη διευθέτηση των σχέσεων όλων των φυλών και των λαών. Ένα παγκόσµιο εκτελεστικό
όργανο, µε την υποστήριξη µιας διεθνούς ∆ύναµης, θα εκτελεί τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, και θα
εφαρµόζει τους νόµους που έχουν θεσπιστεί από αυτό το νοµοθετικό σώµα και θα διαφυλάσσει την οργανική
ενότητα όλης της κοινοπολιτείας. Ένα παγκόσµιο δικαστήριο θα επιδικάζει και θα εκδίδει την υποχρεωτική
και τελική ετυµηγορία του για κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει µεταξύ των διαφόρων στοιχείων που
συνθέτουν το παγκόσµιο σύστηµα. Ένας µηχανισµός παγκόσµιας διεπικοινωνίας θα επινοηθεί,
περιλαµβάνοντας ολόκληρο τον πλανήτη, απελευθερωµένος από εθνικά εµπόδια και περιορισµούς και
λειτουργώντας µε εκπληκτική ταχύτητα και τέλεια τακτικότητα. Μια παγκόσµια µητρόπολη θα δρα ως το
νευρικό κέντρο ενός παγκόσµιου πολιτισµού, η εστία προς την οποία οι ενοποιητικές δυνάµεις της ζωής θα
συγκλίνουν και από την οποία οι ενεργητικές επιδράσεις της θα ακτινοβολούν. Μια παγκόσµια γλώσσα είτε θα
επινοηθεί ή θα επιλεγεί ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες γλώσσες και θα διδάσκεται στα σχολεία όλων των
οµόσπονδων εθνών ως βοηθητική στη µητρική τους γλώσσα. Μια παγκόσµια γραφή, µια παγκόσµια
λογοτεχνία, ένα οµοιόµορφο σύστηµα νοµίσµατος, βάρους και µέτρησης, θα διευκολύνει και θα προάγει τη
συναλλαγή και την κατανόηση µεταξύ των εθνών και φυλών της ανθρωπότητας. Σε µια τέτοια παγκόσµια
κοινωνία, η επιστήµη και η θρησκεία, οι δύο πλέον ισχυρές δυνάµεις στην ανθρώπινη ζωή, θα συµφιλιωθούν,
θα συνεργαστούν και θα αναπτυχθούν αρµονικά. Ο τύπος, κάτω από ένα τέτοιο σύστηµα, καθώς θα δίνει κάθε
περιθώριο στην έκφραση των ποικίλων απόψεων και πεποιθήσεων της ανθρωπότητας, θα πάψει να
επηρεάζεται κακόβουλα από επενδεδυµένα συµφέροντα, είτε ιδιωτικά είτε δηµόσια και θα απελευθερωθεί από
την επιρροή µαχόµενων κυβερνήσεων και λαών. Οι οικονοµικοί πόροι του κόσµου θα οργανωθούν, οι πηγές
του σε πρώτες ύλες θα αντληθούν και θα χρησιµοποιηθούν πλήρως, οι αγορές του θα συντονιστούν και θα
αναπτυχθούν και η κατανοµή των προϊόντων του θα ρυθµιστεί δίκαια.
Οι εθνικοί ανταγωνισµοί, τα µίση και οι µηχανορραφίες θα πάψουν και η φυλετική έχθρα και προκατάληψη
θα αντικατασταθούν από τη φυλετική οµόνοια, κατανόηση και συνεργασία. Τα αίτια της θρησκευτικής
διαµάχης θα εξαλειφθούν για πάντα, οικονοµικά εµπόδια και περιορισµοί θα καταργηθούν εντελώς και η
υπέρµετρη διάκριση µεταξύ των τάξεων θα εξαλειφθεί. Η ένδεια, από τη µια πλευρά, και η τεράστια
συσσώρευση ιδιοκτησίας από την άλλη, θα εξαφανισθούν. Η υπερβολική ενέργεια που σκορπίζεται και
σπαταλάται στον πόλεµο, είτε οικονοµική είτε πολιτική, θα αφιερωθεί σε σκοπούς τέτοιους που θα διευρύνουν
το φάσµα των ανθρώπινων εφευρέσεων και της τεχνικής ανάπτυξης, στην αύξηση της παραγωγικότητας της
ανθρωπότητας, στην εξόντωση των ασθενειών, στην επέκταση της επιστηµονικής έρευνας, στην ανύψωση του
επιπέδου της φυσικής υγείας, στην όξυνση και στον εξευγενισµό του ανθρώπινου νου, στην εκµετάλλευση
των αχρησιµοποίητων και ανυποψίαστων πόρων του πλανήτη, στην παράταση της ανθρώπινης ζωής, και στην
προώθηση οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που µπορεί να τονώσει τη διανοητική, την ηθική και την
πνευµατική ζωή ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής.
Ένα παγκόσµιο οµόσπονδο σύστηµα, που θα κυβερνά όλη τη γη και θα ασκεί αδιαφιλονίκητη εξουσία
πάνω στους αφάνταστα απέραντους πόρους της, που θα συνδυάζει και θα ενσαρκώνει τα ιδανικά τόσο της
Ανατολής όσο και της ∆ύσης, που θα είναι απαλλαγµένο από την κατάρα του πολέµου και τις αθλιότητές του,
και αποφασισµένο να εκµεταλλευτεί όλες τις διαθέσιµες πηγές ενέργειας στην επιφάνεια του πλανήτη, ένα
σύστηµα στο οποίο η ∆ύναµη θα έχει γίνει ο υπηρέτης της ∆ικαιοσύνης, του οποίου η ζωή θα στηρίζεται στην
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παγκόσµια αναγνώριση ενός και µόνο Θεού και στην αφοσίωσή του σε µια κοινή Αποκάλυψη -αυτός είναι ο
στόχος προς τον οποίο βαδίζει η ανθρωπότητα, ωθούµενη από τις ενοποιητικές δυνάµεις της ζωής.
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V
Ο Προορισµός της Ανθρωπότητας
Καθώς κοιτάζουµε εκ των υστέρων πέρα από το άµεσο παρελθόν και αξιολογούµε, µ'έναν οσοδήποτε
βιαστικό τρόπο, τα δεινά που πλήττουν µια όλο και περισσότερο βασανισµένη κοινωνία, και φέρνουµε στο
νου τους κόπους και τις εντάσεις στους οποίους υποβάλλεται συνεχώς περισσότερο το οικοδόµηµα µιας Τάξης
που πεθαίνει, δεν µπορούµε παρά να θαυµάσουµε την οξεία αντίθεση που παρουσιάζεται, από τη µια µεριά, µε
τις συσσωρευµένες ενδείξεις µιας µεθοδικής ανάπτυξης και τον αδιάκοπο πολλαπλασιασµό των παραγόντων
µιας ∆ιαχειριστικής Τάξης που έχει προοριστεί να είναι ο προάγγελος ενός παγκόσµιου πολιτισµού και από
την άλλη, µε τις δυσοίωνες εκδηλώσεις οξείας πολιτικής διαµάχης, κοινωνικής ανησυχίας, φυλετικής έχθρας,
ταξικού ανταγωνισµού, ανηθικότητας και έλλειψης θρησκευτικότητας, διακηρύσσοντας, µε όρους καθόλου
αµφίβολους, τη διαφθορά και τη βαθµιαία αχρήστευση των θεσµών µιας χρεωκοπηµένης Τάξης....
«Οι άνεµοι της απελπισίας,» γράφει ο Μπαχάολλα, αξιολογώντας την άµεση µοίρα της ανθρωπότητας,
«πνέουν, αλίµονο, από κάθε κατεύθυνση και η διαµάχη που χωρίζει και πλήττει την ανθρώπινη φυλή αυξάνεται
καθηµερινά....» «Τέτοια θα είναι η κατάντια της,» έχει δηλώσει σε άλλη περίσταση, «που θα ήταν ανάρµοστο να
την αποκαλύψουµε τώρα.» «Αυτές οι άκαρπες διαµάχες,» έχει προφητεύσει εµφατικά, από την άλλη µεριά,
προβλέποντας το µέλλον της ανθρωπότητας, στη διάρκεια της αξιοµνηµόνευτης συνοµιλίας Του µε τον
Περσο-ανατολιστή, Edward G. Browne, «αυτοί οι καταστρεπτικοί πόλεµοι θα περάσουν και η 'Μεγίστη Ειρήνη'
θα έρθει.... Αυτές οι διαµάχες κι αυτή η αιµατοχυσία και διχόνοια πρέπει να σταµατήσoυν και όλοι οι άνθρωποι
να γίνουν σαν µια οικογένεια.»...
«Όλα τα έθνη και οι άνθρωποι,» έχει οµοίως γράψει ο Αµπντολ-Μπαχά, «...θα γίνουν ένα µοναδικό έθνος.
Ο θρησκευτικός και αιρετικός ανταγωνισµός, η έχθρα των φυλών και λαών, και οι διαφορές µεταξύ των εθνών,
θα εξαλειφθούν. Όλοι οι άνθρωποι θα προσηλωθούν σε µια θρησκεία, θα έχουν µια κοινή πίστη, θα
συγχωνευτούν σε µια φυλή και θα γίνουν ένας µοναδικός λαός. Όλοι θα κατοικούν σε µια κοινή πατρίδα που
είναι ο ίδιος ο πλανήτης.»
Αυτό που παρατηρούµε σήµερα, στη διάρκεια «αυτής της σοβαρότατης κρίσης στην ιστορία του
πολιτισµού,» ενθυµούµενοι εποχές στις οποίες «θρησκείες έχουν χαθεί και γεννιούνται,» είναι το εφηβικό
στάδιο στην αργή και επίπονη εξέλιξη της ανθρωπότητας, προπαρασκευαστικό για την επίτευξη του σταδίου
της ενηλικίωσης, του σταδίου της ωρίµανσης, η υπόσχεση του οποίου βρίσκεται ενσωµατωµένη στις
διδασκαλίες και διαφυλαγµένη στις προφητείες του Μπαχάολλα. Η σύγχυση αυτής της µεταβατικής εποχής
χαρακτηρίζεται από τη βιαιότητα και τα παράλογα ένστικτα των νέων, την απερισκεψία τους, την ασωτία
τους, την υπερηφάνεια τους, την αυτοπεποίθησή τους, την επαναστατικότητά τους και την περιφρόνηση της
πειθαρχίας.
Οι εποχές της νηπιακής και παιδικής ηλικίας έχουν περάσει και δε θα επιστρέψουν ποτέ ενώ η Μεγάλη
Εποχή, η εκπλήρωση όλων των εποχών, η οποία πρέπει να σηµάνει την ενηλικίωση ολόκληρης της
ανθρώπινης φυλής, δεν έχει ακόµη έρθει. Οι αναταραχές αυτής της µεταβατικής και πλέον θυελλώδους
περιόδου στα χρονικά της ανθρωπότητας αποτελούν τις ουσιώδεις προϋποθέσεις και προαναγγέλλουν την
αναπόφευκτη προσέγγιση εκείνης της Εποχής των Εποχών, «τον καιρό της συντέλειας,» κατά τον οποίο ο
παραλογισµός και η σύγχυση της διαµάχης που έχουν αµαυρώσει, από το ξεκίνηµα της ιστορίας, τα χρονικά
της ανθρωπότητας, θα έχουν επιτέλους µετατραπεί στη σοφία και ηρεµία µιας ανενόχλητης, µιας παγκόσµιας
και διαρκούς ειρήνης, στην οποία η διχόνοια και ο διαχωρισµός των παιδιών των ανθρώπων θα έχουν
παραχωρήσει τη θέση τους στην παγκόσµια συµφιλίωση και στην πλήρη ενοποίηση των διαφορετικών
στοιχείων που συνθέτουν την ανθρώπινη κοινωνία.
Αυτό θα είναι πραγµατικά το αρµόζον αποκορύφωµα εκείνης της πορείας της ολοκλήρωσης που,
ξεκινώντας από την οικογένεια, τη µικρότερη ενότητα στην κλίµακα της ανθρώπινης οργάνωσης, πρέπει, µετά
από τη διαδοχική δηµιουργία της φυλής, της πόλης-κράτους και του έθνους, να συνεχίσει να λειτουργεί µέχρι
να κορυφωθεί στην ενοποίηση ολόκληρου του κόσµου, ο τελικός αντικειµενικός σκοπός και η κορυφαία δόξα

52

Προς τα Έθνη

της ανθρώπινης εξέλιξης σ'αυτό τον πλανήτη. Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο η ανθρωπότητα, εκούσια ή
ακούσια, πλησιάζει ανίκανη ν'αντισταθεί. Για αυτό το στάδιο, αυτή η τεράστια, αυτή η παράφορη δοκιµασία
που βιώνει η ανθρωπότητα προετοιµάζει µυστηριωδώς το έδαφος. Με αυτό το στάδιο συνδέονται αδιάρρηκτα
η τύχη και ο σκοπός της Πίστης του Μπαχάολλα. Οι δηµιουργικές ενέργειες που η Αποκάλυψή Του έχει
απελευθερώσει...είναι εκείνες που έχουν µεταδώσει στην ανθρωπότητα τη δυνατότητα να φτάσει σ'αυτό το
τελικό στάδιο στην οργανική και συλλογική της εξέλιξη. Με τη Χρυσή Εποχή του Κύκλου Του θα
συσχετιστεί για πάντα η εκπλήρωση αυτής της διαδικασίας. Η δοµή αυτής της Νέας Παγκόσµιας Τάξης Του,
η οποία τώρα σαλεύει στη µήτρα των διαχειριστικών θεσµών που δηµιούργησε ο Ίδιος, θα είναι εκείνη που θα
χρησιµοποιηθεί και ως πρότυπο και ως πυρήνας εκείνης της παγκόσµιας κοινοπολιτείας η οποία είναι ο
σίγουρος, ο αναπόφευκτος προορισµός των λαών και εθνών της γης.
Όπως ακριβώς η οργανική εξέλιξη της ανθρωπότητας υπήρξε αργή και βαθµιαία και περιέλαβε διαδοχικά
την ενοποίηση της οικογένειας, της φυλής, της πόλης-κράτους και του έθνους, έτσι και το φως που παρείχε η
Αποκάλυψη του Θεού, σε διάφορα στάδια στην εξέλιξη της θρησκείας και φάνηκε στους διαδοχικούς
Θρησκευτικούς Κύκλους του παρελθόντος, υπήρξε αργό και προοδευτικό. Στην πραγµατικότητα το µέγεθος
της Θείας Αποκάλυψης, σε κάθε εποχή, προσαρµοζόταν και ήταν ανάλογο µε το βαθµό της κοινωνικής
προόδου που είχε πετύχει σε εκείνη την εποχή η συνεχώς εξελισσόµενη ανθρωπότητα.
«Έχει οριστεί από Μας,» εξηγεί ο Μπαχάολλα, «ο Λόγος του Θεού και όλες οι δυνατότητές του να
φανερωθούν στους ανθρώπους σε αυστηρή συµφωνία µε τις συνθήκες που έχουν προκαθοριστεί από Εκείνον ο
Οποίος είναι ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος... Αν επιτρεπόταν στο Λόγο ν'απελευθερώσει όλες τις ενέργειες που
βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση µέσα του, κανένας άνθρωπος δε θα µπορούσε ν'αντέξει το βάρος µιας
τόσο ισχυρής Αποκάλυψης.» «Όλα τα δηµιουργήµατα,» έχει δηλώσει ο Αµπντολ-Μπαχά, διευκρινίζοντας αυτή
την αλήθεια, «έχουν το δικό τους βαθµό ή στάδιο ωρίµανσης. Η περίοδος ωρίµανσης στη ζωή ενός δέντρου είναι
η εποχή της καρποφορίας.... Το ζώο φτάνει σ'ένα στάδιο πλήρους ανάπτυξης και ολοκλήρωσης, και στο
ανθρώπινο βασίλειο, ο άνθρωπος φτάνει στην ωρίµανσή του όταν το φως της διανόησής του αποκτά τη
µεγαλύτερή του ισχύ και ανάπτυξη.... Οµοίως, υπάρχουν περίοδοι και στάδια και στη συλλογική ζωή της
ανθρωπότητας. Σε κάποια εποχή περνούσε το στάδιο της παιδικής ηλικίας, σε άλλη τη νεανική ηλικία αλλά τώρα
έχει εισέλθει στην από καιρό προφητευµένη φάση της ωρίµανσης της οποίας οι ενδείξεις είναι παντού έκδηλες....
Εκείνο που ήταν κατάλληλο για τις ανθρώπινες ανάγκες στη διάρκεια της πρώιµης ιστορίας της φυλής δεν µπορεί
ούτε ν'αντιµετωπίσει ούτε και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτής της ηµέρας, αυτής της περιόδου της
καινοτοµίας και της εκπλήρωσης. Η ανθρωπότητα έχει εξέλθει από την προηγούµενη κατάσταση του περιορισµού
της και της προκαταρκτικής εκπαίδευσης. Ο άνθρωπος πρέπει τώρα να διαποτιστεί µε νέες αρετές και δυνάµεις,
µε νέα ηθικά πρότυπα, νέες ικανότητες. Νέες χάρες, τέλεια δώρα, τον περιµένουν και ήδη κατέρχονται σ'αυτόν.
Τα δώρα και οι ευλογίες της περιόδου της νιότης, αν και ήταν επίκαιρα και αρκετά κατά την εφηβεία της
ανθρωπότητας, τώρα είναι ανίκανα να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις της ωρίµανσης.»...
Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο πλησιάζει τώρα ο κόσµος, το στάδιο της παγκόσµιας ενότητας, το οποίο,
όπως µας διαβεβαιώνει ο Αµπντολ-Μπαχά, σ'αυτό τον αιώνα, θα καθιερωθεί στέρεα. «Η Γλώσσα του
Μεγαλείου,» διαβεβαιώνει ο Ίδιος ο Μπαχάολλα, «έχει...την Ηµέρα της Φανέρωσής Του, διακηρύξει: 'Ας µην
περηφανεύεται εκείνος που αγαπάει την πατρίδα του αλλά εκείνος που αγαπάει τον κόσµο.’» «Μέσα από τη
δύναµη,» προσθέτει, «που έχει απελευθερωθεί από αυτά τα εξυψωµένα λόγια Εκείνος έχει προσδώσει µια νέα
ώθηση και έχει ορίσει µια νέα κατεύθυνση στα πουλιά των ανθρώπινων καρδιών και έχει εξαφανίσει κάθε ίχνος
περιορισµού από το Ιερό Βιβλίο του Θεού.»
Ένας λόγος προειδοποιητικός θα'πρεπε, ωστόσο, να ειπωθεί σχετικά µ'αυτό. Η αγάπη για την πατρίδα, που
διαπνέεται και υπογραµµίζεται στη διδασκαλία του Ισλάµ, ως «στοιχείο της Πίστης του Θεού», δεν έχει, µέσα
από αυτή τη δήλωση, αυτή τη ζωηρή έκκληση του Μπαχάολλα, ούτε καταδικαστεί ούτε υποτιµηθεί. ∆ε
θα'πρεπε, στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να ερµηνευτεί ως µια αποκήρυξη, ή να θεωρηθεί κάτω από το φως
µιας µοµφής που ανακηρύσσεται ενάντια σε έναν υγιή και έξυπνο πατριωτισµό, ούτε επιζητεί να υπονοµεύσει
την πίστη και την αφοσίωση οποιουδήποτε ατόµου στην πατρίδα του, ούτε έρχεται σε σύγκρουση µε τις
θεµιτές φιλοδοξίες, τα δικαιώµατα και καθήκοντα οποιουδήποτε κράτους ή έθνους. Αυτό που υπαινίσσεται και
διακηρύσσει είναι η ανεπάρκεια του πατριωτισµού, ενόψει των θεµελιωδών αλλαγών που έχουν προκληθεί
στην οικονοµική ζωή της κοινωνίας και της αλληλεξάρτησης των εθνών, και ως συνέπεια της συστολής του
κόσµου, µέσα από την επανάσταση στα µέσα µεταφοράς και επικοινωνίας -συνθήκες που δεν υπήρχαν και δε
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θα µπορούσαν να υπάρχουν ούτε στις µέρες του Ιησού Χριστού ούτε του Μωάµεθ. Καλεί για µια ευρύτερη
αφοσίωση, που δε θα'πρεπε, και στην πραγµατικότητα δε έρχεται σε σύγκρουση µε µικρότερα είδη
αφοσίωσης. Εµπνέει µια αγάπη η οποία, λαµβάνοντας υπόψη το εύρος της, πρέπει να περικλείει και όχι να
αποκλείει την αγάπη για την πατρίδα. Θέτει, µέσα από αυτή την αφοσίωση που εµπνέει και από αυτή την
αγάπη που µεταδίδει, το µοναδικό θεµέλιο πάνω στο οποίο µπορεί η ιδέα της παγκόσµιας ιθαγένειας να
ευδοκιµήσει και το οικοδόµηµα της παγκόσµιας ενοποίησης να στηριχτεί. Επιµένει, ωστόσο, να υπαχθούν τα
εθνικά και τοπικιστικά ζητήµατα στις επιτακτικές και εξέχουσες απαιτήσεις της ανθρωπότητας ως συνόλου,
εφόσον σ'έναν κόσµο αλληλεξάρτητων εθνών και λαών το συµφέρον του µέρους επιτυγχάνεται καλύτερα
µέσα από το συµφέρον του συνόλου.
Ο κόσµος, στ'αλήθεια, βαδίζει προς τον προορισµό του. Η αλληλεξάρτηση των λαών και εθνών της γης,
οτιδήποτε κι αν πουν ή πράξουν οι ηγέτες των διαχωριστικών δυνάµεων του κόσµου, είναι ήδη ένα
τετελεσµένο γεγονός. Η ενότητά του στην οικονοµική σφαίρα γίνεται τώρα κατανοητή και αναγνωρίζεται. Η
ευηµερία του µέρους σηµαίνει την ευηµερία του συνόλου και η δυστυχία του µέρους φέρει τη δυστυχία του
όλου. Η Αποκάλυψη του Μπαχάολλα, µε τα δικά Του λόγια, «έχει προσδώσει µια νέα ώθηση και έχει θέσει µια
νέα κατεύθυνση» σ'αυτή την τεράστια διαδικασία που βρίσκεται τώρα σε λειτουργία στον κόσµο. Οι φωτιές
που έχουν ανάψει εξαιτίας αυτής της µεγάλης θεοδικίας είναι οι συνέπειες της αποτυχίας των ανθρώπων να
την αναγνωρίσουν. Επιπλέον, επισπεύδουν την εκπλήρωσή της. Μια αντιξοότητα, παρατεταµένη, παγκόσµια,
οδυνηρή, συναφής προς το χάος και την παγκόσµια καταστροφή, πρέπει κατανάγκην να συγκλονίσει τα έθνη,
να ταράξει τη συνείδηση του κόσµου, να βγάλει τις µάζες από την πλάνη, να επιφέρει µια ριζική αλλαγή στην
ίδια την έννοια της κοινωνίας και να συγχωνεύσει τελικά τα διαµελισµένα, µατωµένα µέλη της ανθρωπότητας
σε ένα σώµα, µοναδικό, οργανικά ενωµένο και αδιαίρετο.
Στο γενικό χαρακτήρα, τις συνέπειες και τα χαρακτηριστικά αυτής της παγκόσµιας κοινοπολιτείας, που έχει
προοριστεί να ξεπροβάλει, αργά ή γρήγορα, µέσα από τις σφαγές, την αγωνία και τον όλεθρο αυτής της
τεράστιας παγκόσµιας αναστάτωσης, έχω ήδη αναφερθεί σε προηγούµενες επιστολές µου. Αρκεί να πω ότι
αυτή η εκπλήρωση, εξαιτίας της ίδιας της φύσης της, θα είναι µια βαθµιαία διαδικασία, και πρέπει, όπως ο
Ίδιος ο Μπαχάολλα προέβλεψε, να οδηγήσει κατ'αρχάς στην καθιέρωση της Μικρής Ειρήνης την οποία τα
έθνη της γης, µην έχοντας ακόµη συναίσθηση της Αποκάλυψής Του και εφαρµόζοντας ασυνείδητα τις γενικές
αρχές που Αυτός έχει εγκαινιάσει, θα καθιερώσουν από µόνα τους. Αυτό το βαρυσήµαντο και ιστορικό βήµα
που εµπεριέχει την ανοικοδόµηση της ανθρωπότητας, ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας αναγνώρισης της
ενότητας και ακεραιότητάς της, θα φέρει ως επακόλουθό του την πνευµατικοποίηση των µαζών προερχόµενη
από την αναγνώριση του χαρακτήρα και την παραδοχή των αξιώσεων της Πίστης του Μπαχάολλα -ουσιαστική
προϋπόθεση για την τελική ένωση όλων των φυλών, θρησκευµάτων, τάξεων και εθνών που θα σηµάνει την
ανάδυση της Νέας Παγκόσµιας Τάξης Του.
Τότε η ενηλικίωση ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής θα διακηρυχθεί και θα εορταστεί απ'όλους τους
λαούς και τα έθνη της γης. Τότε η σηµαία της Μεγίστης Ειρήνης θα στηθεί. Τότε η παγκόσµια κυριαρχία του
Μπαχάολλα -του Ιδρυτή της Βασιλείας του Πατρός που προφητεύτηκε από τον Υιό και από τους Προφήτες
του Θεού πριν και µετά από Αυτόν- θα αναγνωριστεί, θα ανακηρυχθεί και θα εδραιωθεί σταθερά. Τότε ένας
παγκόσµιος πολιτισµός θα γεννηθεί, θα ακµάσει και θα διαιωνιστεί, ένας πολιτισµός γεµάτος ζωή τέτοιος που
δεν έχει δει ποτέ ο κόσµος ούτε έχει µέχρι τώρα διανοηθεί. Τότε θα εκπληρωθεί η Αιώνια Συνθήκη στην
πληρότητά της. Τότε η υπόσχεση που διαφυλάσσεται σε όλα τα Βιβλία του Θεού θα εκπληρωθεί και όλες οι
προφητείες που ειπώθηκαν από τους Προφήτες του παρελθόντος θα συµβούν και το όραµα των µάντεων και
των ποιητών θα πραγµατοποιηθεί. Τότε ο πλανήτης, εµψυχωµένος από την παγκόσµια πίστη των κατοίκων
του σ'ένα Θεό και την αφοσίωσή τους σε µια κοινή Αποκάλυψη, θα αντικατοπτρίσει, µέσα από τα όρια που
του επιβάλλονται, τις λαµπρές δόξες της κυριαρχίας του Μπαχάολλα που λάµπει µε την αφθονία του
µεγαλείου της στον Παράδεισο του Αµπχά και θα γίνει το υποπόδιο του ουράνιου Θρόνου Του και θα
ανακηρυχθεί επίγειος παράδεισος, ικανός να εκπληρώσει το απερίγραπτο πεπρωµένο που έχει οριστεί
γι'αυτόν, από αµνηµονεύτων χρόνων, από την αγάπη και τη σοφία του ∆ηµιουργού του.
∆εν είναι έργο δικό µας, τέτοιοι ασήµαντοι θνητοί που είµαστε, να επιχειρήσουµε, σε µια τόσο κρίσιµη
φάση στη µακρόχρονη και πολυκύµαντη ιστορία της ανθρωπότητας, να φτάσουµε σε µια ακριβή και
ικανοποιητική κατανόηση των βηµάτων που πρέπει διαδοχικά να οδηγήσουν µια αιµορραγούσα ανθρωπότητα,
που έχει αξιοθρήνητα λησµονήσει το Θεό και αδιάφορη για τον Μπαχάολλα, από το Γολγοθά της µέχρι την
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τελική της ανάσταση. ∆εν είναι έργο µας, εµάς των ζωντανών µαρτύρων της ισχύος της Πίστης Του που
υποτάσσει τα πάντα, να αµφισβητήσουµε, για µια στιγµή, όσο σκοτεινή κι αν είναι η αθλιότητα που σκεπάζει
τον κόσµο, την ικανότητα του Μπαχάολλα να σφυρηλατήσει, µε το σφυρί της Θέλησής Του και µε τη φωτιά
της συµφοράς, το αµόνι αυτής της βασανισµένης εποχής και στο ιδιαίτερο σχήµα που έχει φανταστεί ο νους
Του, αυτά τα σκορπισµένα και αµοιβαίως καταστροφικά συντρίµµια στα οποία έχει περιπέσει ένας φαύλος
κόσµος, σε µια µοναδική ενότητα, στέρεη και αδιαίρετη, ικανή να εκτελέσει το σχέδιό Του για τα παιδιά των
ανθρώπων.
Καθήκον µας µάλλον είναι, όσο συγκεχυµένο κι αν είναι το σκηνικό, όσο θλιβερή η παρούσα άποψη των
πραγµάτων, όσο περιορισµένοι οι πόροι που διαθέτουµε, να µοχθήσουµε ατάραχα, πεπεισµένα και
ακατάπαυστα για να προσφέρουµε το δικό µας µερίδιο βοήθειας, µε οποιονδήποτε τρόπο µας επιτρέπουν οι
συνθήκες, στη δράση των δυνάµεων οι οποίες, όπως έχουν παραταχθεί και κατευθυνθεί από τον Μπαχάολλα,
οδηγούν την ανθρωπότητα µακριά από την κοιλάδα της αθλιότητας και της ντροπής προς τις υψηλότερες
κορυφές της δύναµης και της δόξας.
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Παραποµπές
Τα δηµοσιευµένα έργα του Σόγι Εφέντι, από τα οποία έχουν επιλεγεί τα αποσπάσµατα σ’αυτό το βιβλίο, είναι:
The World Order of Baha’u’llah-Further Considerations WOB-FC
(March,1930)
The Goal of a New World Order (November, 1931) GNWO
The Dispensation of Baha’u’llah (February, 1934) DB
The Unfoldment of World Civilization (March, 1936) UWC
The Promised Day is Come (March, 1941) PDC
God Passes By (1944) GPB
Messages to the Baha’i World 1950-1957 (1958) MBW
Oι πρώτοι τέσσερις τίτλοι, παρόλο που δηµοσιεύτηκαν ξεχωριστά, συµπεριλήφτηκαν το 1938 σε µια συλλογή από τις
γραφές του Σόγι Εφέντι που δηµοσιεύτηκαν υπό τον τίτλο, The World Order of Baha’u’llah. Aφού αυτός ο τόµος είναι
τώρα γενικά η πιο διαθέσιµη πηγή αυτών των τεσσάρων επιστολών, έχει γίνει αναφορά σε αυτόν τον τόµο σε ορισµένα
αποσπάσµατα από αυτές τις επιστολές. Π.χ. GNWO-WOB, 33-48. Tα υπόλοιπα έργα που παρατίθενται δηµοσιεύονται
ξεχωριστά.
Οι παραποµπές που δίνονται αναφέρονται σε εκδόσεις του Μπαχάι Εκδοτικού Οίκου των Ηνωµένων Πολιτειών.
σελίδα
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Η εισαγωγή συνίσταται από αποσπάσµατα από µια έκθεση
που συνέταξε ο Σόγι Εφέντι για την Ειδική Επιτροπή των
Ηνωµένων Εθνών για την Παλαιστίνη, τον Ιούλιο του
1947.

7

«Μια θύελλα, πρωτοφανής ...» µέχρι «νουθεσίες που
αποκαλύφτηκαν από τους Απεσταλµένους Του.» (PDC, 16)

11

« Τι, -δε θα έπρεπε να σκεφτούµε- » µέχρι « χρονικά της
ανθρωπότητας.» (PDC, 49-50)

12

«H παρακµή της τύχης» µέχρι «έχει ανεπανόρθωτα χαθεί.»
(PDC, 76)

12

«To ότι έχει κλονιστεί» µέχρι «συσσωρεύσει µε
ταπείνωση.» (UWC-WOB, 183-184)

13

«Tα σηµάδια της ηθικής κατάπτωσης» µέχρι «πρέπει είτε
να αναγεννηθεί είτε να χαθεί.» (UWC-WOB, 186-188)

15

«Ας µην παρερµηνεύσει κανείς» µέχρι «των υψηλότερων
ελπίδων τους.» (PDC, 111,112)

16

«∆ε θα’πρεπε να σκεφτεί κανείς» µέχρι «αυτές οι
ευλογηµένες ψυχές.» (PDC, 114-115)

17

«O Mπαχαολλά, αναφερόµενος» µέχρι «της αξίωσης που
είχε προβάλει.» (WOB-FC-WOB, 25)

18

«H Πίστη του Μπαχάολλα» µέχρι «θα πρέπει να
φανερωθεί.» (DB-WOB, 103)

18

«To βάρος των δυνατοτήτων» µέχρι «επίδραση του
Πνεύµατός Του.» (GPB, xi-xii)

20

«Μυστηριωδώς, αργά και ακαταµάχητα» µέχρι «κανένα
µάτι δεν µπορεί να το φανταστεί.» (PDC, 120)

21

To κεφάλαιο ΙΙ έχει παρθεί αυτούσιο από το ‘The Goal of
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a New World Order’. (WOB, 33-48)
38

«Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποτύχουν» µέχρι «της
δικαιοσύνης πάνω στη γη.» (WOB-FC-WOB, 19)

39

«Hγέτες της θρησκείας» µέχρι «αναρµόδιες ερµηνείες του
Λόγου Του.» (WOB-FC-WOB, 24)

39

«Οι ορµητικές δυνάµεις» µέχρι «να αποθανατίσουµε µε τις
πράξεις µας.» (DB-WOB, 98)

40

«Θα ήταν εντελώς παραπλανητικό» µέχρι «προστασία
αυτής της Αποκάλυψης.» (DB-WOB, 152-153)

42

«Oύτε µπορεί η Μπαχάι ∆ιαχειριστική Τάξη» µέχρι
«πρέπει κατ’ανάγκη να εγερθεί από τα ερείπιά του;» (DBWOB, 153-155)

46

«H αντίθεση ανάµεσα» µέχρι «φαίνεται να είναι
αξιοθρήνητα ελαττωµατική.’» (UWC-WOB, 161-162)

47

«Kανένας µηχανισµός που στερείται» µέχρι «εκπλήρωση
του υψηλού της πεπρωµένου.» (UWC-WOB, 162-164)

50

«Μόνο εκείνοι που είναι πρόθυµοι» µέχρι «‘αναγνώρισε τη
στάθµη της.» (UWC-WOB, 166-167)

50

«Παρόλο που η Αποκάλυψη του Μπαχάολλα» µέχρι «η
σηµαία της Μεγίστης Ειρήνης δεν έχει ακόµη υψωθεί.»
(UWC-WOB, 168)

51

«Για την αποκάλυψη» µέχρι «οι πιο ουράνιες ευλογίες»
(UWC-WOB, 168-169)

52

«Η φωνή του Θεού» µέχρι «όσοι κοιµούνται βαριά θα
ξυπνήσουν.» (UWC-WOB, 169)

53

«Η ενοποίηση ολόκληρης της ανθρωπότητας» µέχρι «από
τις ενοποιητικές δυνάµεις της ζωής, κινείται.» (UWCWOB, 202-204)

57

«Καθώς κοιτάζουµε» µέχρι «των θεσµών µιας
χρεοκοπηµένης Τάξης.» (MBW, 102-103)

57

«Oι άνεµοι της απελπισίας» µέχρι «προϋποθέσεις της
ωριµότητας.» (PDC, 121-123)
«Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο» µέχρι «κορυφές της
δύναµης και της δόξας.» (PDC, 126-129)
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