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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Ρεζβάν του 2002, απευθύναµε µία ανοιχτή επιστολή στους θρησκευτικούς ηγέτες
του κόσµου. Η ενέργειά µας αυτή αναδύθηκε από την επίγνωση ότι η πάθηση του θρησκευτικού µίσους, εάν δεν ελεγχθεί αποφασιστικά, απειλεί µε οδυνηρές συνέπειες που θα
αφήσουν λίγες περιοχές του κόσµου ανεπηρέαστες. Η επιστολή αυτή αναγνώρισε την αξία
των επιτευγµάτων του διαθρησκευτικού κινήµατος, στο οποίο οι Μπαχάι έχουν επιδιώξει
να συνεισφέρουν από τις απαρχές της ανάδυσής του. Ωστόσο αντιληφθήκαµε, πως πρέπει
να είµαστε ειλικρινής τονίζοντας ότι εάν η θρησκευτική κρίση είναι να αντιµετωπιστεί
τόσο σοβαρά όσο συµβαίνει µε άλλες προκαταλήψεις που µαστίζουν την ανθρωπότητα,
τότε η οργανωµένη θρησκεία πρέπει να ανακαλύψει µέσα της ένα αντίστοιχο θάρρος για
να σταθεί πάνω από παγιωµένες αντιλήψεις που κληρονοµήθηκαν από ένα µακρινό παρελθόν.
Πάνω απ’όλα, εκφράσαµε την πεποίθησή µας ότι έχει έρθει ο καιρός που η θρησκευτική ηγεσία πρέπει να αντιµετωπίσει ειλικρινά και χωρίς άλλες υπεκφυγές τις συνέπειες της
αλήθειας ότι ο Θεός είναι ένας και ότι, πέρα από την ποικιλοµορφία της πολιτισµικής έκφρασης και της ανθρώπινης ερµηνείας, η θρησκεία είναι επίσης µία. Ήταν εκφράσεις αυτής της αλήθειας που αρχικά ενέπνευσαν το διαθρησκευτικό κίνηµα και που το στήριξαν
στις ταραχές των τελευταίων εκατό ετών. Κάθε άλλο από το να αµφισβητήσει το κύρος
κάθε µιας από τις κύριες εξ αποκαλύψεως θρησκείες, η αρχή αυτή έχει την ικανότητα να
εξασφαλίσει τη διατήρηση της εγκυρότητάς τους. Για να ασκήσει όµως την επιρροή της
αυτή η αρχή, η αναγνώρισή της πρέπει να λειτουργήσει στο επίκεντρο του θρησκευτικού
διαλόγου, και έχοντας αυτό κατά νου κρίναµε πως πρέπει να την διατυπώσουµε σαφώς
στην επιστολή µας.
Η ανταπόκριση ήταν ενθαρρυντική. Οι Μπαχάι θεσµοί ανά τον κόσµο εξασφάλισαν
την παράδοση χιλιάδων αντιγράφων της επιστολής σε σηµαίνοντα πρόσωπα των κύριων
θρησκευτικών κοινοτήτων. Ενώ µπορεί να µην εξεπλάγησαν µε το γεγονός ότι σε µερικούς κύκλους το περιεχόµενο µήνυµα απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη, οι Μπαχάι αναφέρουν πως, σε γενικές γραµµές, ήταν ευπρόσδεκτοι. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η φανερή ειλικρίνεια της αγωνίας πολλών αποδεκτών για την αποτυχία των θρησκευτικών θε-
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σµών να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να αντιµετωπίσει προκλήσεις, των οποίων η ουσιώδης φύση είναι πνευµατική και ηθική. Η συζήτηση κατευθύνθηκε άµεσα στην ανάγκη
για θεµελιώδη αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο τα πλήθη των πιστών της ανθρωπότητας
αλληλο-σχετίζονται. Σε ένα σηµαντικό αριθµό περιστάσεων, αυτοί που έλαβαν την επιστολή κίνησαν να την αναπαράγουν και να τη διανείµουν σε άλλους κληρικούς του δόγµατός τους. Αισιοδοξούµε πως η πρωτοβουλία µας θα δράσει καταλυτικά ανοίγοντας το
δρόµο για µία εκ νέου κατανόηση του σκοπού της θρησκείας.
Όσο γρήγορα ή αργά κι αν πραγµατοποιηθεί αυτή η αλλαγή, το µέληµα των Μπαχάι
πρέπει να είναι η δικιά τους ευθύνη σε αυτό το ζήτηµα. Την αποστολή να εξασφαλίσουν
την αποδοχή του µηνύµατός Του από ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, ο Μπαχάολλα την
ανέθεσε κυρίως σε αυτούς που Τον έχουν αναγνωρίσει. Αυτό βέβαια είναι και το έργο που
η Μπαχάι κοινότητα έχει επιδιώξει καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Πίστης. Η επιταχυνόµενη αποσύνθεση των κοινωνικών δοµών όµως, επιζητά απεγνωσµένα την απελευθέρωση του θρησκευτικού πνεύµατος από τα δεσµά που το έχουν εµποδίσει ως τώρα να εξασκήσει τη θεραπευτική επιρροή για την οποία είναι ικανό.
Αν είναι να ανταποκριθούν σε αυτήν την ανάγκη, οι Μπαχάι πρέπει να βασιστούν σε
µια βαθιά κατανόηση της διεργασίας µέσω της οποίας εξελίσσεται η πνευµατική ζωή της
ανθρωπότητας. Οι γραφές του Μπαχάολλα προσφέρουν προοπτικές που µπορούν να βοηθήσουν στην ανύψωση του επιπέδου της συζήτησης θρησκευτικών θεµάτων πέρα από
σχισµατικές και εφήµερες προσεγγίσεις. Το να επωφεληθεί κανείς από αυτήν την πνευµατική πηγή είναι µία ευθύνη αδιαχώριστη από το ίδιο το δώρο της πίστης. «Ο θρησκευτικός
φανατισµός και το µίσος», προειδοποιεί ο Μπαχάολλα, «είναι µια φωτιά που καταβροχθίζει τον κόσµο, της οποίας τη σφοδρότητα κανείς δεν µπορεί να καταστείλει. Το Χέρι της
Θείας δύναµης και µόνο µπορεί να σώσει την ανθρωπότητα απ’αυτή την απελπιστική
συµφορά ….»# Κάθε άλλο από το να αισθανθούν ανυποστήρικτοι στις προσπάθειες µε τις
οποίες θα ανταποκριθούν σ’αυτήν την ανάγκη, οι Μπαχάι θα συνειδητοποιούν όλο και
περισσότερο ότι η Υπόθεση που υπηρετούν αποτελεί την αιχµή του δόρατος µιας αφύπνισης, που συντελείται µεταξύ διαφόρων ανθρώπων παντού, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους καταβολή και µάλιστα εκ των οποίων αρκετοί χωρίς κάποιο θρησκευτικό έρεισµα.
Στοχαζόµενοι αυτήν την πρόκληση, κινηθήκαµε να συντάξουµε το σχολιασµό που ακολουθεί. Το «Μία Κοινή Πίστη», προετοιµασµένο κάτω από την επίβλεψή µας, εξετάζει
συγκεκριµένα αποσπάσµατα από τις γραφές του Μπαχάολλα καθώς και από τις γραφές
άλλων θρησκειών υπό το φως της παρούσας κρίσιµης κατάστασης. Το συστήνουµε στην
προσεκτική µελέτη των φίλων.
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Νωρούζ 2005
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Κάθε ένδειξη ενισχύει τη βεβαιότητα, ότι η περίοδος της ιστορίας που τώρα εγκαινιάζεται θα είναι πολύ πιο δεκτική στις προσπάθειες για τη διάδοση του µηνύµατος του Μπαχάολλα, απ’ότι συνέβαινε στον αιώνα που µόλις τελείωσε. Όλα τα σηµάδια δείχνουν πως
ένας ριζικός µετασχηµατισµός της ανθρώπινης συνείδησης βρίσκεται υπό εξέλιξη.
Στις αρχές του εικοστού αιώνα, µια υλιστική θεώρηση της πραγµατικότητας είχε εδραιωθεί τόσο ολοκληρωτικά που έγινε η κυριαρχούσα παγκόσµια πίστη όσον αφορούσε
την πορεία της κοινωνίας. Καθ’οδόν, η πρόοδος της ανθρώπινης φύσης είχε βίαια βγει
εκτός της τροχιάς που είχε ακολουθήσει για χιλιετίες. Για πολλούς στη ∆ύση, η Θεία εξουσία που είχε λειτουργήσει ως το επίκεντρο της καθοδήγησης – όπως και αν ερµηνευόταν η φύση της– έµοιαζε απλώς να έχει διαλυθεί και εξαφανιστεί. Σε µεγάλο βαθµό, η κοινωνία άφηνε το άτοµο ελεύθερο να διατηρεί όποια σχέση αυτό πίστευε πως συνέδεε τη
ζωή του µε έναν κόσµο πέρα από την υλική ύπαρξη. Αλλά σαν σύνολο, η κοινωνία προχώρησε µε όλο και µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να απεξαρτηθεί από µια θεώρηση του σύµπαντος που θεωρούνταν στην καλύτερη «παραµύθι» και στην χειρότερη «όπιο», σε κάθε
περίπτωση όµως ανασταλτική για την πρόοδο. Η ανθρωπότητα είχε πάρει τη µοίρα της
στα ίδια της τα χέρια. Είχε επιλύσει µέσω ορθολογικών πειραµατισµών και διαλεκτικής –ή
έτσι τουλάχιστον δόθηκε στον κόσµο να πιστεύει– όλα τα ουσιώδη θέµατα σχετικά µε την
ανθρώπινη διακυβέρνηση και ανάπτυξη.
Αυτή η τοποθέτηση ενισχύθηκε από τη θεώρηση ότι οι αξίες, τα ιδανικά, και οι σχολές
που είχαν καλλιεργηθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων ήταν πλέον πάγια και µόνιµα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Χρειάζονταν µόνο να εξευγενιστούν µέσω της εκπαίδευσης και να ενδυναµωθούν µε νοµοθετικές διατάξεις. Η ηθική κληρονοµιά του παρελθόντος ήταν αυτή: η ακατάλυτη παράδοση της ανθρωπότητας, που δεν χρειαζόταν περαιτέρω θρησκευτικές παρεµβάσεις. Απείθαρχα άτοµα, οµάδες ή ακόµα και έθνη αναµφισβήτητα θα συνέχιζαν να απειλούν την σταθερότητα της κοινωνικής τάξης και να χρειάζονται
σωφρονισµό. Παρόλα αυτά ο παγκόσµιος πολιτισµός –προς τον οποίο όλες οι δυνάµεις
της ιστορίας είχαν ωθήσει την ανθρώπινη φυλή– αναδυόταν ανεµπόδιστα, εµπνευσµένος
από υλικές θεωρήσεις της πραγµατικότητας. Η ευτυχία των ανθρώπων θα ήταν το φυσικό
αποτέλεσµα καλύτερης υγείας, καλύτερης διατροφής, καλύτερης εκπαίδευσης, καλύτερων
συνθηκών διαβίωσης – και η επίτευξη αυτών των αναµφισβήτητα επιθυµητών στόχων τώρα έµοιαζε εφικτή από µια κοινωνία προσηλωµένη στην επιδίωξή τους.
Στα µέρη του κόσµου όπου ζει η µεγάλη πλειοψηφία του πληθυσµού της γης, απλοϊκές
εξαγγελίες όπως «Ο Θεός είναι Νεκρός» είχαν περάσει κυρίως απαρατήρητες. Η εµπειρία
των λαών της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής και του Ειρηνικού είχε επί
µακρόν ενισχύσει σε αυτούς την άποψη ότι όχι µόνο η ανθρώπινη φύση επηρεάζεται βαθιά
από πνευµατικές δυνάµεις, αλλά ότι η ουσιώδης ταυτότητά της είναι πνευµατική. Συνεπώς, όπως συνέβαινε ανέκαθεν, η θρησκεία συνέχιζε να λειτουργεί ως η απώτερη εξουσία
στη ζωή. Αυτές οι πεποιθήσεις µπορεί να µην αντιµετωπίστηκαν άµεσα από την ιδεολογική επανάσταση που έλαβε χώρα στη ∆ύση, περιθωριοποιήθηκαν όµως από αυτήν όσον
αφορούσε την αλληλεπίδραση µεταξύ των λαών και εθνών. Έχοντας διεισδύσει και καταλάβει όλα τα σηµαντικά κέντρα εξουσίας και πληροφόρησης σε παγκόσµιο επίπεδο, ο
δογµατικός υλισµός κατόρθωσε να αποδυναµώσει κάθε ανταγωνιστική φωνή που προσπάθησε να προκαλέσει τα παγκόσµια σχέδια οικονοµικής εκµετάλλευσης. Στην πολιτιστική
ζηµιά που είχε ήδη προκληθεί από δύο αιώνες αποικιοκρατικής κυριαρχίας, προστέθηκε
επιπλέον ένας βασανιστικός διχασµός µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών βιωµάτων
των λαών που θίχτηκαν, µία κατάσταση που στην ουσία εισέβαλλε σε όλες τις πτυχές της
ζωής. Ανήµποροι να ασκήσουν οποιαδήποτε πραγµατική επιρροή στη διαµόρφωση του
µέλλοντός τους ή ακόµα και να διαφυλάξουν την ηθική ακεραιότητα των παιδιών τους,
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αυτοί οι πληθυσµοί περιέπεσαν σε µία κρίση διαφορετική –αλλά από πολλές απόψεις ακόµα πιο καταστροφική– από αυτήν που εξελισσόταν ταχύτατα στην Ευρώπη και τη Βόρεια
Αµερική. Παρόλο που συνέχισε να κατέχει τον κυρίαρχο ρόλο στη συνείδηση, η πίστη
φαινόταν ανίκανη να επηρεάσει την πορεία των γεγονότων.
Συνεπώς, καθώς ο εικοστός αιώνας πλησίαζε στο τέλος του, κανείς δεν περίµενε µια
ξαφνική αναζωπύρωση της θρησκείας ως θέµα ζωτικής σηµασίας για όλο τον κόσµο. Κι
όµως ακριβώς αυτό συµβαίνει τώρα µε τη µορφή µιας γενικής ανησυχίας και δυσφορίας,
µεγάλο µέρος της οποίας έχει συνδεθεί µόνο αµυδρά µε την αίσθηση της πνευµατικής κενότητας, που στην πραγµατικότητα την προκαλεί. Αρχαίες σχισµατικές διαµάχες, προφανώς ανεπίδεκτες στην υποµονετική τέχνη της διπλωµατίας, έχουν επανέλθει µε µία σφοδρότητα τόσο έντονη όσο ποτέ άλλοτε. Ερµηνείες των Γραφών, θαυµατουργά φαινόµενα
και θεολογικά δόγµατα που, έως πρόσφατα, είχαν αποβληθεί ως κατάλοιπα µιας εποχής
άγνοιας, καταλήγουν να εξετάζονται σοβαρά –στην περίπτωση που αυτό γίνεται αµερόληπτα– στα µέσα ενηµέρωσης µε επιρροή. Σε πολλές χώρες, τα θρησκευτικά πιστεύω προσλαµβάνουν νέα και καθοριστική σηµασία για την υποψηφιότητα των φιλοδοξούντων για
πολιτικά αξιώµατα. Ένας κόσµος, ο οποίος είχε ελπίσει ότι µε την πτώση του Τείχους του
Βερολίνου µία εποχή διεθνούς ειρήνης είχε χαράξει, προειδοποιείται ότι βρίσκεται στον
κλοιό ενός πολέµου πολιτισµών που χαρακτηρίζεται από αγεφύρωτες θρησκευτικές αντιπάθειες. Βιβλιοπωλεία, περίπτερα, ιστοσελίδες και βιβλιοθήκες µοχθούν να ικανοποιήσουν µία φαινοµενικά ακατάπαυστη δίψα του κόσµου για πληροφόρηση σε θρησκευτικά
και πνευµατικά θέµατα. Ίσως ο πιο επιµένων παράγοντας που οδηγεί σε αυτήν την αλλαγή, είναι η απρόθυµη αποδοχή ότι δεν υπάρχει αξιόπιστο υποκατάστατο της θρησκευτικής
πίστης, ως δύναµη ικανή να γεννά αυτοπειθαρχία και να αποκαθιστά την προσωπική δέσµευση στην ηθική συµπεριφορά.
Πέρα από το δηµόσιο ενδιαφέρον που η θρησκεία, όπως τυπικά νοείται, έχει αρχίσει να
αποκτά, υπάρχει µία πλατιά διαδεδοµένη αναζωπύρωση της πνευµατικής αναζήτησης.
Εκφρασµένη συνήθως ως ανάγκη να ανακαλυφθεί µία προσωπική ταυτότητα που να υπερβαίνει την απλά σωµατική, η εξέλιξη αυτή ενθαρρύνει ένα πλήθος επιδιώξεων, τόσο µε
θετικό όσο και µε αρνητικό χαρακτήρα. Από τη µία, η αναζήτηση για τη δικαιοσύνη και η
προώθηση της διεθνούς ειρήνης τείνουν να δηµιουργούν νέες αντιλήψεις για τη θέση του
ατόµου στην κοινωνία. Παροµοίως, κινήµατα όπως το οικολογικό και το φεµινιστικό, παρόλο που εστιάζουν στην αναζήτηση υποστήριξης προκειµένου να γίνουν αλλαγές στον
τρόπο λήψης αποφάσεων της κοινωνίας, επιφέρουν µία επανεξέταση της αντίληψης των
ανθρώπων για τον εαυτό τους και τον σκοπό τους στη ζωή. Ένα φαινόµενο, που εκδηλώνεται σε όλες τις κύριες θρησκευτικές κοινότητες, είναι η επιταχυνόµενη µετακίνηση πιστών από παραδοσιακούς κλάδους των µειζόνων θρησκειών σε αιρέσεις που προσδίδουν
πρωταρχική σηµασία στην πνευµατική αναζήτηση και στα προσωπικά βιώµατα των µελών
τους. Από την άλλη, οι εξωγήινες θεάσεις, οι οργανώσεις «αυτο-ανακάλυψης», η απόδραση από τον πολιτισµό, ο εκθειασµός µεταφυσικών χαρισµάτων, οι διάφοροι ενθουσιασµοί
τύπου «Νέα Εποχή»I και η πνευµατική ανάταση που αποδίδεται στα ναρκωτικά και παραισθησιογόνα, προσελκύουν πλήθη οπαδών πολύ πιο µεγάλα και ποικίλα από οτιδήποτε
είχε καρπωθεί ο πνευµατισµός ή θεοσοφισµός, σε µια παρόµοια ιστορική καµπή έναν αιώνα πριν. Για έναν Μπαχάι, ακόµα και η διάδοση δοξασιών ή πρακτικών που ενδέχεται να
εγείρουν απέχθεια σε πολλούς, υπηρετεί πρωταρχικά ως υπενθύµιση του νοήµατος που
εκφράζεται στον αρχαίο µύθο του Majnún,II ο οποίος κοσκίνιζε την σκόνη στην αναζήτηI Σ.τ.Μ.: αποδίδει τον όρο New Age
II
Σ.τ.Μ.: Στο έργο «Οι Επτά Κοιλάδες» του Μπαχάολλα αναφέρεται : " Ζυγίστε την αναζήτηση µε κριτήριο
την αγάπη του Majnún, ο οποίος αναζητά την αγαπηµένη του Laylí. Λέγεται, ότι κάποια µέρα τον είδαν να
κοσκινίζει το χώµα µε δάκρυα στα µάτια. Τον ρώτησαν: µα τι κάνεις; Και αυτός απάντησε, γυρεύω τη Laylí.
Του είπαν: αλίµονο, η Laylí είναι από αγνό πνεύµα και συ την αναζητάς στη σκόνη! Εκείνος απάντησε: Την
αναζητώ παντού, µήπως κάπου και τη βρω!”
Κυριολεκτικά, Majnún σηµαίνει «τρελός». Αυτό είναι το όνοµα του περίφηµου ήρωα της Περσικής και Αραβικής παράδοσης, του οποίου αγαπηµένη ήταν η Laylí, κόρη ενός Άραβα πρίγκιπα. Συµβολίζοντας την αληθινή ανθρώπινη αγάπη που αγγίζει τη θεϊκή, η ιστορία αυτή αποτελεί θέµα πολυάριθµων περσικών ερωτικών
ποιηµάτων, ιδιαίτερα αυτά του Νεζαµί κατά το 1188-1189 µ.Χ. .
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σή του για την αγαπηµένη του Laylí, παρόλο που γνώριζε ότι αυτή ήταν ατόφιο πνεύµα:
«Την αναζητώ παντού, µήπως κάπου και τη βρω».1

Το αναζωπυρωµένο ενδιαφέρον για τη θρησκεία σίγουρα απέχει πολύ από την κορύφωσή του, είτε στις αµιγώς θρησκευτικές είτε στις λιγότερο σαφείς πνευµατικές εκδηλώσεις του. Αντιθέτως· το φαινόµενο αυτό είναι το προϊόν ιστορικών δυνάµεων που σταθερά
αυξάνουν σε ορµή. Η κοινή τους επίδραση είναι να διαβρώσουν την πεποίθηση, την κληροδοτηµένη από τον εικοστό αιώνα, ότι η υλική ύπαρξη αντιπροσωπεύει την απόλυτη
πραγµατικότητα.
Η προφανής αιτία αυτής της εκ νέου εκτίµησης ήταν η αποτυχία του ίδιου του υλιστικού εγχειρήµατος. Για πάνω από εκατό χρόνια, η έννοια της προόδου ταυτιζόταν µε την
οικονοµική ανάπτυξη και µε την ικανότητά της να θέτει σε κίνηση και να διαµορφώνει την
κοινωνική βελτίωση. Οι διαφορές άποψης που υπήρχαν δεν αµφισβητούσαν αυτήν την
υλιστική κοσµοθεωρία, παρά µόνο διαφωνούσαν στους τρόπους για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της. Η πιο ακραία µορφή της, το σιδηρούν δόγµα του «επιστηµονικού
υλισµού», επιδίωξε να ερµηνεύσει εκ νέου κάθε πτυχή της ιστορίας και της ανθρώπινης
συµπεριφοράς µε τους δικούς της στενούς όρους. Όποια ανθρωπιστικά ιδανικά και αν ενέπνευσαν κάποιους από τους πρωτεργάτες της, η παγκόσµια συνέπεια ήταν να δηµιουργηθούν καθεστώτα ολοκληρωτικού ελέγχου, πρόθυµα να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο εξαναγκασµού για να ρυθµίσουν τις ζωές των άµοιρων πληθυσµών που ήταν υποκείµενοι σε
αυτά. Ο στόχος, που ορθωνόταν ως δικαιολογία τέτοιων καταχρήσεων, ήταν η δηµιουργία
ενός νέου είδους κοινωνίας που θα εξασφάλιζε όχι µόνο την απελευθέρωση από τη φτώχεια, αλλά και την τελειοποίηση του ανθρώπινου πνεύµατος. Εντέλει, µετά από οχτώ δεκαετίες αυξανόµενης τρέλας και ωµότητας, το κίνηµα κατέρρευσε αποτελώντας έναν αξιόπιστο οδηγό για το µέλλον του κόσµου.
Άλλα συστήµατα κοινωνικού πειραµατισµού, παρόλο που αποκήρυτταν την προσφυγή
σε απάνθρωπες µεθόδους, ωστόσο αντλούσαν την ηθική και διανοητική ώθησή τους από
την ίδια περιορισµένη αντίληψη της πραγµατικότητας. Ρίζωσε η άποψη ότι, αφού οι άνθρωποι ενεργούσαν κυρίως ιδιοτελώς σε ζητήµατα σχετικά µε την οικονοµική τους ευπορία, η δόµηση δίκαιων και ευηµερούντων κοινωνιών θα εξασφαλιζόταν µε ένα οποιοδήποτε πρόγραµµα του λεγόµενου εκσυγχρονισµού. Οι τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, ωστόσο, βούλιαξαν κάτω από ένα βουνό αποδείξεων για το αντίθετο· η κατάρρευση
της οικογενειακής ζωής, η υψηλή εγκληµατικότητα, τα δυσλειτουργικά εκπαιδευτικά συστήµατα, και µια σειρά άλλων κοινωνικών νοσηµάτων φέρνουν στο νου τα ζοφερά λόγια
της προειδοποίησης του Μπαχάολλα για την επικείµενη κατάσταση του κόσµου: «Τέτοια
θα είναι η κατάστασή του, που η φανέρωσή της τώρα δεν θα ήταν σωστή και πρέπουσα».2
Η κατάληξη αυτού, που ο κόσµος έχει µάθει να καλεί κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, δεν έχει αφήσει καµιά αµφιβολία ότι ούτε και τα πιο ιδεαλιστικά κίνητρα δεν µπορούν να διορθώσουν τις θεµελιώδεις ατέλειες του υλισµού. Γεννηµένη στα ερείπια του
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, η “ανάπτυξη” έγινε το µεγαλύτερο κατά πολύ και πιο
φιλόδοξο συλλογικό εγχείρηµα που είχε επιχειρήσει ποτέ η ανθρώπινη φυλή. Το ανθρωπιστικό της κίνητρο ήταν εφάµιλλο µε την τεράστια υλική και τεχνολογική επένδυση. Μετά
από πενήντα χρόνια, αν και αναγνωρίζονται τα εντυπωσιακά οφέλη που επέφερε η ανάπτυξη, το εγχείρηµα πρέπει να χαρακτηριστεί, σύµφωνα µε τα δικά του κριτήρια, µία αποκαρδιωτική αποτυχία. Αντί να µειώσει το χάσµα µεταξύ της ευηµερίας του µικρού κλάσµατος της ανθρώπινης οικογένειας –που απολαµβάνει τα σύγχρονα οφέλη– και του
βούρκου απελπιστικών ελλείψεων της µεγάλης πλειοψηφίας των πληθυσµών, η συλλογική
προσπάθεια που ξεκίνησε µε τόσο µεγάλες ελπίδες έχει δει το χάσµα να διευρύνεται σε
άβυσσο.
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Ο καταναλωτικός πολιτισµός, σηµερινός διάδοχος “ελλείψει ανταγωνιστή”I του υλιστικού κηρύγµατος για την ανθρώπινη βελτίωση, δεν αισθάνεται καθόλου άβολα µε την εφήµερη φύση των στόχων που τον εµπνέουν. Για τη µικρή µειοψηφία των ανθρώπων που
διαθέτουν τα απαραίτητα χρήµατα, τα οφέλη που προσφέρει είναι άµεσα, χωρίς να αισθάνονται πως πρέπει να απολογηθούν γι’αυτά. Η εξέλιξη της νέας “θρησκείας”, ενισχυµένη
από την αποσάθρωση της παραδοσιακής ηθικής, δεν είναι παρά ο θρίαµβος της ζωώδους
ορµής, που – όντας τόσο ενστικτώδης και τυφλή όσο η όρεξηII– έχει επιτέλους απαλλαγεί
από τους περιορισµούς των υπερφυσικών κυρώσεων. Το πιο φανερό της θύµα έχει υπάρξει
η γλώσσα. Τάσεις που κάποτε κατακρίνονταν παγκοσµίως ως ηθικά παραπτώµατα, µεταλλάσσονται σε αναγκαιότητα για την κοινωνική πρόοδο. Ο εγωισµός γίνεται ένα κερδοφόρο εµπορικό προσόν· η αναλήθεια ανακηρύσσει τον εαυτό της δηµόσια πληροφόρηση·
διαστροφές διαφόρων ειδών απτόητα διεκδικούν το κύρος των αστικών δικαιωµάτων. Με
τους κατάλληλους ευφηµισµούς, η απληστία, η λαγνεία, η οκνηρία, η υπερηφάνεια – ακόµα και η βία – δεν αποκτούν µόνο ευρεία αποδοχή αλλά και κοινωνική και οικονοµική
αξία. Ειρωνικά, όπως οι λέξεις έχουν στερηθεί της σηµασίας τους, έτσι και τα υλικά αγαθά
και οι ανέσεις –για τα οποία έχει αδιάφορα θυσιαστεί η αλήθεια– έχουν χάσει το νόηµά
τους.
Είναι ξεκάθαρο, ότι το λάθος του υλισµού δεν έγκειται στην αξιέπαινη προσπάθειά του
να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά στη στενοκεφαλιά και την αλαζονεία που καθόρισαν την πορεία του. Η σηµασία τόσο της υλικής ευηµερίας, όσο και των απαραίτητων
για την επίτευξή της επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, είναι ένα θέµα που διατρέχει τις γραφές της Μπαχάι Πίστης. Ωστόσο, όπως ήταν αναπόφευκτο, οι αυθαίρετες
προσπάθειες που έγιναν για να διαχωρίσουν τη σωµατική και υλική ευηµερία από την ηθική και πνευµατική ανάπτυξη της ανθρωπότητας, κατέληξαν άδοξα, µιας και έχασαν την
υποστήριξη αυτών ακριβώς των πληθυσµών, των οποίων τα συµφέροντα στόχευε να υπηρετήσει ο υλιστικός πολιτισµός. «Παρατήρησε πώς ο κόσµος πλήττεται κάθε µέρα από µια
νέα συµφορά», προειδοποιεί ο Μπαχάολλα. «Η αρρώστια του πλησιάζει το στάδιο της
απόλυτης απόγνωσης, αφού ο αληθινός Θεραπευτής εµποδίζεται να χορηγήσει το φάρµακο, ενώ ανειδίκευτοι γιατροί αντιµετωπίζονται µε εύνοια και τους δίνεται η ελευθερία να
ενεργούν...»3

Εκτός από την απογοήτευση από τις υποσχέσεις του υλισµού, άλλη µια δύναµη αλλαγής που κλονίζει τις παρερµηνείες της πραγµατικότητας –που η ανθρωπότητα µετέφερε
στον 21ο αιώνα– είναι και η παγκόσµια ενσωµάτωσηIII. Η πιο απλή της έκφραση είναι οι
εξελίξεις στην τεχνολογία της επικοινωνίας, που ανοίγουν τις πύλες για την αλληλεπίδραση µεταξύ των λαών του πλανήτη. Η γενική πρόσβαση στην πληροφορία, παράλληλα µε
τη διευκόλυνση στην ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ προσώπων και κοινωνιών, επιδρά και
στην µετουσίωση του χαρακτήρα της συσσωρευµένης µάθησης αιώνων. Έτσι, από αποκλειστικό προνόµιο των ανωτέρων τάξεων, η γνώση σταδιακά καθίσταται κληρονοµιά
ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας – χωρίς διάκριση έθνους, φυλής ή πολιτισµού.
Με όλες τις µεγάλες αδικίες που διαιωνίζει ή µάλλον εντείνει η παγκόσµια ενσωµάτωση,
κανείς πληροφορηµένος παρατηρητής δεν µπορεί να αρνηθεί ότι αυτές οι αλλαγές έχουν
διεγείρει το στοχασµό περί της πραγµατικότητας. Ο στοχασµός έχει επιφέρει την αµφισβήτηση όλης της κατεστηµένης εξουσίας, πλέον όχι µόνο αυτήν της θρησκείας και ηθικολογίας, αλλά και της κυβέρνησης, των ακαδηµαϊκών, του εµπορίου, των µέσων ενηµέρωσης, και σε αυξανόµενο ρυθµό, της επιστηµονικής γνώµης.
Εκτός από τους τεχνολογικούς παράγοντες που έχουν επηρεάσει τη συνείδηση του κόσµου, η ενοποίηση του πλανήτη ασκεί και άλλες, ακόµα πιο άµεσες επιδράσεις στη σκέψη.
I

Σ.τ.Μ.: απόδοση του όρου “inheritor by default”
Σ.τ.Μ.: απόδοση του όρου “appetite”
III
Σ.τ.Μ.: Απόδοση του όρου global integration.
II
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∆εν είναι υπερβολική η θεώρηση, για παράδειγµα, ότι ο µαζικός τουρισµός σε διεθνή κλίµακα έχει µεταµορφώσει ριζικά την παγκόσµια συνείδηση. Ακόµα µεγαλύτερες είναι οι
συνέπειες των τεράστιων µεταναστευτικών ρευµάτων που είδε ο κόσµος κατά τη διάρκεια
του ενάµισι αιώνα από τη στιγµή που ο Μπαµπ δήλωσε την αποστολή Του. Εκατοµµύρια
πρόσφυγες κυρίως σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία έχουν επανειληµµένα σαρώσει σαν παλιρροιακά κύµατα τις ηπείρους, προκειµένου να αποφύγουν το διωγµό. Μέσα στον πόνο
που προκαλούν αυτές οι ταραχές, αντιλαµβάνεται κανείς την βαθµιαία ενοποίηση των φυλών και πολιτισµών του κόσµου, ως πολίτες µίας παγκόσµιας πατρίδας. Έτσι, άνθρωποι
κάθε καταγωγής βρέθηκαν εκτεθειµένοι σε πολιτισµούς και συνήθειες, µε τους οποίους οι
πρόγονοί τους δεν είχαν καν έρθει σε επαφή, διεγείροντας την αναπόφευκτη αναζήτηση
ενός νοήµατος.
Είναι αδύνατο να διανοηθεί κανείς, πόσο διαφορετικά θα είχε εξελιχθεί η ιστορία του
περασµένου ενάµισι αιώνα, εάν κάποιος από τους κύριους ρυθµιστές των παγκόσµιων υποθέσεων, στους οποίους είχε απευθυνθεί ο Μπαχάολλα, διέθετε χρόνο για να στοχαστεί
πάνω σε µια θεώρηση της πραγµατικότητας θεµελιωµένη στην ηθική υπόληψη του Συγγραφέα της – ηθική υπόληψη τέτοιας φύσης που ισχυρίζονταν ότι είχαν σε ύψιστη εκτίµηση. Αυτό που είναι προφανές για έναν Μπαχάι είναι ότι, παρά την αποτυχία αυτή, οι αλλαγές που αναγγέλθηκαν στο µήνυµα του Μπαχάολλα πραγµατοποιούνται ακατάσχετα. Μέσω κοινών ανακαλύψεων και κοινών δοκιµασιών, οι λαοί διαφορετικών πολιτισµών έρχονται πρόσωπο µε πρόσωπο µε την κοινή ανθρώπινη φύση που βρίσκεται µόλις κάτω από
την επιφάνεια των επινοηµένων διαφορών ταυτότητας. Είτε την πολεµούν πεισµατικά σε
µερικές κοινωνίες είτε καλωσορίζεται αλλού ως ανακούφιση από παράλογους και αποπνικτικούς περιορισµούς, η αίσθηση ότι οι κάτοικοι της γης είναι πράγµατι «τα φύλλα ενός
δέντρου»,4 καθίσταται αργά το κριτήριο µε το οποίο πλέον αξιολογούνται οι συλλογικές
προσπάθειες της ανθρωπότητας.
Η απώλεια της πίστης στη σιγουριά του υλισµού σε συνδυασµό µε την παγκοσµιοποίηση της ανθρώπινης εµπειρίας, ενισχύουν όλο ένα και περισσότερο τη λαχτάρα για κατανόηση του σκοπού της ύπαρξης. Βασικές αξίες αµφισβητούνται· τοπικιστικές προσκολλήσεις εγκαταλείπονται· άλλοτε αδιανόητες απαιτήσεις γίνονται δεκτές. Αυτή είναι η παγκόσµια αναταραχή, εξηγεί ο Μπαχάολλα, για την οποία οι γραφές προηγούµενων θρησκειών
χρησιµοποίησαν τη µεταφορά “Ηµέρα της Ανάστασης”: «Η κραυγή έχει υψωθεί και οι
άνθρωποι έχουν βγει από τους τάφους τους και καθώς ορθώνονται κοιτάζουν γύρω τους».5
Κάτω απ’όλη αυτήν την αναταραχή και δυστυχία, η διεργασία στην ουσία είναι πνευµατική: «Η πνοή του Παντελεήµονα έχει φυσήξει, και οι ψυχές έχουν αναζωογονηθεί στους
τάφους των σωµάτων τους».6

Καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι πρωταρχικοί παράγοντες της πνευµατικής εξέλιξης ήταν οι µεγάλες θρησκείες. Για την πλειοψηφία των ανθρώπων της γης, οι γραφές του
καθενός από αυτά τα συστήµατα πίστης έχουν λειτουργήσει –σύµφωνα µε τη διατύπωση
του Μπαχάολλα– ως η «Πόλη του Θεού»,7 µία πηγή γνώσης που αγκαλιάζει ολοκληρωτικά τη συνείδηση, τόσο ισχυρή ώστε να προικίσει τον ειλικρινή µε «ένα νέο µάτι, νέο αυτί,
νέα καρδιά και νέο νου».8 Ένας απέραντος όγκος συγγραµµάτων, στον οποίο έχουν συνεισφέρει όλοι οι θρησκευτικοί πολιτισµοί, καταγράφει τα βιώµατα της υπέρβασης που αναφέρθηκαν από γενιές αναζητητών. Κατά τη διάρκεια των χιλιετιών, οι ζωές αυτών που
ανταποκρίθηκαν στις φανερώσεις του Θείου ενέπνευσαν εκπληκτικά κατορθώµατα στη
µουσική, την αρχιτεκτονική και τις άλλες τέχνες, δίνοντας ξανά και ξανά υπόσταση στην
εµπειρία της ψυχής τους, µοιράζοντάς την µε εκατοµµύρια πιστούς. ∆εν υπάρχει άλλη δύναµη που να είναι ικανή να εκµαιεύσει από τους ανθρώπους παρόµοιες αρετές ηρωισµού,
αυτοθυσίας και αυτοπειθαρχίας. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι απορρέουσες ηθικές αρχές έχουν επανειληµµένα µεταφερθεί σε καθολικής ισχύος κανόνες δικαίου, ρυθµίζοντας και
αναβαθµίζοντας τις ανθρώπινες σχέσεις. Εξετάζοντας τις µακροσκοπικά, οι µείζονες θρη-
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σκείες αναδύονται ως οι πρωταρχικές κινητήριες δυνάµεις της πολιτισµικής εξέλιξης. Το
να φέρει κάποιος αντίρρηση σ’αυτό, σίγουρα δηλώνει άγνοια των ιστορικών στοιχείων.
Γιατί, τότε, αυτή η απίστευτα πλούσια κληρονοµιά δεν λειτουργεί ως το κεντρικό πεδίο
δράσης για τη σηµερινή αφύπνιση της πνευµατικής αναζήτησης; Στο περιθώριο, γίνονται
ένθερµες προσπάθειες για την εκ νέου διατύπωση των διδασκαλιών που είχαν δηµιουργήσει τις αντίστοιχες θρησκείες, µε την ελπίδα να τους προσδώσουν νέα έλξη· όµως το µεγαλύτερο µέρος της αναζήτησης ενός νοήµατος είναι σκόρπιο, ατοµικιστικό και χωρίς συνοχή στο χαρακτήρα του. Οι γραφές δεν έχουν αλλάξει· οι ηθικές αρχές που περιέχουν, δεν
έχουν χάσει τίποτα από την εγκυρότητά τους. Αυτός που µε ειλικρίνεια θέτει ερωτήµατα
στον Ουρανό, αν επιµείνει, δεν θα αποτύχει να εντοπίσει µία φωνή να του αποκρίνεται
µέσα από τους Ψαλµούς ή τις Ουπανισάδες. Ο κάθε ένας µε µια αµυδρή αίσθηση της
Πραγµατικότητας που υπερβαίνει την υλική, θα συγκινηθεί βαθύτατα από τα λόγια µε τα
οποία ο Ιησούς ή ο Βούδας µίλησε µε τόσο πάθος γι’Αυτήν. Τα προφητικά οράµατα του
Κορανίου συνεχίζουν να παρέχουν την αδιαµφισβήτητη διαβεβαίωση στους αναγνώστες
του ότι η επίτευξη της δικαιοσύνης βρίσκεται στο κέντρο του Θείου σκοπού. Ούτε και οι
ζωές των ηρώων και αγίων, όσον αφορά τα βασικά τους χαρακτηριστικά, δεν φαίνονταν
λιγότερο σηµαντικές από ότι ήταν την εποχή που έζησαν. Για πολλούς θρησκευόµενους
ανθρώπους, εποµένως, η πιο οδυνηρή πτυχή της σύγχρονης κρίσης του πολιτισµού είναι
ότι η αναζήτηση της αλήθειας δεν έχει στραφεί µε ακλόνητη βεβαιότητα στις γνώριµες
διόδους της θρησκείας.
Το πρόβληµα σαφώς και έχει δύο όψεις. Η λογική ψυχή δεν υφίσταται µόνο ως ατοµική ύπαρξη, αλλά είναι και ένα δραστήριο µέλος της κοινωνικής δοµής. Παρόλο που οι
αλήθειες που έλαβαν οι µείζονες θρησκείες παραµένουν έγκυρες, τα καθηµερινά βιώµατα
ενός ατόµου τον εικοστό πρώτο αιώνα είναι αφάνταστα διαφορετικά από αυτά των ατόµων που έζησαν σε κάθε µία από τις εποχές που αποκαλύφθηκε η καθοδήγηση. Η δηµοκρατική λήψη αποφάσεων έχει µεταβάλλει θεµελιωδώς τη σχέση του ατόµου µε την εξουσία. Με αυξανόµενη αυτοπεποίθηση και επιτυχία, οι γυναίκες δικαίως επιµένουν στο δικαίωµα για πλήρη ισότητα µε τους άντρες. Επαναστάσεις σε επιστήµη και τεχνολογία δεν
αλλάζουν µόνο τη λειτουργία αλλά και τη θεώρηση της κοινωνίας, και µάλιστα την αντίληψη για την ίδια την ύπαρξη. Η καθολική εκπαίδευση και η έκρηξη νέων πεδίων δηµιουργικότητας, ανοίγουν το δρόµο σε αντιλήψεις που διεγείρουν την κοινωνική κινητικότητα και ενοποίηση, και δηµιουργούν ευκαιρίες τις οποίες ο πολίτης ενθαρρύνεται από τη
νοµοθεσία να εκµεταλλευτεί πλήρως. Η έρευνα για τα βλαστικά κύτταρα, η πυρηνική ενέργεια, η σεξουαλική ταυτότητα, οι οικολογικές διαταραχές, και η διαχείριση του πλούτου, το ελάχιστο που κάνουν, είναι να γεννούν κοινωνικά ερωτήµατα χωρίς προηγούµενο.
Αυτές, και αµέτρητες άλλες αλλαγές που επηρεάζουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής,
φέρνουν στην ύπαρξη ένα νέο κόσµο καθηµερινών επιλογών για αµφότερα την κοινωνία
και τα µέλη της. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η επιτακτική ανάγκη για τη λήψη τέτοιων
αποφάσεων, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Εδώ είναι που εντοπίζεται ξεκάθαρα η πνευµατική φύση της σύγχρονης κρίσης, µιας και οι περισσότερες από τις αποφάσεις που απαιτούνται δεν είναι µόνο πρακτικές, αλλά ηθικές. Συνεπώς, η απώλεια της
πίστης στην παραδοσιακή θρησκεία, κατά ένα µεγάλο µέρος, είναι µία αναπόφευκτη συνέπεια της αποτυχίας να ανακαλυφθεί σε αυτήν η καθοδήγηση που χρειάζεται για να ζει
κανείς σύγχρονα, επιτυχηµένα και µε σιγουριά.
Ένα δεύτερο εµπόδιο για την επανεµφάνιση των ήδη υπαρχόντων θρησκευτικών συστηµάτων, ως απάντηση στην πνευµατική λαχτάρα της ανθρωπότητας, είναι οι προαναφερόµενες επιπτώσεις της παγκόσµιας ενσωµάτωσης. Από τη µια άκρη του πλανήτη ως την
άλλη, άνθρωποι που ανατράφηκαν σε ένα δεδοµένο θρησκευτικό πλαίσιο αναφοράς, ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται σε άµεση επαφή µε ανθρώπους, των οποίων οι δοξασίες και τα ήθη, φαίνονται εκ πρώτης όψεως ασυµβίβαστες µε τις δικές τους. Οι διαφορές
µπορούν και συχνά όντως δίνουν αφορµή για αµυντική στάση, υποβόσκουσες προσβολές
και ανοιχτή διαµάχη. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, η επίδραση είναι µάλλον να προτρέπει µια επανεξέταση των δογµάτων µε τα οποία γαλουχήθηκαν, και να ενθαρρύνει τις
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προσπάθειες για την ανακάλυψη των αξιών που κατέχουν από κοινού. Η υποστήριξη που
λαµβάνουν διάφορες διαθρησκευτικές δραστηριότητες, αναµφίβολα, οφείλεται κατά µεγάλο µέρος σε αυτού του είδους την ανταπόκριση από το ευρύ κοινό. Αναπόφευκτα, µε τέτοιες προσεγγίσεις έρχεται η αµφισβήτηση των θρησκευτικών δογµάτων που εµποδίζουν
τη συσχέτιση και την αλληλοκατανόηση. Εάν άνθρωποι µε εντελώς διαφορετικά πιστεύω,
ζουν παρ’όλα αυτά ενάρετες ζωές άξιες θαυµασµού, τι είναι αυτό που καθορίζει την ανωτερότητα της µιας θρησκείας έναντι της άλλης; Ή µήπως, αν όλες οι κύριες θρησκείες
πρεσβεύουν εξίσου ορισµένες βασικές αξίες, η δογµατική προσήλωση απλά ενισχύει ανεπιθύµητα φράγµατα µεταξύ του ατόµου και των συνανθρώπων του;
Μεταξύ αυτών που έχουν κάποιο βαθµό αντικειµενικής εξοικείωσης µε το θέµα, ελάχιστοι είναι αυτοί που τείνουν να τρέφουν την ψευδαίσθηση, ότι κάποια από τα καθιερωµένα θρησκευτικά συστήµατα του παρελθόντος θα µπορούσε να αναλάβει το ρόλο του απόλυτου καθοδηγητή της ανθρωπότητας σε θέµατα της σύγχρονης ζωής – ακόµα και στην
απίθανη περίπτωση που οι διαφορετικές του αιρέσεις ενωθούν για αυτόν τον σκοπό. Η
κάθε µία, από αυτές που ο κόσµος θεωρεί ανεξάρτητες θρησκείες, έχει καθιερωθεί στο
καλούπι που δηµιουργήθηκε από τις επίσηµες ιερές γραφές και την ιστορία της. Όπως δεν
µπορεί να αναπλάσει το σύνολο των δοξασιών της µε τέτοιο τρόπο ώστε να απορρέει γνησιότητα από τα αυθεντικά λόγια του Ιδρυτή της, έτσι και δεν µπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στην πληθώρα των ερωτήσεων που τίθενται από την κοινωνική και διανοητική
εξέλιξη. Όσο θλιβερό και αν φαίνεται αυτό σε πολλούς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα
έµφυτο χαρακτηριστικό της εξελικτικής πορείας. Προσπάθειες να επιβληθεί βίαια κάποιο
είδος αναστροφής, θα έχουν ως µόνο αποτέλεσµα να οδηγήσουν σε ακόµα µεγαλύτερη
αποµάκρυνση από την θρησκεία και να αυξήσουν τη σφοδρότητα της σχισµατικής διαµάχης.

Το δίληµµα είναι τόσο τεχνητό όσο και επιβαλλόµενο από µόνο του. Η παγκόσµια ισχύουσα τάξη, αν µπορεί να ονοµαστεί έτσι, µέσα στην οποία οι Μπαχάι σήµερα προσπαθούν να µοιραστούν το µήνυµα του Μπαχάολλα, χαρακτηρίζεται από τόσο θεµελιωδώς
εσφαλµένες αντιλήψεις για την ανθρώπινη φύση και την κοινωνική εξέλιξη, που παρακωλύουν σφόδρα τις πιο ευφυείς και καλοπροαίρετες προσπάθειες για την καλυτέρευση του
ανθρώπου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της σύγχυσης που περιβάλλει σχεδόν
κάθε άποψη του θέµατος θρησκεία. Προκειµένου να ανταποκριθούν επαρκώς στις πνευµατικές ανάγκες του πλησίον τους, οι Μπαχάι θα πρέπει να αποκτήσουν µια εις βάθος κατανόηση των ζητηµάτων που εµπλέκονται. Η προσπάθεια για δηµιουργική σκέψη που απαιτεί αυτή η πρόκληση µπορεί να εκτιµηθεί από τη συµβουλή που είναι ίσως η πιο συχνά
και επίµονα επαναλαµβανόµενη προτροπή στις γραφές της Πίστης τους: «διαλογιστείτε»,
«στοχαστείτε», «συλλογιστείτε».
Ένας κοινός τόπος δηµοσίου διαλόγου εκφράζει την αντίληψη ότι ο όρος “θρησκεία”
εννοεί το πλήθος των αιρέσεων που υπάρχουν σήµερα. ∆εν εκπλήσσει το γεγονός ότι αυτή
η αντίληψη προκαλεί την ταυτόχρονη διαµαρτυρία σε άλλους τοµείς, που αντιθέτως ισχυρίζονται ότι ως θρησκεία νοείται κάποιο από τα µεγάλα, ιστορικά και ανεξάρτητα συστήµατα πίστης που έχουν διαµορφώσει και εµπνεύσει ολόκληρους πολιτισµούς. Αυτή η άποψη όµως, µε τη σειρά της, έρχεται αντιµέτωπη µε το αναπόφευκτο ερώτηµα για το πού
µπορεί να βρει κανείς αυτά τα ιστορικά πιστεύω στο σύγχρονο κόσµο. Πού, ακριβώς, βρίσκονται ο Ιουδαϊσµός, ο Βουδισµός, ο Χριστιανισµός, το Ισλάµ και τα άλλα πιστεύω, αφού προφανώς δεν µπορούν να ταυτιστούν µε τις αδιάλλακτα αντίθετες οργανώσεις που
ισχυρίζονται ότι µιλούν επίσηµα εξ ονόµατός τους; Και το πρόβληµα δε σταµατάει εδώ.
Μια ακόµα απάντηση στο ερώτηµα ενδέχεται να είναι ότι µε τον όρο θρησκεία εννοείται
απλώς µια στάση ζωής, ένα αίσθηµα επαφής µε µια Πραγµατικότητα που υπερβαίνει την
υλική ύπαρξη. Η θρησκεία, όταν συλλαµβάνεται µε αυτόν τον τρόπο, είναι µια ιδιότητα
του κάθε ατόµου ξεχωριστά, µια παρόρµηση που δεν επιδέχεται οργάνωση, µια εµπειρία
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που µπορεί να βιωθεί απ’τον καθένα. Πάλι, όµως, µια τέτοια τοποθέτηση θα θεωρηθεί από
µια πλειονότητα θρησκευόµενων ατόµων ότι στερείται της καθεαυτής αρχής της αυτοπειθαρχίας και της ενοποιητικής επίδρασης που δίνουν νόηµα στη θρησκεία. Κάποιοι διαφωνούντες θα επιχειρηµατολογούσαν επιπλέον ότι, αντιθέτως, η θρησκεία υποδηλώνει τον
τρόπο ζωής των ανθρώπων οι οποίοι, όπως και οι ίδιοι, έχουν υιοθετήσει αυστηρούς τρόπους καθηµερινής τελετουργίας και αυταπάρνησης που τους ξεχωρίζουν πλήρως από την
υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό που έχουν κοινό όλες αυτές οι διαφορετικές απόψεις είναι ο
βαθµός στον οποίο ένα φαινόµενο, που αναγνωρίζεται ότι υπερβαίνει ολοκληρωτικά την
ανθρώπινη αντίληψη, έχει παρόλα αυτά φυλακιστεί βαθµιαία µέσα σε εννοιολογικούς περιορισµούς της ανθρώπινης επινόησης - είτε αυτοί είναι οργανωτικοί, θεολογικοί, εµπειρικοί ή τελετουργικοί.
Οι διδασκαλίες του Μπαχάολλα λύνουν αυτόν τον κόµπο των αντιφατικών απόψεων,
διατυπώνοντας εκ νέου πολλές αλήθειες οι οποίες, είτε ρητώς είτε εµµέσως, βρίσκονται
στην καρδιά κάθε Θεϊκής αποκάλυψης. Παρόλο που σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει
πλήρως την πρόθεσή Του, ο Μπαχάολλα καθιστά ξεκάθαρο ότι οι απόπειρες να συλληφθεί
ή να υπονοηθεί η Πραγµατικότητα του Θεού µέσω κατηχήσεων και δογµάτων αποτελούν
ασκήσεις αυταπάτης: «Για κάθε διορατική και φωτισµένη καρδιά είναι φανερό ότι ο Θεός,
η ασύλληπτη ουσία, το θείο Ον, είναι απείρως εξυψωµένος πέρα και πάνω από κάθε ανθρώπινο χαρακτηριστικό, όπως σωµατική ύπαρξη, άνοδο και κάθοδο, έξοδο και είσοδο.
Πολύ απέχει από τη δόξα Του, να µπορέσει ανθρώπινη γλώσσα να απαγγείλει επαρκώς τα
εγκώµιά Του, ή να κατανοήσει ανθρώπινη καρδιά το απύθµενο µυστήριό Του».9 Το όργανο, µέσω του οποίου ο ∆ηµιουργός όλων των πραγµάτων αλληλεπιδρά µε τη συνεχώς εξελισσόµενη δηµιουργία που έχει πλάσει, είναι η εµφάνιση προφητικών Μορφών που εκδηλώνουν τις ιδιότητες µιας απρόσιτης Θεότητας: «Η πύλη της γνώσης του Αρχαίου των
Ηµερών είναι συνεπώς κλειστή στα πρόσωπα όλων των πλασµάτων. Η Πηγή της άπειρης
χάρης... έκανε τα φωτεινά εκείνα Πετράδια Αγιότητας να εµφανιστούν από την επικράτεια
του πνεύµατος, µε την ευγενική µορφή του ανθρώπινου ναούI, και να φανερωθούν
σ’όλους τους ανθρώπους, ώστε να µεταδώσουν στον κόσµο τα µυστήρια του αµετάβλητου
Όντος και να µιλήσουν για τα λεπτά σηµεία της άφθαρτης Ουσίας Του».10
Αν διανοηθεί κανείς να κάνει διάκριση ανάµεσα στους Αγγελιοφόρους του Θεού, εξυψώνοντας τον έναν πάνω από τον άλλον, θα είναι σαν να παραδίδεται στην αυταπάτη ότι ο
Αιώνιος και ο Περιβάλλων τα πάντα υπόκειται σε παραλογισµούς της ανθρώπινης προτίµησης. «Είναι σαφές και φανερό σ’εσένα», είναι τα ακριβή λόγια του Μπαχάολλα, «ότι
όλοι οι Προφήτες είναι οι Ναοί της Υπόθεσης του Θεού που έχουν εµφανιστεί ντυµένοι µε
διαφορετικό ένδυµα. Αν παρατηρήσεις µε διορατικό µάτι, θα τους δεις όλους να κατοικούν στο ίδιο ιερό, να πετούν στον ίδιο ουρανό, να κάθονται στον ίδιο θρόνο, να προφέρουν τον ίδιο λόγο και να διακηρύττουν την ίδια Πίστη».11 Το να φανταστεί κανείς περαιτέρω, ότι η φύση αυτών των µοναδικών Μορφών µπορεί -ή πρέπει- να περιγραφεί από
θεωρίες δανεισµένες από την υλική εµπειρία, είναι εξίσου αλαζονικό. Αυτό που εννοείται
λέγοντας «γνώση του Θεού», εξηγεί ο Μπαχάολλα, είναι η γνώση των Φανερώσεων που
αποκαλύπτουν τη θέληση και τις ιδιότητές Του, και µε αυτόν τον τρόπο είναι που η ψυχή
έρχεται σε στενή επαφή µε ένα ∆ηµιουργό ο Οποίος διαφορετικά θα ήταν υπεράνω γλώσσας και κατανόησης: «Μαρτυρώ», διαβεβαιώνει ο Μπαχάολλα σχετικά µε τη στάθµη της
Φανέρωσης του Θεού, «...ότι µε την ωραιότητά Σου η ωραιότητα του Λατρεµένου έχει
αποκαλυφτεί, ότι µε το πρόσωπό Σου το πρόσωπο του Ποθητού έχει λάµψει …»12
Η θρησκεία, αν κατανοηθεί έτσι, ξυπνά στην ψυχή δυνατότητες που διαφορετικά είναι
αδιανόητες. Στο βαθµό που ένα άτοµο µαθαίνει να ωφελείται από την επίδραση της αποκάλυψης του Θεού για την εποχή του, η ψυχή του διαποτίζεται προοδευτικά από τις ιδιότητες του Θεϊκού κόσµου: «Μέσα από τις ∆ιδασκαλίες Αυτού του Αυγερινού της Αλήθειας», εξηγεί ο Μπαχάολλα, «κάθε άνθρωπος θα προοδεύει και θα αναπτύσσεται µέχρι να
… εκδηλώσει όλες τις κρυµµένες δυνάµεις µε τις οποίες έχει προικιστεί ο ενδότερος αληθινός εαυτός του».13 Καθώς ο σκοπός της ανθρωπότητας περιλαµβάνει την προώθηση ενός
I

Σ.τ.Μ.: Η έκφραση “ναός” χρησιµοποιείται συµβολικά για το ανθρώπινο σώµα.
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«συνεχώς εξελισσόµενου πολιτισµού»,14 ένα ελάχιστο των ξεχωριστών δυνάµεων που διαθέτει η θρησκεία εκφράζεται µε την ικανότητά της να απελευθερώνει τους πιστούς από
τους περιορισµούς του χρόνου, και να τους εµπνέει να προσφέρουν θυσίες που θα ωφελήσουν για αιώνες τις µελλοντικές γενεές. Πράγµατι, επειδή η ψυχή είναι αθάνατη, η αφύπνιση της αληθινής φύσης της την καθιστά ικανή, όχι µόνο σε αυτόν τον κόσµο, αλλά ακόµη περισσότερο στους επόµενους, να συµβάλλει στην προοδευτική εξέλιξη: «Το φως
που αυτές οι ψυχές ακτινοβολούν», βεβαιώνει ο Μπαχάολλα, «είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του κόσµου και την πρόοδο των λαών του... Όλα τα πράγµατα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν µια αιτία, µια κινητήρια δύναµη, µια ζωογόνο αρχή. Αυτές οι ψυχές και τα
σύµβολα της αποδέσµευσης παρείχαν και θα συνεχίσουν να παρέχουν την υπέρτατη κινητήρια ώθηση στον κόσµο της ύπαρξης».15
Κατά συνέπεια, η πίστη είναι µία αναγκαία και ακατανίκητη παρόρµηση του ανθρώπινου είδους, που έχει περιγραφεί από έναν αξιόλογο σύγχρονο στοχαστή ως «η εξέλιξη που
έχει αποκτήσει συνείδηση του εαυτού της».16 Όπως και αποδεικνύουν ακλόνητα τα θλιβερά γεγονότα του εικοστού αιώνα, αν η φυσική έκφραση της πίστης εµποδιστεί τεχνητά, θα
επινοήσει αντικείµενα λατρείας έστω και ανάξια –ή ακόµη και ποταπά- που ενδεχοµένως
να κατευνάσουν σε κάποιο βαθµό τη λαχτάρα για ένα ηθικό στήριγµα. Πρόκειται για µια
παρόρµηση που δεν µπορεί να εµποδιστεί.
Εν συντοµία, µέσω της προοδευτικής διαδικασίας της αποκάλυψης, ο Ένας –ο Οποίος
είναι η Πηγή του συστήµατος γνώσης που εµείς καλούµε θρησκεία– διακηρύττει την αρτιότητα αυτού του συστήµατος και την απελευθέρωσή του από τις αντιφάσεις που επιβάλλονται από σχισµατικές φιλοδοξίες. Το έργο κάθε Φανέρωσης του Θεού έχει µια αυτονοµία και ένα κύρος που υπερβαίνουν την αξιολόγηση· είναι επίσης µία βαθµίδα στην χωρίς
περιορισµούς σταδιακή αποκάλυψη µιας µοναδικής Πραγµατικότητας. Επειδή ο σκοπός
των διαδοχικών αποκαλύψεων του Θεού είναι η αφύπνιση των δυνατοτήτων και ευθυνών
της ανθρωπότητας ως θεµατοφύλακας της δηµιουργίας, η διαδικασία δεν είναι απλώς επαναλαµβανόµενη, αλλά προοδευτική, και µπορεί να εκτιµηθεί πλήρως µόνο όταν γίνει αντιληπτή µέσα σ’αυτό το πλαίσιο.
Σ’αυτό το πρώιµο στάδιο, οι Μπαχάι δεν µπορούν σε καµιά περίπτωση να ισχυριστούν,
ότι έχουν συλλάβει ακόµα και ένα απειροελάχιστο µέρος των αληθειών που ενυπάρχουν
στην αποκάλυψη στην οποία βασίζεται η Πίστη τους. Αναφορικά µε την εξέλιξη της Υπόθεσης, για παράδειγµα, ο Φύλακας είπε: «Το µόνο που µπορούµε λογικά να αποτολµήσουµε είναι ο αγώνας για να αποκοµίσουµε µια φευγαλέα ιδέα από τις πρώτες ακτίνες της
υποσχόµενης Αυγής η οποία πρέπει, µε το πλήρωµα του χρόνου, να διώξει το σκοτάδι που
έχει περικυκλώσει την ανθρωπότητα»17. Εκτός του ότι αυτό το γεγονός ενθαρρύνει την
ταπεινοφροσύνη, θα πρέπει να λειτουργήσει και σαν µια συνεχής υπενθύµιση ότι ο Μπαχάολλα δεν έχει δηµιουργήσει µια νέα θρησκεία για να σταθεί δίπλα στην παρούσα πληθώρα ποικίλων σχισµατικών οργανώσεων. Αντιθέτως, έχει δώσει µια νέα διάσταση στην
ιδέα της θρησκείας ως την πρωταρχική δύναµη που διαµορφώνει την καλλιέργεια της συνειδητότητας. Όπως η ανθρώπινη φυλή µε όλη της την πολυµορφία είναι ένα ενιαίο είδος,
έτσι και η παρέµβαση µε την οποία ο Θεός καλλιεργεί τις ιδιότητες του νου και της καρδιάς, που λανθάνουν σε αυτό το είδος, είναι µια ενιαία διαδικασία. Οι ήρωες και οι άγιοι
αυτής της διαδικασίας, είναι ήρωες και άγιοι όλων των πεδίων της ανθρώπινης προσπάθειας· οι επιτυχίες της, επιτυχίες όλων των πεδίων. Αυτό είναι το πρότυπο που προβλήθηκε στη ζωή και στο έργο του ∆ασκάλουI και που εφαρµόζεται από την Μπαχάι κοινότητα
– η οποία έχει γίνει ο κληρονόµος ολόκληρης της πνευµατικής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας, µιας κληρονοµιάς που είναι εξίσου διαθέσιµη σε όλους τους λαούς της γης.
Το περιοδικό τεκµήριο της ύπαρξης του Θεού είναι συνεπώς, ότι από αµνηµονεύτων
χρόνων έχει επανειληµµένα φανερώσει τον Εαυτό Του. Από µια ευρύτερη άποψη, όπως
εξηγεί ο Μπαχάολλα, το κολοσσιαίο έπος της θρησκευτικής ιστορίας της ανθρωπότητας
εκφράζει την εκπλήρωση της «Συνθήκης» – τη διαρκή υπόσχεση µε την οποία ο ∆ηµιουρI

Σ.τ.Μ.: Αποδίδει τον όρο Master που αναφέρεται στον Αµπντόλ-Μπαχά.
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γός όλων των πραγµάτων εγγυάται στο ανθρώπινο γένος την αδιάκοπη καθοδήγησή Του,
απαραίτητη για την πνευµατική και ηθική ανάπτυξη, και ζητά απ’αυτό να εσωτερικεύσει
και να εκφράσει αυτές τις αξίες. Ο καθένας είναι ελεύθερος, ερµηνεύοντας διαφορετικά
τις ιστορικές µαρτυρίες, να αµφισβητήσει το µοναδικό ρόλο του ενός ή του άλλου Αγγελιοφόρου του Θεού, αν αυτός είναι ο σκοπός του – µια τέτοια αντιµετώπιση όµως δεν συνεισφέρει καθόλου στην ερµηνεία των εξελίξεων που έχουν µεταµορφώσει τη σκέψη και
τις κρίσιµες για την κοινωνική εξέλιξη ανθρώπινες σχέσεις. Οι γνωστές περιπτώσεις, στις
οποίες εµφανίστηκαν οι Φανερώσεις του Θεού, είναι τόσο σπάνιες που µπορούν να µετρηθούν στα δάκτυλα. Η καθεµιά όµως, υπήρξε σαφής ως προς το κύρος των διδασκαλιών
Της και επηρέασε µοναδικά την πρόοδο του πολιτισµού, τόσο όσο κανένα άλλο φαινόµενο
στην ιστορία. «Σκεφτείτε την ώρα που η υπέρτατη Φανέρωση του Θεού αποκαλύπτεται
στους ανθρώπους», τονίζει ο Μπαχάολλα: «Πριν έρθει εκείνη η ώρα, η ίδια η Πανάρχαια
Ύπαρξη, που είναι ακόµη άγνωστη στους ανθρώπους και δεν έχει ακόµη προφέρει το Λόγο του Θεού, είναι ο Ίδιος ο Παντογνώστης, σ’ έναν κόσµο χωρίς κανέναν άνθρωπο που
να Τον έχει γνωρίσει. Αυτός είναι πραγµατικά ο ∆ηµιουργός χωρίς δηµιουργία».18

Στην προηγούµενη αντίληψη περί θρησκείας αντιτίθεται συχνά ο ισχυρισµός, ότι οι
διαφορές µεταξύ των εξ αποκαλύψεως θρησκειών είναι τόσο θεµελιώδεις, ώστε η παρουσίασή τους ως στάδια ή πτυχές µίας ενιαίας δοµής αλήθειας θα διαστρέβλωνε τα γεγονότα.
∆εδοµένης της σύγχυσης που περιβάλλει τη φύση της θρησκείας, η αντίδραση αυτή είναι
κατανοητή. Όµως µια τέτοια αντίρρηση, κατά κύριο λόγο, προσφέρει στους Μπαχάι µια
ευκαιρία να εκφράσουν τις αρχές που εξετάζονται ξεκάθαρα σε αυτό το κείµενο, µέσα στο
εξελικτικό πλαίσιο που δίνεται από τις γραφές του Μπαχάολλα.
Οι διαφορές που αναφέρθηκαν εµπίπτουν στις κατηγορίες είτε της πρακτικής είτε του
δόγµατος, που και τα δύο παρουσιάζονται συχνά ως πρόθεση των σχετικών ιερών κειµένων. Όσον αφορά τις θρησκευτικές συνήθειες που διέπουν τη ζωή του ατόµου, βοηθάει να
εξετάσουµε το θέµα στο πλαίσιο των συγκρίσιµων στοιχείων της υλικής ζωής. Όσο χτυπητή και αν είναι, η ποικιλοµορφία που υπάρχει στην υγιεινή, την ένδυση, την ιατρική, τη
διατροφή, τις µεταφορές, τον πόλεµο, τις κατασκευές ή την οικονοµική δραστηριότητα,
δεν δύναται να προβληθεί ως σοβαρό επιχείρηµα της θεωρίας ότι η ανθρωπότητα στην
πραγµατικότητα δεν απαρτίζεται από έναν και µοναδικό λαό. Μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα, υπεραπλουστευµένα επιχειρήµατα αυτού του είδους ήταν κοινός τόπος, αλλά
η ιστορική και ανθρωπολογική έρευνα πλέον παρέχει ένα ενιαίο πανόραµα της διαδικασίας της πολιτισµικής εξέλιξης. ∆ιαµέσου αυτής της εξέλιξης των πολιτισµών, γεννήθηκαν
οι καθηµερινές συνήθειες όπως και αµέτρητες άλλες εκφράσεις της ανθρώπινης δηµιουργικότητας που πέρασαν από γενιά σε γενιά, µεταµορφώθηκαν βαθµιαία, και όχι σπάνια,
εξαπλώθηκαν για να εµπλουτίσουν τη ζωή των λαών σε αποµακρυσµένες περιοχές. Οι
σηµερινές κοινωνίες αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσµα τέτοιων φαινοµένων· τα χαρακτηριστικά στοιχεία όµως δεν ορίζουν µια πάγια και αµετάβλητη ταυτότητα για κάθε λαό,
αλλά απλώς εκφράζουν το στάδιο εξέλιξης που βρίσκονται –ή βρίσκονταν µέχρι πρότινος–
δεδοµένες οµάδες. Και πάλι, κάθε πολιτισµική έκφραση αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση, ως συνέπεια των πιέσεων της ενοποίησης του πλανήτη.
Μια παρόµοια εξελικτική διαδικασία, υποδηλώνει ο Μπαχάολλα, έχει χαρακτηρίσει τη
θρησκευτική ζωή της ανθρωπότητας. Η καθοριστική διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι
αντί να αντιπροσωπεύουν απλώς τα τυχαία συµβάντα της συνεχούς µεθόδου «δοκιµή και
σφάλµα», οι θρησκευτικές νόρµες προκαθορίστηκαν σαφώς σε κάθε περίπτωση, ως αδιάσπαστα γνωρίσµατα της µιας ή της άλλης αποκάλυψης του Θείου, ενσωµατώθηκαν σε ιερά κείµενα, και η ακεραιότητά τους διατηρήθηκε επιµελώς για αιώνες. Ενώ ορισµένα χαρακτηριστικά κάθε κώδικα συµπεριφοράς θα εκπλήρωναν κάποτε το σκοπό τους και µε
τον καιρό θα επισκιάζονταν από ανησυχίες µιας διαφορετικής φύσης, προερχόµενες από
την εξέλιξη της κοινωνίας, ο ίδιος ο κώδικας –για τη διάρκεια της µακράς περιόδου της
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ανθρώπινης εξέλιξης στην οποία έπαιξε ζωτικό ρόλο στη διαµόρφωση συµπεριφοράς και
αντιλήψεων– , δε θα έχανε καθόλου από το κύρος του. «Αυτές οι αρχές και οι νόµοι, αυτά
τα σταθερά εδραιωµένα και ισχυρά συστήµατα,» διαβεβαιώνει ο Μπαχάολλα, «έχουν προέλθει από µια Πηγή και αποτελούν τις ακτίνες ενός Φωτός. Το ότι διαφέρουν το ένα από
το άλλο πρέπει ν’αποδοθεί στις ποικίλες απαιτήσεις των εποχών στις οποίες διακηρύχτηκαν».19
Συνεπώς, αν προβάλλει κανείς σαν επιχείρηµα ότι οι διαφορές στους κανονισµούς, στις
τελετουργίες και σε άλλες πρακτικές αποτελούν κάποια σπουδαία αντίρρηση στην ιδέα της
ουσιαστικής ενότητας των εξ αποκαλύψεως θρησκειών, είναι σαν να παραβλέπει το σκοπό
που εξυπηρετούσαν αυτές οι εντολές. Ακόµα χειρότερα, χάνει το νόηµα της θεµελιώδους
διάκρισης ανάµεσα στα αιώνια και στα πρόσκαιρα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της
θρησκείας. Το ουσιαστικό µήνυµα της θρησκείας είναι αµετάβλητο. Πρόκειται, σύµφωνα
µε τα λόγια του Μπαχάολλα, για την «αµετάβλητη Πίστη του Θεού, αιώνια στο παρελθόν,
αιώνια στο µέλλον».20 Ο ρόλος της θρησκείας είναι εν µέρει να ενισχύσει την ψυχή στη
δηµιουργία µιας όλο και πιο ώριµης σχέσης µε το ∆ηµιουργό της – και να την προικίσει µε
ένα όλο και µεγαλύτερο βαθµό ηθικής αυτονοµίας, µέσω της πειθάρχησης των ζωωδών
ενστίκτων της ανθρώπινης φύσης– αυτός ο ρόλος της όµως, δεν αντιβαίνει καθόλου στο
να παρέχει συµπληρωµατική καθοδήγηση, η οποία ενισχύει τη διαδικασία δόµησης πολιτισµών.
Η έννοια της προοδευτικής αποκάλυψης δίνει απόλυτη έµφαση στην αναγνώριση της
αποκάλυψης του Θεού τη στιγµή της εµφάνισής της. Η αποτυχία της πλειονότητας της
ανθρωπότητας σε αυτόν τον τοµέα έχει, ξανά και ξανά, καταδικάσει ολόκληρους πληθυσµούς σε µια τυπολατρική επανάληψη εντολών και πρακτικών, που από καιρό έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους και πλέον απλά αναστέλλουν την ηθική πρόοδο. Είναι θλιβερό
ότι, σήµερα, µια επακόλουθη συνέπεια αυτής της αποτυχίας είναι η απαξίωση της θρησκείας. Τη στιγµή εκείνη της συλλογικής εξέλιξης που η ανθρωπότητα άρχισε να παλεύει
µε τις προκλήσεις του µοντερνισµού, η πνευµατική πηγή στην οποία είχε κυρίως στηριχτεί
για να αντλήσει ηθικό θάρρος και φώτιση, άρχισε να µεταλλάσσεται γοργά σε αντικείµενο
χλευασµού· αρχικά στα επίπεδα λήψης αποφάσεων για την κατεύθυνση που θα έπρεπε να
πάρει η κοινωνία, και τελικά σε όλο και πιο ευρείς κύκλους του γενικού πληθυσµού. Αυτή
ήταν η µεγαλύτερη απώλεια της εµπιστοσύνης που βίωσε η ανθρώπινη αυτοπεποίθηση
και, όπως ήταν αναµενόµενο, υπονόµευσε µε την πάροδο του χρόνου, τα θεµέλια της ίδιας
της πίστης. Για αυτό και ο Μπαχάολλα παροτρύνει επανειληµµένα τους αναγνώστες Του
να σκεφτούν βαθιά το µάθηµα που αποτελούν αυτές οι επαναλαµβανόµενες αποτυχίες:
«Σκεφτείτε µια στιγµή και αναλογιστείτε ποιά ήταν η αιτία µιας τέτοιας άρνησης...»21
«Ποιά µπορούσε να είναι η αιτία µιας τέτοιας άρνησης και αποφυγής... ;»22 «Τι να είχε
προκαλέσει τόση διαφωνία ... ;»23 «Αναλογιστείτε, ποιό θα µπορούσε να είναι το κίνητρο...;»24
Ακόµη πιο καταστροφική για την κατανόηση της θρησκείας υπήρξε η θεολογική αλαζονεία. Ένα επίµονο χαρακτηριστικό του σχισµατικού παρελθόντος της θρησκείας υπήρξε
ο κυρίαρχος ρόλος που έπαιξε ο κλήρος. Επειδή απουσίαζαν ιερά κείµενα που να θεµελίωναν το αδιαφιλονίκητο θεσµικό κύρος, η ελίτ των κληρικών κατάφερε να διεκδικήσει για
τον εαυτό της τον αποκλειστικό έλεγχο της ερµηνείας του Θείου θελήµατος. Όσο διαφορετικά κι αν ήταν τα κίνητρα, τα τραγικά αποτελέσµατα ήταν να εµποδίσουν τη ροή της
έµπνευσης, να αποθαρρύνουν την ανεξάρτητη δραστηριότητα των διανοούµενων, να εστιάσουν την προσοχή στις λεπτοµέρειες των τελετών και συχνά να προκαλέσουν µίσος
και προκατάληψη εναντίον αυτών που ακολουθούσαν ένα διαφορετικό δρόµο από εκείνο
που είχαν καθορίσει οι αυτοδιορισµένοι πνευµατικοί ηγέτες. Ενώ τίποτε δεν µπορούσε να
εµποδίσει τη δηµιουργική δύναµη της Θείας παρέµβασης να συνεχίσει το έργο της, που
ήταν η προοδευτική αύξηση της συνειδητότητας, η προοπτική του τι θα µπορούσε να είχε
επιτευχθεί σε κάθε εποχή, περιορίστηκε όλο και περισσότερο από τέτοιου είδους τεχνητώς
επινοηµένα εµπόδια.
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Με την πάροδο του χρόνου, η θεολογία κατάφερε να χτίσει στην καρδιά της κάθε µιας
από τις µεγάλες θρησκείες µια εξουσία παράλληλη, και µάλιστα αντίθετη στο πνεύµα, µε
τις αποκαλυµµένες διδασκαλίες πάνω στις οποίες βασίστηκε η παράδοση. Η γνωστή παραβολή του Ιησού για το χωρικό που έσπερνε σπόρο στο χωράφι του, αναφέρεται όχι µόνο
σε αυτό το ζήτηµα αλλά και στις συνέπειές του για την παρούσα εποχή: «αλλ’ενώ εκοιµώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού, και έσπειρε ζιζάνια ανά µέσον του σίτου, και ανεχώρησεν».25 Όταν οι υπηρέτες του πρότειναν να τα ξεριζώσουν, ο χωρικός απάντησε:
«Ουχί, µήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια εκριζώσητε µετ’ αυτών τον σίτον· αφήσατε να συναυξάνωσιν αµφότερα µέχρι του θερισµού· και εν τω καιρώ του θερισµού θέλω ειπεί προς
τους θεριστάς, Συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια, και δέσατε αυτά εις δέσµας, δια να κατακαύσητε αυτά· τον δε σίτον συνάξατε εις την αποθήκην µου».26 Σε όλες τις σελίδες του το
Κοράνι φυλάει τη πιο σφοδρή καταδίκη για την πνευµατική βλάβη που προκαλείται από
αυτήν την ανταγωνιστική ηγεµονία: «Λέγε: “Τα πράγµατα που ο Κύριος µου έχει πράγµατι απαγορέψει είναι: κάθε αισχρή πράξη είτε δηµόσια είτε κρυφή· παρανοµία και προσβολές ενάντια στην αλήθεια και την λογική, τον προσδιορισµό συνεταίρων στον Θεό, καθώς
δεν σας έδωσε καµία εξουσία για κάτι τέτοιο, και να λέτε για τον Θεό πράγµατα για τα
οποία δεν γνωρίζετε”».27 Για το σύγχρονο νου, αποτελεί τη µεγαλύτερη ειρωνεία το γεγονός ότι γενιές θεολόγων, των οποίων οι προσπάθειες επιβολής στη θρησκεία ενσαρκώνουν
αυτήν ακριβώς την προδοσία που καταγγέλλεται τόσο σθεναρά στα ιερά κείµενα, επιδίωξαν να χρησιµοποιήσουν αυτήν την επισήµανση του κινδύνου, ως όπλο, για να καταπνίξουν κάθε διαµαρτυρία για το σφετερισµό της Θείας εξουσίας εκ µέρους τους.
Στην πραγµατικότητα, κάθε καινούργιο στάδιο στο προοδευτικό ξεδίπλωµα της αποκάλυψης της πνευµατικής αλήθειας πάγωσε στο χρόνο και στο πλαίσιο µιας σειράς από κυριολεκτικές εικόνες και ερµηνείες, πολλές από τις οποίες είχαν δανειστεί από ηθικά εξαντληµένους πολιτισµούς. Οποιαδήποτε κι αν ήταν η αξία τους σε προηγούµενα στάδια
στην εξέλιξη της συνειδητότητας, οι αντιλήψεις περί σωµατικής ανάστασης, παραδείσου
σαρκικών απολαύσεων, µετενσάρκωσης, πανθεϊστικών φαινοµένων και άλλων παρόµοιων, σήµερα υψώνουν τείχη διαχωρισµού και διαµάχης – σε µια εποχή κατά την οποία η
γη, κυριολεκτικά, έχει γίνει µια πατρίδα και οι άνθρωποι πρέπει να µάθουν να βλέπουν τον
εαυτό τους σαν πολίτες της. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιµά κανείς τους λόγους της σφοδρότητας των προειδοποιήσεων του Μπαχάολλα, σχετικά µε τα εµπόδια που δηµιουργεί η δογµατική θεολογία στο δρόµο εκείνων που επιζητούν να κατανοήσουν το θέληµα του Θεού:
«Ω θρησκευτικοί ηγέτες! Μη ζυγίζετε το Βιβλίο του Θεού µε πρότυπα και επιστήµες του
καιρού σας, γιατί το ίδιο το Βιβλίο είναι η αλάνθαστη πλάστιγγα που έχει καθιερωθεί ανάµεσα στους ανθρώπους».28 Στην Πινακίδα Του προς τον Πάπα Πίο τον Θ’, συµβουλεύει
τον Ποντίφικα ότι ο Θεός σήµερα «έχει φυλάξει... στα δοχεία της δικαιοσύνης» κάθε
διαρκές στοιχείο της θρησκείας και «έχει ρίξει στη φωτιά εκείνο που του αρµόζει».29

Εφόσον απελευθερωθεί από τους φραγµούς µε τους οποίους η θεολογία έχει περιβάλλει
τη θρησκευτική κατανόηση, ο νους καθίσταται ικανός να εξερευνήσει οικεία αποσπάσµατα ιερών κειµένων µέσα από τα µάτια του Μπαχάολλα. «Απαράµιλλη είναι αυτή η Ηµέρα,» βεβαιώνει, «διότι είναι σαν το µάτι για τις περασµένες εποχές και αιώνες, και σαν ένα
φως στο σκοτάδι των καιρών».30 Η πιο εντυπωσιακή παρατήρηση που προκύπτει αν ωφεληθούµε από αυτή τη προοπτική, είναι η ενότητα του σκοπού και της αρχής που απαντάται
σε κάθε σηµείο ειδικά στα ιερά κείµενα του Ιουδαϊσµού, στο Ευαγγέλιο και στο Κοράνι,
παρόλο που όµοια σηµεία διακρίνονται εύκολα και σε ιερά κείµενα άλλων παγκόσµιων
θρησκειών. Ξανά και ξανά, οι ίδιες οργανωτικές δοµές αναδύονται από το συνοθύλευµα
των αρχών, των προτροπών, των αφηγήσεων, των συµβολισµών και των ερµηνειών, από
τα οποία καθορίζονται. Από αυτές τις θεµελιώδεις αλήθειες, η πιο χαρακτηριστική είναι η
προοδευτική έκφραση και η εµφατική διαβεβαίωση για την ενότητα του Θεού, του ∆ηµιουργού όλης της ύπαρξης – είτε του αισθητού κόσµου είτε αυτών που τον υπερβαίνουν.
«Εγώ είµαι ο Κύριος,» δηλώνει η Παλαιά ∆ιαθήκη, «και δεν είναι άλλος· δεν υπάρχει ε-
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κτός εµού Θεός»,31 και η ίδια αντίληψη ενισχύει τις µετέπειτα διδασκαλίες του Χριστού
και του Μωάµεθ.
Η ανθρωπότητα –επίκεντρο, κληρονόµος και θεµατοφύλακας του κόσµου– υπάρχει για
να γνωρίζει το ∆ηµιουργό της και να υπηρετεί το σκοπό Του. Στην ύψιστη έκφρασή της, η
έµφυτη ανθρώπινη παρόρµηση ανταποκρίνεται παίρνοντας τη µορφή λατρείας, µια κατάσταση που συνεπάγεται την ολόψυχη υποταγή σε µια δύναµη που οµολογουµένως την αξίζει. «Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον µόνον σοφόν Θεόν, είη τιµή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων».32 Αδιαχώριστο από το πνεύµα της ευλάβειας είναι η εκδήλωσή του στην υπηρεσία του Θείου σκοπού για την ανθρωπότητα.
«Πες τους: Η χάρη είναι στα χέρια του Θεού και τη δίνει σε όποιον Εκείνος θέλει. Εκείνος
είναι ανεξάντλητος και πάνσοφος».33 Υπό το φως αυτής της αντίληψης, οι ευθύνες της
ανθρωπότητας είναι σαφείς: «Αρετή δεν είναι να στρέφετε το πρόσωπό σας προς την ανατολή ή τη δύση», δηλώνει το Κοράνι, «αλλά είναι αρετή το να πιστεύεις στο Θεό... από
αγάπη για Αυτόν να ξοδεύεις από τον πλούτο σου για τους συγγενείς σου, τα ορφανά, τους
άπορους, τους οδοιπόρους, αυτούς που ζητάνε...»34 «Σεις είσθε το άλας της γης»,35 τονίζει
ο Χριστός σ’ εκείνους που ανταποκρίνονται στο κάλεσµά Του «Σεις είσθε το φως του κόσµου».36 Συνοψίζοντας ένα θέµα που επαναλαµβάνεται συνέχεια σε όλα τα ιερά κείµενα
του Ιουδαϊσµού και εµφανίζεται ακολούθως στο Ευαγγέλιο και στο Κοράνι, ο προφήτης
Μιχαίας ρωτάει: «… και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ειµή να πράττης το δίκαιον, και να
αγαπάς έλεος, και να περιπατής ταπεινώς µετά του Θεού σου;»37
Όλα αυτά τα κείµενα συµφωνούν εξίσου στο ότι η ικανότητα της ψυχής να φτάσει σε
µια κατανόηση του σκοπού του ∆ηµιουργού της είναι προϊόν, όχι µόνο της δικής της προσπάθειας, αλλά και της παρέµβασης του Θείου που ελευθερώνει το δρόµο. Αυτό το σηµείο
τονίστηκε από τον Ιησού µε αξιοσηµείωτη σαφήνεια: «Εγώ είµαι η οδός, και η αλήθεια,
και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειµή δι εµού».38 Εάν κάποιος δεν αντιµετωπίσει αυτόν τον ισχυρισµό µόνο ως δογµατική πρόκληση για τα άλλα στάδια της ενιαίας συνεχούς διαδικασίας Θείας καθοδήγησης, είναι πασιφανές ότι είναι η έκφραση της κεντρικής αλήθειας της εξ αποκαλύψεως θρησκείας: ότι δηλαδή, η πρόσβαση στην άγνωστη
Πραγµατικότητα, που δηµιουργεί και στηρίζει την ύπαρξη, είναι δυνατή µόνο µέσω της
αφύπνισης για τη φώτιση που διαχέεται από εκείνη την Επικράτεια. Ένα από τα πιο δηµοφιλή κεφάλαια του Κορανίου χρησιµοποιεί την εξής µεταφορά: «Ο Θεός είναι το Φως των
ουρανών και της γης... Φως πάνω στο Φως! Ο Κύριος καθοδηγεί όποιον Εκείνος θέλει
προς το Φως Του...»39 Στην περίπτωση των Ιουδαίων προφητών, ο Θείος Μεσολαβητής
που επρόκειτο αργότερα να εµφανιστεί στο Χριστιανισµό στο πρόσωπο του Υιού του Ανθρώπου και στο Ισλάµ σαν το Βιβλίο του Θεού, προσέλαβε τη µορφή µιας δεσµευτικής
Συνθήκης µεταξύ του ∆ηµιουργού και του Αβραάµ, του Πατριάρχη και Προφήτη: «και
θέλω στήσει την διαθήκην µου αναµέσον εµού και σου, και του σπέρµατός σου µετά σε εις
τας γενεάς αυτών, εις διαθήκην αιώνιον, δια να ήµαι Θεός εις σε και εις το σπέρµα σου
µετά σε».40
Η διαδοχή των αποκαλύψεων του Θεού, είτε εκφράζεται έµµεσα, είτε φανερά, αποτελεί
χαρακτηριστικό όλων των µεγάλων θρησκειών. Μία από τις πρώτες και σαφείς εκφράσεις
της απαντάται στη Μπαγκαβάντ-Γκίτα: «Έρχοµαι, φεύγω και έρχοµαι. Όταν η εντιµότητα
παρακµάζει, ω Μπαράτα! Όταν η κακία είναι ισχυρή, υψώνοµαι από εποχή σε εποχή και
παίρνω ορατή µορφή, και κινούµαι ως άνθρωπος µεταξύ ανθρώπων, βοηθώντας τους καλούς, σπρώχνοντας πίσω τους κακούς και τοποθετώντας την Αρετή πάλι πάνω στην έδρα
της».41 Αυτό το συνεχιζόµενο δράµα αποτελεί τη βασική δοµή της Βίβλου, της οποίας η
ακολουθία των βιβλίων αφηγείται τις αποστολές όχι µόνο του Αβραάµ και του Μωυσή –
«τον οποίον εγνώρισεν ο Κύριος πρόσωπον προς πρόσωπον»42– αλλά και τη διαδοχή µικρότερων προφητών που ανέπτυξαν και σταθεροποίησαν το έργο που οι πρωταρχικοί Ιδρυτές είχαν θέσει σε κίνηση. Παροµοίως, όσο εριστική ή πλασµατική κι αν είναι µια εικασία σχετικά µε την ακριβή φύση του Ιησού, δε µπορεί να διαχωρίσει την αποστολή Του
από τη µεταµορφωτική επίδραση που το έργο του Αβραάµ και του Μωυσή άσκησε στην
πορεία του πολιτισµού. Ο Ίδιος προειδοποιεί ότι δεν είναι Αυτός ο Οποίος θα καταδικάσει
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εκείνους που απορρίπτουν το µήνυµα που φέρει, αλλά ο Μωυσής «εις τον οποίον σεις ηλπίσατε. ∆ιότι, εάν επιστεύετε εις τον Μωϋσήν, ηθέλετε πιστεύσει εις εµέ· επειδή περί εµού
εκείνος έγραψεν. Εάν δε εις τα γεγραµµένα εκείνου δεν πιστεύητε, πως θέλετε πιστεύσει
ες τους ιδικούς µου λόγους;»43 Με την αποκάλυψη του Κορανίου, η διαδοχή των Αγγελιοφόρων του Θεού καθίσταται κεντρικό θέµα: «Πιστεύουµε στον Θεό και στην αποκάλυψη που µας εδόθη, στον Αβραάµ και στον Ισµαήλ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ ... σε αυτό
που δόθηκε στον Μωυσή και στον Ιησού και σε αυτό που δόθηκε σε (όλους) τους προφήτες από τον Κύριό τους...»44
Για έναν καλοπροαίρετο και αντικειµενικό αναγνώστη τέτοιων εδαφίων, αυτό που αναδύεται είναι µια αναγνώριση της ουσιαστικής ενότητας της θρησκείας. Για αυτό και ο όρος
“Ισλάµ” (που κυριολεκτικά σηµαίνει “υποταγή” στο Θεό), δεν χαρακτηρίζει µόνο τη συγκεκριµένη φανέρωση της Θείας Πρόνοιας που θεσπίστηκε από το Μωάµεθ, αλλά –όπως
καθίσταται απόλυτα σαφές στα λόγια του Κορανίου– την ίδια τη θρησκεία. Ενώ είναι σωστό να µιλάµε για την ενότητα όλων των θρησκειών, είναι ζωτική η κατανόηση του γενικού πλαισίου. Κατά βάθος, όπως τονίζει ο Μπαχάολλα, δεν υπάρχει παρά µόνο µία θρησκεία. Η θρησκεία είναι θρησκεία όπως και η επιστήµη είναι επιστήµη. Η µία διακρίνει
και διαρθρώνει τις αξίες που ξεδιπλώνονται προοδευτικά µέσω της Θείας αποκάλυψης· η
άλλη είναι το όργανο µέσω του οποίου ο ανθρώπινος νους εξερευνά και είναι ικανός να
ασκεί επίδραση µε όλο και περισσότερη ακρίβεια πάνω στο φαινόµενο κόσµο. Η µία ορίζει στόχους που υπηρετούν την προοδευτική εξέλιξη, η άλλη βοηθά στην επίτευξή τους.
Μαζί, συνιστούν το διπλό σύστηµα γνώσης που προωθεί την πρόοδο του πολιτισµού. Η
κάθε µια χαιρετίζεται από τον ∆άσκαλο ως µια «λάµψη του Ήλιου της Αλήθειας».45
Πρόκειται, εποµένως, για µια ανεπαρκή αναγνώριση της µοναδικής στάθµης του Μωυσή, του Βούδα, του Ζωροάστρη, του Ιησού, του Μωάµεθ- ή της ακολουθίας των ΑβατάρI
που ενέπνευσαν τα ιερά κείµενα των Ινδουιστών- αν αναπαραστήσουµε το έργο τους ως
το θεµέλιο ξεχωριστών θρησκειών. Μάλλον εκτιµώνται σωστά όταν αναγνωρίζονται ως
πνευµατικοί Εκπαιδευτές της ιστορίας, ως κινητήριες δυνάµεις στην ανάπτυξη των πολιτισµών µέσω των οποίων έχει ανθίσει η συνειδητότητα: «Ήτο εν τω κόσµω,» δηλώνει το
Ευαγγέλιο, «και ο κόσµος έγεινε δι’αυτού...»46 Το ότι τα πρόσωπά τους έτυχαν σεβασµού
απείρως µεγαλύτερου από κάθε άλλη ιστορική µορφή, αντανακλά την προσπάθεια αναρίθµητων εκατοµµυρίων ανθρώπων να εκδηλώσουν τα –σε διαφορετική περίπτωση αδύνατο να εκφραστούν– συναισθήµατα, που αφύπνισαν στην καρδιά τους οι ευλογίες που
πρόσφερε το έργο αυτών των πνευµατικών Εκπαιδευτών. Αγαπώντας τους η ανθρωπότητα
έχει µάθει προοδευτικά τι σηµαίνει η αγάπη για το Θεό· στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος για να γίνει αυτό. Γι’αυτούς, δεν είναι τιµητικές οι πρόχειρες προσπάθειες κατανόησης του ουσιαστικού µυστηρίου της φύσης τους, µε δόγµατα που επινοήθηκαν από την ανθρώπινη φαντασία· αυτό που τους τιµά, είναι η άνευ όρων παράδοση της
θέλησης της ψυχής στη µεταµορφωτική επίδραση που ασκούν ως µεσάζοντες.

Όπως επικρατεί σύγχυση για το ρόλο της θρησκείας στην καλλιέργεια της ηθικής συνείδησης, έτσι απουσιάζει και η σαφήνεια στην κοινή αντίληψη για τη συµβολή της θρησκείας στη διαµόρφωση της κοινωνίας. Ίσως, το πιο προφανές παράδειγµα είναι η κατώτερη κοινωνική θέση που προσδίδουν τα περισσότερα ιερά κείµενα στις γυναίκες. Ενώ τα
συνεπαγόµενα οφέλη που απολάµβαναν οι άντρες υπήρξαν αναµφίβολα ένας κύριος παράγοντας στην καθιέρωση αυτής της αντίληψης, η ηθική δικαιολογία αναµφισβήτητα στηρίχθηκε και στην κατανόηση που είχαν οι άνθρωποι για την πρόθεση αυτών των ιερών
κειµένων. Με λίγες εξαιρέσεις, αυτά τα κείµενα απευθύνονται στους άντρες, προσδίδοντας
στις γυναίκες έναν υποστηρικτικό και υποδεέστερο ρόλο στη ζωή, τόσο της θρησκείας όσο
και της κοινωνίας. ∆υστυχώς, αυτή η κατανόηση ευνόησε οικτρά την επίρριψη στις γυναίI

Σ.τ.Μ.: Έτσι ονοµάζονται οι “θείες µετενσαρκώσεις» στον Ινδουισµό.
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κες της πρωταρχικής υπαιτιότητας για την αποτυχία στη χαλιναγώγηση της σεξουαλικής
παρόρµησης, ενός κρίσιµου χαρακτηριστικού της ηθικής προόδου. Σε ένα σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς, αυτού του είδους η νοοτροπία αµέσως χαρακτηρίζεται ως προκατειληµµένη
και άδικη. Στις κρίσιµες ιστορικές καµπές της κοινωνίας όπου δηµιουργήθηκαν όλες οι
κύριες θρησκείες, η καθοδήγηση των Γραφών επιδίωξε κυρίως να εκπολιτίσει, στο βαθµό
που αυτό ήταν εφικτό, τις σχέσεις που είχαν προκύψει από δυσχερείς ιστορικές συνθήκες.
∆εν χρειάζεται και πολύ διορατικότητα για να καταλάβει κανείς ότι σήµερα, η προσκόλληση σε πρωτόγονα πρότυπα υποβιβάζει τον καθεαυτό σκοπό της θρησκείας, που είναι η
καρτερική καλλιέργεια της αντίληψης της ηθικής.
Παρόµοιες θεωρήσεις έχουν χαρακτηρίσει τις σχέσεις µεταξύ των κοινωνιών. Η µακρά
και επίπονη προετοιµασία του εβραϊκού λαού για την αποστολή που του είχε ανατεθεί,
αποτελεί µια εικόνα του σύνθετου και επίµονου χαρακτήρα των εµπλεκόµενων ηθικών
προκλήσεων. Προκειµένου να µπορέσουν να αφυπνιστούν και να ανθίσουν οι πνευµατικές
ικανότητες που είχαν επικαλεστεί οι προφήτες, οι δελεαστικές προτροπές των γειτονικών
ειδωλολατρικών πολιτισµών έπρεπε, πάση θυσία, να καταπολεµηθούν. Οι βιβλικές αφηγήσεις περί δίκαιων τιµωριών, οι οποίες έπληξαν και ηγέτες και υποτελείς που είχαν παραβιάσει την αρχή, σκιαγραφούσαν τη σηµασία που της είχε προσδοθεί από το Θείο σκοπό. Ένα παρόµοιο ζήτηµα προέκυψε µε τις αγωνιώδεις προσπάθειες της νεογέννητης κοινότητας που είχε ιδρυθεί από το Μωάµεθ, να επιβιώσει από τις απόπειρες των παγανιστικών αραβικών φυλών να την εξαλείψουν – και µε τη βαρβαρική σκληρότητα και το αµείλικτο πνεύµα εκδίκησης που διακατείχε τους επιτιθέµενους. Κανένας γνώστης των ιστορικών λεπτοµερειών δεν θα δυσκολευτεί να κατανοήσει την αυστηρότητα των διατάξεων
του Κορανίου πάνω στο θέµα. Ενώ τα µονοθεϊστικά πιστεύω των Ιουδαίων και των Χριστιανών έπρεπε να τύχουν σεβασµού, δεν επιτρεπόταν κανένας συµβιβασµός µε την ειδωλολατρία. Σε ένα σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, αυτός ο δρακόντειος κανόνας κατάφερε να ενώσει τις φυλές της αραβικής χερσονήσου και να στηρίξει –για πάνω από πέντε
αιώνες– τη νέα κοινότητα στα ηθικά, διανοητικά, πολιτιστικά και οικονοµικά επιτεύγµατά
της, ιστορικά ασυναγώνιστα στην ταχύτητα και στο εύρος της εξάπλωσής τους. Η ιστορία
τείνει να είναι ένας αυστηρός κριτής. Εντέλει, η χωρίς συµβιβασµούς προοπτική της ιστορίας δείχνει ότι, οι συνέπειες που υπέστησαν αυτοί που τυφλά θα κατέπνιγαν από τα γεννοφάσκια τέτοια εγχειρήµατα, αντισταθµίζονται πάντα από τα οφέλη που προκύπτουν για
τον κόσµο στο σύνολό του από το θρίαµβο του οράµατος της Βίβλου για τις ανθρώπινες
δυνατότητες και από τις εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν από τη µεγαλοφυΐα του ισλαµικού πολιτισµού.
Ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα ζητήµατα στην κατανόηση της εξέλιξης της κοινωνίας
προς την πνευµατική ωριµότητα, είναι αυτό του εγκλήµατος και της τιµωρίας. Ενώ ήταν
διαφορετικές στη λεπτοµέρεια και στο βαθµό, οι ποινές που ορίζονταν από τα περισσότερα ιερά κείµενα για πράξεις βίας, εναντίον είτε του γενικού καλού είτε των δικαιωµάτων
άλλων ατόµων, έτειναν να είναι σκληρές. Επιπλέον, συχνά έφταναν στο σηµείο να επιτρέπουν την αντεκδίκηση, από τους προσβαλλόµενους ή από µέλη των οικογενειών τους, κατά των ενόχων. Στο πλαίσιο της ιστορίας, ωστόσο, εύλογα αναρωτιέται κανείς ποιες άλλες
πρακτικές εναλλακτικές λύσεις υπήρχαν. Μιας και απουσίαζαν όχι µόνο σηµερινά προγράµµατα ρύθµισης της συµπεριφοράς, αλλά και η δυνατότητα προσφυγής σε καταναγκαστικές επιλογές όπως οι φυλακές και τα µέσα αστυνόµευσης, το µέληµα της θρησκείας
ήταν να εντυπώσει ανεξίτηλα στην καθολική συνείδηση το ηθικό αδιανόητο –και το πρακτικό κόστος– µίας συµπεριφοράς που ειδάλλως θα ανέκαµπτε την κοινωνική πρόοδο.
Από τότε, ολόκληρος ο πολιτισµός έχει καρπωθεί τα συνεπαγόµενα οφέλη· θα ήταν τουλάχιστον ανέντιµο να µην αναγνωριστεί αυτό το γεγονός.
Αυτό συνέβη σε όλες τις θρησκείες των οποίων οι πηγές επιβίωσαν σε γραπτά κείµενα.
Η επαιτεία, η δουλεία, η απολυταρχία, οι κατακτήσεις, οι εθνικές προκαταλήψεις και άλλα
ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά της κοινωνικής αλληλεπίδρασης πέρασαν χωρίς να αµφισβητηθούν –ή οργίασαν ανεξέλεγκτα– καθώς η θρησκεία επιζητούσε να αναµορφώσει
πτυχές της συµπεριφοράς που θεωρούνταν πιο επείγουσες και ουσιαστικές στα δεδοµένα
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στάδια προόδου του πολιτισµού. Αν καταδικάζαµε τη θρησκεία επειδή κάθε µία από τις
διαδοχικές αποκαλύψεις της απέτυχε να ενασχοληθεί µε όλο το φάσµα των κοινωνικών
αδικιών, θα ήταν σαν να αγνοούσαµε κάθε κεκτηµένη γνώση σχετικά µε τη φύση της ανθρώπινης ανάπτυξης. Μια τέτοιου είδους αναχρονιστική σκέψη αναπόφευκτα δηµιουργεί
σοβαρά ψυχολογικά εµπόδια στην εκτίµηση και αντιµετώπιση των απαιτήσεων της εκάστοτε εποχής.
Το ζήτηµα δεν είναι το παρελθόν, αλλά οι παρούσες συνέπειες. Εµφανίζονται προβλήµατα, όταν οι οπαδοί κάθε µιας από τις παγκόσµιες θρησκείες, παρουσιάζονται ανίκανοι
να ξεχωρίσουν τα αιώνια από τα παροδικά χαρακτηριστικά της και όταν προσπαθούν να
επιβάλλουν στην κοινωνία κανόνες συµπεριφοράς που εδώ και πολύ καιρό έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους. Για την κατανόηση του κοινωνικού ρόλου της θρησκείας, είναι θεµελιώδης η αρχή: «Η θεραπεία που χρειάζεται ο κόσµος στα σηµερινά του βάσανα δεν
µπορεί ποτέ να είναι η ίδια µε εκείνη που µπορεί να απαιτήσει µια επόµενη εποχή», επισηµαίνει ο Μπαχάολλα. «Ασχοληθείτε εναγωνίως µε τις ανάγκες της εποχής που ζείτε και
συγκεντρώστε τις σκέψεις σας στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της».47

Οι απαιτήσεις της νέας εποχής της εξέλιξης της ανθρωπότητας, τις οποίες επισήµανε ο
Μπαχάολλα στους πολιτικούς και θρησκευτικούς αρχηγούς του κόσµου τον δέκατο ένατο
αιώνα, έχουν τώρα γίνει ευρέως αποδεκτές, τουλάχιστον ως ιδανικά, από τους διαδόχους
αυτών ή από προοδευτικές αντιλήψεις παντού. Με τη λήξη του εικοστού αιώνα, οι ίδιες
αρχές που µόλις λίγες δεκαετίες νωρίτερα είχαν υποτιµηθεί ως εξωπραγµατικές και απελπιστικά ανέφικτες, ήταν πλέον στο επίκεντρο του διεθνή διαλόγου. Οι αρχές αυτές, στηριζόµενες σε επιστηµονικά ευρήµατα και σε συµπεράσµατα επιτροπών µε επιρροή –που συχνά χρηµατοδοτούνται πλουσιοπάροχα– κατευθύνουν το έργο ισχυρών οργανισµών σε
διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ένας µεγάλος όγκος ερευνητικών συγγραµµάτων σε
πολλές γλώσσες αφιερώνεται στην εύρεση πρακτικών µέσων για την εφαρµογή των αρχών
αυτών, και χαίρουν της προσοχής των µέσων ενηµέρωσης σε πέντε ηπείρους.
Αλίµονο! Οι περισσότερες από αυτές τις αρχές, περιφρονούνται ευρέως όχι µόνο µεταξύ των αναγνωρισµένων εχθρών της κοινωνικής ειρήνης αλλά και σε κύκλους φαινοµενικά αφοσιωµένους σ’ αυτές. Εκείνο που απουσιάζει δεν είναι η πειστική δήλωση για την
καταλληλότητά τους, αλλά η δύναµη της ηθικής βεβαιότητας που να µπορεί να τις εφαρµόσει· µια δύναµη της οποίας η µοναδική τεκµηριωµένα αξιόπιστη πηγή υπήρξε ιστορικά
η θρησκευτική πίστη. Έως την έναρξη της αποστολής του Μπαχάολλα, η θρησκευτική
εξουσία εξασκούσε ακόµα σηµαντική κοινωνική επιρροή. Όταν ο κόσµος της Χριστιανοσύνης έφτασε σε ρήξη µε τυφλές πεποιθήσεις χιλιετιών και επί τέλους ασχολήθηκε µε το
κακό της δουλείας, οι πρώτοι Βρετανοί µεταρρυθµιστές αναζήτησαν και επικαλέστηκαν τα
ιδανικά της Βίβλου. Μετέπειτα, ο πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών σε καθοριστικό του
διάγγελµα προσδιόρισε τον κεντρικό ρόλο που είχε το θέµα της δουλείας για τη µεγάλη
σύγκρουση στην Αµερική, και προειδοποίησε ότι αν «κάθε σταγόνα αίµατος που προκλήθηκε από το µαστίγιο θα πληρωνόταν µε άλλο που θα προκαλείτο από το ξίφος –όπως ειπώθηκε τρεις χιλιάδες χρόνια πριν- ακόµη και τότε θα πρέπει να ειπωθεί ότι ‘‘οι κρίσεις
του Κυρίου είναι αληθινές και δίκαιες ολοκληρωτικά’’».48 Η εποχή εκείνη, ωστόσο, πλησίαζε γοργά στη λήξη της. Στις ανακατατάξεις που ακολούθησαν το ∆εύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο, ακόµα και µια προσωπικότητα µε το κύρος και την επιρροή του Μοχαντάς Γκάντι, αποδείχτηκε ανήµπορη να ενεργοποιήσει την πνευµατική ισχύ του Ινδουισµού, προκειµένου να στηρίξει τις προσπάθειές του ώστε να εξαλειφθεί η δογµατική βία στην Ινδική
υποήπειρο. Ούτε και οι ηγέτες της Ισλαµικής κοινότητας υπήρξαν πιο αποτελεσµατικοί
στον τοµέα αυτό. Όπως απεικονίζεται στο µεταφορικό όραµα του Κορανίου: «Την ηµέρα
που θα µαζέψουµε τον ουρανό, όπως ένα ειλητάριο»49 η κάποτε αναµφισβήτητη εξουσία
των παραδοσιακών θρησκειών είχε πάψει πλέον να κατευθύνει τις κοινωνικές σχέσεις της
ανθρωπότητας.
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Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι που αρχίζει κανείς να εκτιµά την επιλογή του Μπαχάολλα για
τη χρήση µεταφορικού λόγου, σε σχέση µε το θέληµα του Θεού για µια νέα εποχή: «Μη
νοµίζετε ότι έχουµε αποκαλύψει σε σας απλώς έναν κώδικα νόµων. Όχι, αντιθέτως, έχουµε αποσφραγίσει τον εκλεκτό Οίνο µε τα δάκτυλα της ισχύος και της δύναµης».50 Μέσω
της αποκάλυψής Του, οι απαιτούµενες αρχές για τη συλλογική ενηλικίωση της ανθρώπινης φυλής έχουν εµπλουτιστεί µε τη µόνη δύναµη που είναι ικανή να διεισδύσει στις ρίζες
του ανθρώπινου κινήτρου και της αλλαγής συµπεριφοράς εξίσου. Για εκείνους που Τον
έχουν αναγνωρίσει, η ισότητα ανδρών και γυναικών δεν είναι ένα κοινωνιολογικό αξίωµα,
αλλά µια Θεία αλήθεια για τη φύση του ανθρώπου, που φανερώθηκε επιδρώντας σε κάθε
πτυχή των ανθρωπίνων σχέσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις διδασκαλίες Του για τη φυλετική ενότητα. Η παγκόσµια εκπαίδευση, η ελευθερία της σκέψης, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η θεώρηση των εκτεταµένων πόρων της γης ως κεφάλαιο για όλη την
ανθρωπότητα, η ευθύνη της κοινωνίας για την ευηµερία των πολιτών της, η προώθηση της
επιστηµονικής έρευνας, ακόµα και µια τόσο πρακτική αρχή όπως η καθιέρωση µιας παγκόσµιας βοηθητικής γλώσσας που θα προάγει την ενοποίηση των λαών της γης – για όλους όσους ανταποκρίνονται στην αποκάλυψη του Μπαχάολλα, οι αρχές αυτές έχουν την
ίδια επιτακτική ισχύ όπως και οι εντολές των Γραφών κατά της ειδωλολατρίας, της κλοπής
και της ψευδοµαρτυρίας. Ενώ ο υπαινιγµός ορισµένων αρχών θα µπορούσε να εντοπιστεί
σε προγενέστερες ιερές γραφές, η απεικόνιση και θεσµοθέτησή τους θα έπρεπε αναγκαστικά να περιµένει, ώσπου οι ετερογενείς πληθυσµοί του πλανήτη να µπορέσουν να ξεκινήσουν από κοινού την αναζήτηση της φύσης τους ως µίας µοναδικής ανθρώπινης φυλής.
Μέσα από την πνευµατική γονιµοποίηση που φέρει η αποκάλυψη του Μπαχάολλα, τα
Θεία µέτρα και σταθµά µπορούν να ειδωθούν όχι σαν µεµονωµένες αρχές και νόµοι, αλλά
σαν πτυχές ενός µοναδικού και καθολικού οράµατος για το µέλλον της ανθρωπότητας,
επαναστατικού στο στόχο, µεθυστικού στις δυνατότητες που ανοίγει.
Αναπόσπαστο µέρος αυτών των διδασκαλιών είναι οι αρχές που έχουν ως αντικείµενο
τη διαχείριση των συλλογικών υποθέσεων της ανθρωπότητας. Ένα ευρέως γνωστό εδάφιο
από την Πινακίδα του Μπαχάολλα προς τη Βασίλισσα Βικτορία υµνεί εµφατικά την αρχή
της δηµοκρατικής και συνταγµατικής διακυβέρνησης, αλλά περιέχει και µια νουθεσία για
το παγκόσµιο πλαίσιο ευθύνης εντός του οποίου θα πρέπει να λειτουργεί αυτή η αρχή, αν
είναι να επιτύχει το σηµερινό της στόχο: «Ω εσείς εκλεγµένοι αντιπρόσωποι του λαού σε
κάθε χώρα! Συσκεφτείτε, και µόνη σας έγνοια να είναι αυτό που ωφελεί την ανθρωπότητα
και βελτιώνει την κατάστασή της - αν είστε απ’ αυτούς που ερευνούν προσεκτικά. Θεωρήστε τον κόσµο σαν το ανθρώπινο σώµα που αν και κατά τη δηµιουργία του ήταν πλήρες
και τέλειο, έχει προσβληθεί, µέσω διάφορων αιτιών, από σοβαρές διαταραχές και ασθένειες. Ούτε για µια µέρα δεν ανακουφίστηκε, αντίθετα η αρρώστια του επιδεινώθηκε, επειδή έλαβε τη θεραπεία αδαών γιατρών, που άφησαν αχαλίνωτες τις προσωπικές τους
επιθυµίες και έσφαλαν οικτρά. Και αν, κάποτε, µε τη φροντίδα ενός ικανού γιατρού θεραπεύτηκε ένα µέλος εκείνου του σώµατος, το υπόλοιπο παρέµεινε άρρωστο όπως πριν».51
Σε άλλα εδάφια, ο Μπαχάολλα διασαφηνίζει µερικές από τις πρακτικές συνέπειες. Οι κυβερνήσεις του κόσµου καλούνται να ιδρύσουν έναν παγκόσµιο συµβουλευτικό θεσµό ως
θεµέλιο «ενός παγκόσµιου οµόσπονδου συστήµατος»,52 όπως το ονοµάζει ο Φύλακας,I
εξουσιοδοτηµένο να διαφυλάττει την αυτονοµία και την επικράτεια των κρατών µελών
του, να επιλύει εθνικές ή περιφερειακές διενέξεις και να συντονίζει αναπτυξιακά προγράµµατα παγκοσµίως προς όφελος όλης της ανθρωπότητας. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο
Μπαχάολλα προσδίδει σ’αυτό το σύστηµα, εφ’όσον εγκατασταθεί, το δικαίωµα να επιβάλλει τον τερµατισµό επιθετικών πράξεων µιας χώρας έναντι άλλης. Απευθυνόµενος
στους ηγέτες της εποχής Του, βεβαιώνει το αµιγώς ηθικό κύρος µιας τέτοιας πράξης: «Αν
κανείς ανάµεσά σας πάρει τα όπλα εναντίον άλλου, ξεσηκωθείτε όλοι εναντίον του, γιατί
αυτό δεν είναι τίποτα παρά φανερή δικαιοσύνη».53

I

Σ.τ.Μ.: Αποδίδει τον όρο “Guardian”, που αναφέρεται στο Σόγι Εφέντι.
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Η δύναµη, µέσω της οποίας θα επιτευχθούν σταδιακά αυτοί οι στόχοι, είναι αυτή της
ενότητας. Παρ’όλο που για τους Μπαχάι είναι η πιο προφανής αλήθεια, οι επιπτώσεις της
στην υφιστάµενη κρίση του πολιτισµού φαίνεται να αγνοούνται από τις περισσότερες σύγχρονες συζητήσεις. Ελάχιστοι θα διαφωνήσουν πως η παγκόσµια ασθένεια, που υπονοµεύει την υγεία του συνόλου της ανθρωπότητας, είναι ο διχασµός. Οι εκδηλώσεις του παραλύουν παντού την πολιτική βούληση, αποδυναµώνουν τη συλλογική απαίτηση για αλλαγή και δηλητηριάζουν τις εθνικές και θρησκευτικές σχέσεις. Εποµένως είναι απορίας
άξιο το ότι, η ενότητα θεωρείται ένας στόχος που θα επιτευχθεί –αν επιτευχθεί ποτέ– σε
ένα µακρινό µέλλον, και µόνο όταν µια πληθώρα ταραχών στην κοινωνική, πολιτική, οικονοµική και ηθική ζωή θα έχουν αντιµετωπιστεί και επιλυθεί µε τον έναν ή τον άλλον
τρόπο. Αυτές οι κρίσεις και ταραχές όµως, αποτελούν τα συµπτώµατα και τις παρενέργειες
του προβλήµατος – και όχι τη βασική του αιτία. Γιατί µια τόσο θεµελιώδης αντιστροφή
της πραγµατικότητας έχει φτάσει να είναι ευρύτατα αποδεκτή; Η απάντηση πιθανώς να
είναι ότι η επίτευξη της ουσιαστικής ενότητας νου και καρδιάς µεταξύ ανθρώπων µε εµπειρίες εκ διαµέτρου αντίθετες, θεωρείται εντελώς πέρα από τις ικανότητες των υφιστάµενων θεσµών της κοινωνίας. Παρ’όλο που η σιωπηρή αυτή οµολογία αποτελεί µια ευπρόσδεκτη πρόοδο –σε σχέση µε την αντίληψη που επικρατούσε πριν από µερικές δεκαετίες για τις διαδικασίες της κοινωνικής εξέλιξης– πρακτικά, συνεισφέρει ελάχιστα στην
αντιµετώπιση της πρόκλησης.
Η ενότητα είναι µια κατάσταση του ανθρωπίνου πνεύµατος. Η εκπαίδευση, όπως και η
νοµοθεσία, µπορεί να τη στηρίξει και να τη προάγει· αυτό όµως προϋποθέτει την ανάδυση
και καθιέρωση της ενότητας ως επιτακτικής δύναµης στην κοινωνική ζωή. Μια παγκόσµια
ελίτ διανοουµένων, οι αντιλήψεις της οποίας διαµορφώνονται κυρίως από υλιστικές παρερµηνείες της πραγµατικότητας, προσκολλάται πεισµατικά στην ελπίδα ότι οι επιδέξιοι
κοινωνικοί ελιγµοί, εφόσον στηριχθούν από τον πολιτικό συµβιβασµό, ενδεχοµένως να
µεταθέτουν επ’αόριστον τις πιθανές συµφορές που µόνο ελάχιστοι µπορούν να αρνηθούν
ότι αιωρούνται ως δαµόκλειος σπάθη πάνω από το µέλλον της ανθρωπότητας. «Μπορούµε
κάλλιστα ν’αντιληφθούµε πως ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή είναι περικυκλωµένη από µεγάλα, από ανυπολόγιστα βάσανα», δηλώνει ο Μπαχάολλα. «Αυτοί που είναι µεθυσµένοι
από µαταιοδοξία έχουν παρεµβληθεί ανάµεσα σ’ αυτήν και το Θείο και αλάνθαστο Γιατρό. Κοίταξε πώς έχουν παγιδεύσει όλους τους ανθρώπους, συµπεριλαµβανοµένου και του
εαυτού τους, στα δίχτυα των τεχνασµάτων τους. Αυτοί δεν µπορούν ούτε να ανακαλύψουν
την αιτία της αρρώστιας ούτε έχουν οποιαδήποτε γνώση της θεραπείας».54 Καθώς η θεραπεία για τις ασθένειες του κόσµου είναι η ενότητα, η αποκατάσταση της επίδρασης της
θρησκείας στις ανθρώπινες υποθέσεις αποτελεί µία βέβαιη πηγή της. Οι νόµοι και κανόνες
που φανερώθηκαν από το Θεό, την ηµέρα αυτή, «είναι τα πιο δυνατά όργανα και τα πιο
σίγουρα απ’ όλα τα µέσα για την ανατολή του φωτός της ενότητας ανάµεσα στους ανθρώπους»,55 δηλώνει ο Μπαχάολλα. «Ποτέ δε θα µπορέσουν οι αλλαγές και οι συγκυρίες του
κόσµου να κλονίσουν τη δύναµη εκείνου που ορθώθηκε πάνω στα θεµέλια αυτά, ούτε οι
µεταβολές αναρίθµητων αιώνων θα υποσκάψουν τη δοµή του».56
Εποµένως, η δηµιουργία µιας παγκόσµιας κοινότητας που να αντανακλά την ενότητα
της ανθρωπότητας, βρίσκεται στο κέντρο της αποστολής του Μπαχάολλα. Το πιο ισχυρό
τεκµήριο για τη δικαίωση της αποστολής Του, που µπορεί να επικαλεστεί η Μπαχάι κοινότητα, είναι το υπόδειγµα της ενότητας που έχουν δηµιουργήσει οι διδασκαλίες Του. Η
Μπαχάι Υπόθεση, καθώς εισέρχεται στον εικοστό πρώτο αιώνα, αποτελεί ένα φαινόµενο
που ο κόσµος όµοιο δεν έχει ξαναδεί. Ύστερα από δεκαετίες προσπαθειών, όπου εξάρσεις
ανάπτυξης εναλλάσσονταν µε µεγάλες περιόδους σταθεροποίησης – και συχνά επισκιάζονταν από οπισθοχωρήσεις, η Μπαχάι κοινότητα περιλαµβάνει σήµερα εκατοµµύρια ανθρώπων, οι οποίοι ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν κάθε εθνική, πολιτισµική, κοινωνική και
θρησκευτική προέλευση στη γη και διαχειρίζονται τις συλλογικές τους υποθέσεις, χωρίς
την παρέµβαση κάποιου κλήρου, µέσα από δηµοκρατικά εκλεγµένους φορείς. Τα χιλιάδες
µέρη όπου έχει ριζώσει, απαντώνται σε κάθε χώρα, επικράτεια, και µεγάλα συµπλέγµατα
νήσων από την Αρκτική έως την Γη του Πυρός, από την Αφρική έως τον Ειρηνικό. Ένας
γνώστης των σχετικών δεδοµένων, δεν είναι δυνατόν να αµφισβητήσει τον ισχυρισµό ότι
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αυτή η κοινότητα ενδεχοµένως να αποτελεί ήδη, την πλέον πολυποίκιλη και την πιο διαδεδοµένη γεωγραφικά, οργανωµένη οµάδα ανθρώπων στην υδρόγειο.
Το κατόρθωµα αυτό σε ωθεί να αναζητήσεις την αιτία του. Συµβατικές εξηγήσεις όπως: η πρόσβαση στα πλούτη, ο έλεγχος ισχυρών πολιτικών συµφερόντων, η επίκληση
στον αποκρυφισµό ή επιθετικά προγράµµατα προσηλυτισµού που ενσταλάζουν το φόβο
για τη Θεία οργή – καµιά τους δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στις σχετικές εξελίξεις. Όσοι έχουν
προσχωρήσει στην Πίστη, κατόρθωσαν να έχουν µια αίσθηση ταυτότητας ως µέλη µιας
µοναδικής ανθρώπινης φυλής, µια ταυτότητα που διαµορφώνει το σκοπό της ζωής τους
και που σαφώς δεν εκφράζει κάποια ενδόµυχη πνευµατική υπεροχή εκ µέρους τους: «Ω
λαέ του Μπαχά! Το ότι δεν υπάρχει κανένας να σας ανταγωνιστεί είναι ένα σηµάδι ελέους».57 Ένας αµερόληπτος παρατηρητής αναγκάζεται να δεχθεί τουλάχιστον το ενδεχόµενο ότι ίσως, το φαινόµενο αυτό να εκφράζει τη δράση δυνάµεων εντελώς διαφορετικών
στη φύση τους από τις συνήθεις· δυνάµεις που θα µπορούσαν ορθά να χαρακτηριστούν
µόνο ως πνευµατικές, και ικανές να εµπνεύσουν εξαιρετικούς άθλους θυσίας και κατανόησης σε συνηθισµένους ανθρώπους κάθε προέλευσης.
Εξαιρετικά εντυπωσιακό υπήρξε το γεγονός ότι η Μπαχάι Υπόθεση κατάφερε, κατά τα
πρώιµα και πλέον ευπαθή στάδια της ύπαρξής της, να διατηρήσει αδιάσπαστη και άθικτη
την ενότητα που επιτεύχθηκε µε αυτόν τον τρόπο. Η αναζήτηση στην ιστορία, διαφορετικής –πολιτικής, θρησκευτικής ή κοινωνικής– ένωσης ανθρώπων η οποία να επιβίωσε µε
επιτυχία από την ανθεκτική επιδηµία του σχίσµατος και της διάσπασης, είναι µάταιη. Η
Μπαχάι κοινότητα, παρ’ όλη την ποικιλοµορφία των µελών της, είναι ένα ενιαίο σύνολο
ανθρώπων, ένα στην κατανόησή της για το σκοπό της αποκάλυψης του Θεού που τη δηµιούργησε, ένα στην αφοσίωσή της στη ∆ιαχειριστική Τάξη που έπλασε ο Ιδρυτής της για
τη διακυβέρνηση των συλλογικών της υποθέσεων, ένα στη δέσµευσή της για το έργο της
διάδοσης του µηνύµατός Του σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Στις δεκαετίες της ανάδυσής της,
ορισµένοι άνθρωποι, µερικοί από τους οποίους κατείχαν υψηλές θέσεις και όλοι τους παρακινηµένοι από το αγκάθι της φιλοδοξίας, διέπραξαν τα µέγιστα για να δηµιουργήσουν
ξεχωριστές οµάδες οπαδών – πιστών στους ίδιους ή στις προσωπικές ερµηνείες που απέδιδαν στις γραφές του Μπαχάολλα. Στα προγενέστερα στάδια της εξέλιξης της θρησκείας,
παρόµοιες απόπειρες αποδείχθηκαν επιτυχηµένες στο να διχάσουν την κάθε νεογέννητη
πίστη σε αντιµαχόµενες αιρέσεις. Στην περίπτωση όµως της Μπαχάι Υπόθεσης οι δολοπλοκίες αυτές, χωρίς εξαίρεση, απέτυχαν να προκαλέσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από προσωρινά ξεσπάσµατα αντιπαραθέσεων, των οποίων το τελικό αποτέλεσµα υπήρξε η εµβάθυνση της κατανόησης της κοινότητας για τον σκοπό του Ιδρυτή της και η αφοσίωσή της
στο σκοπό αυτό. «Είναι τόσο δυνατό το φως της ενότητας», διαβεβαιώνει ο Μπαχάολλα σ’
αυτούς που Τον αναγνωρίζουν, «που µπορεί να φωτίσει ολόκληρη τη γη».58 Με δεδοµένο
την ανθρώπινη φύση ως έχει, µπορεί κανείς να αναγνωρίσει την αξία της πρόβλεψης του
Φύλακα, ότι αυτή η διαδικασία εξαγνισµού θα συνεχίσει για πολύ ακόµα να αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ωρίµανσης της Μπαχάι κοινότητας, όσο παράδοξο και ταυτόχρονα αναγκαίο είναι αυτό.

Μια συνέπεια της εγκατάλειψης της πίστης στο Θεό, υπήρξε η παράλυση της ικανότητας να αντιµετωπιστεί επαρκώς το πρόβληµα του κακού, και σε πολλές περιπτώσεις, ακόµα και να αναγνωριστεί. Ενώ οι Μπαχάι δεν προσδίδουν στο φαινόµενο αυτό την πραγµατική υπόστασηI που θεωρούνταν ότι κατείχε στα προηγούµενα στάδια της θρησκευτικής
ιστορίας, η απουσία του καλού που εκφράζει το κακό, όπως το σκοτάδι, η άγνοια και η
ασθένεια έχει ολέθριες συνέπειες. Ελάχιστες είναι οι εκδοτικές περίοδοι που περνούν, χωρίς να δοθεί στο µορφωµένο αναγνώστη ένα ευρύ φάσµα νέων και δηµιουργικών αναλύσεων του χαρακτήρα µερικών από τις τερατώδεις φυσιογνωµίες, οι οποίες κατά τη διάρI

Σ.τ.Μ. Αναφορά στα πιστεύω πολλών λαών για την ύπαρξη του δαίµονα, σατανά ή διαβόλου.
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κεια του εικοστού αιώνα τυράννησαν, εξαχρείωσαν και αφάνισαν συστηµατικά εκατοµµύρια συνανθρώπων τους. Ακαδηµαϊκές αυθεντίες κάθε είδους, προτρέπουν το αναγνωστικό
κοινό να ζυγίσει τη διαφορετική βαρύτητα που θα πρέπει να δοθεί στη γονική κακοποίηση,
την κοινωνική απόρριψη, τις επαγγελµατικές αποτυχίες, τη φτώχεια, την έλλειψη δικαιοσύνης, τις εµπειρίες πολέµου, τις πιθανές γενετικές βλάβες, τη µηδενιστική λογοτεχνία – ή
σε διάφορους συνδυασµούς όλων των προηγούµενων – προκειµένου να κατανοηθούν οι
εµµονές που τροφοδοτούν την ανθρωπότητα µε ένα φαινοµενικά απύθµενο µίσος. Αυτό
που προκλητικά απουσιάζει από τις σύγχρονες θεωρίες, είναι αυτό που πεπειραµένοι σχολιαστές ως και πριν έναν αιώνα θα είχαν αναγνωρίσει ως πνευµατική ασθένεια, όποια και
αν ήταν τα συνακόλουθα γνωρίσµατά της.
Αν η ενότητα είναι πραγµατικά το καθοριστικό κριτήριο της ανθρώπινης προόδου, τότε
ούτε η ιστορία ούτε και οι Ουρανοί θα συγχωρήσουν εύκολα όσους επέλεξαν ηθεληµένα
να υψώσουν τα χέρια τους εναντίον της. Όταν υπάρχει εµπιστοσύνη, οι άνθρωποι ελαττώνουν την άµυνά τους και ανοίγονται στους άλλους. Χωρίς την ύπαρξη εµπιστοσύνης, δεν
υπάρχει περίπτωση να αφοσιωθούν ολόψυχα σε κοινούς στόχους. ∆εν υπάρχει τίποτα πιο
αποκαρδιωτικό από την ξαφνική ανακάλυψη ότι, οι δεσµεύσεις που έγιναν µε καλή πίστη
δεν αντιπροσώπευαν τίποτε άλλο παρά ένα κατοχυρωµένο πλεονέκτηµα για την άλλη
πλευρά, ένα µέσο για να επιτευχθούν κρυµµένοι στόχοι διαφορετικοί ή ακόµα και εχθρικοί
προς τα όσα συµφωνήθηκαν φαινοµενικά από κοινού. Τέτοιου είδους προδοσία διατρέχει
συνεχώς όλη την ανθρώπινη ιστορία· µια από τις πρώτες καταγραφές της, βρίσκεται στην
αρχαία ιστορία της ζήλιας του Κάιν για τον αδελφό του, την πίστη του οποίου επέλεξε να
επιβεβαιώσει ο Θεός. Το µάθηµα, που ίσως να διδάχθηκε από τη φοβερή δυστυχία που
υπόµεναν οι λαοί της γης κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, έγκειται στο γεγονός ότι η
ευρύτατα διαδεδοµένη διχόνοια –κληρονοµιά ενός σκοτεινού παρελθόντος που δηλητηριάζει τις σχέσεις σε όλους τους τοµείς της ζωής– µπορεί την εποχή αυτή να ανοίξει διάπλατα τις πύλες της δαιµονικής συµπεριφοράς, πιο απάνθρωπης από οτιδήποτε είναι σε
θέση να διανοηθεί ο νους.
Αν το κακό έχει όνοµα, τότε αυτό θα είναι σίγουρα η εσκεµµένη παραβίαση των µε τόσο κόπο αποκτηµένων συνθηκών ειρήνης και συµφιλίωσης, µε τις οποίες καλοπροαίρετοι
άνθρωποι αναζητούν να ξεφύγουν από το παρελθόν και να δηµιουργήσουν από κοινού ένα
νέο µέλλον. Από τη φύση της η ενότητα χρειάζεται αυτοθυσία. «Η φιλαυτία»,I αναφέρει ο
∆άσκαλος «έχει ζυµωθεί στον ίδιο τον πηλό του ανθρώπου».59 Το εγώ που ονοµάζει ως
«επιτακτικόII εγώ»,60 αντιστέκεται ενστικτωδώς σε κάθε περιορισµό που επιβάλλεται στην
ελευθερία του, έτσι όπως την αντιλαµβάνεται αυτό. Για να αποποιηθεί το άτοµο πρόθυµα
την ικανοποίηση που του προσφέρει η αχαλίνωτη ελευθερία, θα πρέπει να φτάσει να πιστεύει ότι η εκπλήρωση είναι αλλού. Σε τελευταία ανάλυση βρίσκεται, όπως βρισκόταν
πάντοτε, στην υποταγή της ψυχής στο Θεό.
Η αποτυχία ανταπόκρισης σ’αυτήν την πρόκληση της υποταγής καταγράφεται ανά τους
αιώνες µε την απιστία στους Απεσταλµένους του Θεού και στα ιδανικά που δίδαξαν, κάτι
που έφερε εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες. Μια ανασκόπηση της φύσης και των όρων της
σαφούς Συνθήκης, µε την οποία ο Μπαχάολλα έχει επιτυχώς προστατέψει την ενότητα
εκείνων που Τον αναγνωρίζουν και υπηρετούν το σκοπό Του, δεν είναι αντικείµενο του
παρόντος. Αρκεί να σηµειωθεί η ένταση του λόγου Του για την ηθεληµένη παραβίασή της
από εκείνους που την ίδια στιγµή προσποιούνται αφοσίωση σ’ αυτή: «Εκείνοι που την έχουν απορρίψει συγκαταλέγονται µεταξύ των δέσµιων της έσχατης πυράς στα µάτια του
Κυρίου σου, του Παντοδύναµου, του Ασυγκράτητου».61 Ο λόγος για τη βαρύτητα αυτής
της καταδίκης είναι φανερός. Ελάχιστοι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον
κίνδυνο που αποτελούν για την κοινωνική ευηµερία συνήθη εγκλήµατα όπως ο φόνος, ο
βιασµός ή η απάτη, και την ανάγκη να λάβει η κοινωνία, αποτελεσµατικά µέτρα αυτοπροστασίας. Όµως πως θα έπρεπε να αντιληφθούν οι Μπαχάι µια διαστροφή που αν αφεθεί
ανεξέλεγκτη, θα καταστρέψει το ίδιο το µέσο, το ουσιαστικό για τη δηµιουργία της ενότηI Σ.τ.Μ.: αποδίδει τον αγγλικό όρο “self-love”, αγάπη προς τον εαυτό.
II Σ.τ.Μ.: αποδίδει τον όρο “insistent self”.
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τας; Που σύµφωνα µε τον ανένδοτο λόγο του ∆ασκάλου, είναι «σαν τσεκούρι που χτυπάει
την ίδια τη ρίζα του Ευλογηµένου ∆έντρου;»62 ∆εν είναι θέµα διανοητικής διαφωνίας ούτε
και ηθικής αδυναµίας. Πολλοί άνθρωποι αντιτίθενται στην αποδοχή κάθε είδους εξουσίας,
και σταδιακά αποµακρύνονται από καταστάσεις όπου αυτή απαιτείται. Άνθρωποι που γοητεύτηκαν από την Μπαχάι Πίστη αλλά αποφάσισαν για οποιοδήποτε λόγο να την εγκαταλείψουν, βεβαίως και έχουν την ελευθερία να το πράξουν.
Η φύση του φαινοµένου της παραβίασης της Συνθήκης είναι ουσιαστικά διαφορετική.
Το κίνητρο που δηµιουργείται σ’αυτούς που βρίσκονται υπό την επίδρασή της, δεν είναι
µόνο να αναζητήσουν ελεύθερα εκείνο το δρόµο που πιστεύουν ότι θα τους οδηγήσει στην
προσωπική εκπλήρωση ή στη συνεισφορά προς την κοινωνία. Αντιθέτως, τα άτοµα αυτά
καθοδηγούνται από µια προφανώς αχαλίνωτη αποφασιστικότητα να επιβάλλουν την προσωπική τους θέληση στην κοινότητα µε οποιοδήποτε µέσο βρίσκουν διαθέσιµο, χωρίς να
νοιάζονται για τη ζηµιά που προκαλείται και χωρίς σεβασµό στις σοβαρές δεσµεύσεις που
ανέλαβαν όταν έγιναν δεκτά ως µέλη αυτής της κοινότητας. Στο τέλος, το εγώ µετατρέπεται σε ύψιστη εξουσία, όχι µόνο στη ζωή του ίδιου του ατόµου, αλλά και στη ζωή οποιωνδήποτε άλλων µπορούν να επηρεαστούν µε επιτυχία. Όπως έχει αδιαµφισβήτητα αποδείξει
η µακροχρόνια και τραγική εµπειρία, παρακαταθήκες όπως η ευγένεια της καταγωγής, η
ευφυΐα, η εκπαίδευση, η ευλάβεια και οι ηγετικές ικανότητες στην κοινωνία, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την υπηρεσία της ανθρωπότητας ή της προσωπικής φιλοδοξίας εξίσου. Σε προηγούµενες εποχές, όταν στο επίκεντρο του Θείου σκοπού βρίσκονταν πνευµατικές προτεραιότητες µιας διαφορετικής φύσης, οι επιπτώσεις αυτού του είδους ανταρσίας
δεν ακύρωναν το κεντρικό µήνυµα της κάθε διαδοχικής αποκάλυψης του Θεού. Σήµερα,
µε τις τεράστιες δυνατότητες και τους τροµακτικούς κινδύνους που έχει επιφέρει η φυσική
ενοποίηση του πλανήτη, η αφοσίωση στις αξιώσεις της ενότητας καθίσταται η Λυδία λίθος
για όλες τις δοξασίες που δηλώνουν αφοσίωση στο Θέληµα του Θεού και ακόµα περισσότερο, στην ευηµερία της ανθρωπότητας.

Τα πάντα στην ιστορία της, έχουν εφοδιάσει την Μπαχάι Υπόθεση µε τα απαραίτητα
για την αντιµετώπιση της πρόκλησης που αντικρίζει. Tο Μπαχάι εγχείρηµα ακόµα και
σ’αυτή τη σχετικά πρώιµη φάση της ανάπτυξής του –και περιορισµένοι όπως είναι σχετικά
οι πόροι του– δικαιούται πλήρως το σεβασµό που κερδίζει. Ένας απλός παρατηρητής δεν
χρειάζεται να αποδεχθεί τους ισχυρισµούς για Θεία προέλευση προκειµένου να εκτιµήσει
αυτό που επιτυγχάνεται. Θεωρώντας την απλά ως κοσµικό φαινόµενο, η φύση και τα επιτεύγµατα της Μπαχάι κοινότητας τραβούν από µόνα τους την προσοχή οποιουδήποτε ενδιαφέρεται σοβαρά για την κρίση του πολιτισµού, επειδή αποτελούν απόδειξη ότι οι λαοί
του κόσµου, µε όλη τους τη διαφορετικότητα, µπορούν να µάθουν να ζουν, να εργάζονται
και να βρίσκουν εκπλήρωση ως µια µοναδική φυλή, σε µια µοναδική παγκόσµια πατρίδα.
Το γεγονός αυτό υπογραµµίζει τον επιτακτικό χαρακτήρα – στην περίπτωση που αυτός
χρειάζεται περαιτέρω έµφαση – των διαδοχικών Σχεδίων που δηµιουργεί ο Παγκόσµιος
Οίκος ∆ικαιοσύνης για την εξάπλωση και τη σταθεροποίηση της Πίστης. Η υπόλοιπη ανθρωπότητα έχει κάθε δικαίωµα να προσδοκά, ότι ένα σύνολο ανθρώπων ειλικρινά αφοσιωµένο στο όραµα της ενότητας, που εκφράζεται από τις γραφές του Μπαχάολλα, θα συνεισφέρει όλο ένα και πιο σθεναρά σε προγράµµατα κοινωνικής βελτίωσης, η επιτυχία των
οποίων βασίζεται σε αυτήν ακριβώς τη δύναµη της ενότητας. Η ανταπόκριση σ’ αυτήν την
προσδοκία επιβάλλει στην Μπαχάι κοινότητα να αναπτύσσεται µε µια συνεχώς αυξανόµενη ταχύτητα, πολλαπλασιάζοντας τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που έχει επενδύσει στο έργο της και εµπλουτίζοντας ολοένα και περισσότερο το φάσµα των ικανοτήτων
που την καθιστούν ένα χρήσιµο συνέταιρο των οργανώσεων µε παρόµοιους στόχους. Παράλληλα µε τους κοινωνικούς στόχους του εγχειρήµατος, θα πρέπει να αναγνωριστεί το
γεγονός ότι εκατοµµύρια εξίσου ειλικρινών ανθρώπων λαχταρούν –χωρίς να γνωρίζουν
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ακόµα την αποστολή του Μπαχάολλα αλλά που ήδη εµπνέονται από πολλά ιδανικά της–
να βρουν µια ευκαιρία για µια ζωή υπηρεσίας που θα έχει διαχρονική αξία.
Η καλλιέργεια της συστηµατικής ανάπτυξης που ριζώνει στην Μπαχάι κοινότητα µοιάζει εποµένως να είναι ο πιο αποτελεσµατικός, µε διαφορά, τρόπος να ανταποκριθούν οι
φίλοι στην πρόκληση που συζητήθηκε στις σελίδες αυτές. Η εµπειρία µιας έντονης και
συνεχιζόµενης εµβάθυνσης στο ∆ηµιουργικό Λόγο απελευθερώνει σταδιακά το άτοµο από
τα δεσµά των υλιστικών πεποιθήσεων –αυτό που ονοµάζει ο Μπαχάολλα: «υπαινιγµοί των
ενσαρκώσεων της σατανικής φαντασίας»63– οι οποίοι διαποτίζουν την κοινωνία και παραλύουν τις δυνάµεις για αλλαγή. Αναπτύσσει στο άτοµο την ικανότητα να βοηθά τους φίλους και γνωστούς του, ώστε να βρουν έναν ώριµο και λογικό τρόπο να εκφράσουν τον
πόθο τους για ενότητα. Η φύση των κεντρικών δραστηριοτήτων του τρέχοντος Σχεδίου –
τάξεις παιδιών, ευλαβικές συναντήσεις και κύκλοι µελέτης– επιτρέπει σ’έναν αυξανόµενο
αριθµό ατόµων, που ωστόσο δε θεωρούν τον εαυτό τους Μπαχάι, να αισθανθούν ελεύθεροι να συµµετέχουν σε αυτήν την διαδικασία. Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί µια
οµάδα, που ορθά ονοµάστηκε «κοινότητα ενδιαφεροµένων».I Ενώ τα άτοµα αυτά επωφελούνται από τη συµµετοχή τους και φτάνουν να ταυτίζονται µε τους στόχους που επιδιώκει η Πίστη, η εµπειρία δείχνει ότι και αυτοί τείνουν να αφοσιώνονται πλήρως στον Μπαχάολλα, ως ενεργοί συντελεστές του σκοπού Του. Έτσι, εκτός από τους παραπλήσιους
στόχους του, η ολόψυχη εφαρµογή του Σχεδίου έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει σηµαντικά τη συνεισφορά της Μπαχάι κοινότητας στο δηµόσιο διάλογο, για το ζήτηµα που κατέστη το πιο επίµονο που τίθεται πλέον στην ανθρωπότητα..
Ωστόσο, αν είναι οι Μπαχάι να εκπληρώσουν την εντολή του Μπαχάολλα, είναι ολοφάνερα ουσιαστικό να εκτιµήσουν ότι οι παράλληλες προσπάθειες για την προώθηση της
κοινωνικής ευηµερίας και της διδασκαλίας της Μπαχάι Πίστης δεν είναι ανταγωνιστικές
δραστηριότητες. Αντιθέτως, είναι αλληλένδετα στοιχεία ενός ενιαίου παγκόσµιου προγράµµατος. Οι διαφορές στην προσέγγιση καθορίζονται κυρίως από τις διαφορετικές ανάγκες και τα διαφορετικά στάδια αναζήτησης που έρχονται αντιµέτωποι οι φίλοι. Επειδή η
ελεύθερη βούληση είναι ένα έµφυτο χάρισµα της ψυχής, κάθε άτοµο που ωθείται να εξερευνήσει τις διδασκαλίες του Μπαχάολλα, θα πρέπει να εντοπίσει τη δική του θέση σε µια
ατελείωτη ακολουθία πνευµατικής αναζήτησης. Χρειάζεται να καθορίσει, στα ενδόµυχα
της συνείδησής του και χωρίς πίεση, την πνευµατική ευθύνη που επιφέρει αυτή η ανακάλυψη. Για να µπορέσει όµως να εκµεταλλευτεί έξυπνα αυτήν την ανεξαρτησία, θα πρέπει
να αποκτήσει πρώτον, µια αντίληψη των διαδικασιών αλλαγής στα οποία και το ίδιο το
άτοµο –όπως και ο υπόλοιπος πληθυσµός της γης– εµπλέκεται, και δεύτερον, µια σαφή
κατανόηση των επιπτώσεων στη δική του ζωή. Η υποχρέωση της Μπαχάι κοινότητας είναι
να κάνει οτιδήποτε της επιτρέπουν οι δυνάµεις της, για να συµβάλλει σε όλα τα στάδια της
οικουµενικής πορείας της ανθρωπότητας προς την επανένωση µε το Θεό. Το Θεϊκό Σχέδιο
που της κληροδότησε ο ∆άσκαλος είναι το µέσο για τη πραγµατοποίηση αυτού του έργου.
Αδιαµφισβήτητα, όσο κεντρικό και αν είναι το ιδανικό της ενότητας της θρησκείας, είναι φανερό ότι το έργο της διάδοσης του µηνύµατος του Μπαχάολλα δεν είναι ένα διαθρησκευτικό πρόγραµµα. Ενώ ο νους ζητάει διανοητική επιβεβαίωση, εκείνο που λαχταρά
η ψυχή είναι η επίτευξη της βεβαιότητας. Αυτή η εσωτερική πεποίθηση είναι ο απώτατος
στόχος κάθε πνευµατικής αναζήτησης, ανεξάρτητα από το πόσο άµεση ή σταδιακή και αν
είναι αυτή η διαδικασία. Για την ψυχή, η εµπειρία της µεταστροφής δεν είναι ένα δευτερεύον ή τυχαίο στοιχείο της εξερεύνησης της θρησκευτικής αλήθειας, αλλά το καθοριστικό ζήτηµα που τελικά θα πρέπει να διευθετηθεί. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία στα λόγια
του Μπαχάολλα για το θέµα αυτό και ούτε µπορεί να υπάρξει στο νου εκείνων που επιδιώκουν να Τον υπηρετούν: «Αληθινά λέγω, αυτή είναι η Μέρα κατά την οποία η ανθρωπότητα µπορεί να δει το Πρόσωπο και ν’ακούσει τη Φωνή του Υποσχόµενου. Η Φωνή του
Θεού έχει υψωθεί και το φως της Όψης Του έχει περιβάλει τους ανθρώπους. Επιβάλλεται
στον κάθε άνθρωπο να αφανίσει το ίχνος κάθε µάταιου λόγου από την πινακίδα της καρI
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διάς του και να δει µε ένα ελεύθερο και αµερόληπτο νου τα σηµάδια της Αποκάλυψής
Του, τις αποδείξεις της Αποστολής Του και τα δείγµατα της δόξας Του».64

Ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχήςI είναι η καθολική αφύπνιση της ιστορικής συνείδησης. Μια συνέπεια αυτής της επαναστατικής αλλαγής προοπτικής
που διευκολύνει κατά πολύ τη διδασκαλία του µηνύµατος του Μπαχάολλα, είναι η ικανότητα των ανθρώπων –εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία– να συνειδητοποιήσουν, ότι το σύνολο των αγίων γραφών όλης της ανθρωπότητας ορίζει αµετακίνητα την πορεία της σωτηρίας του ανθρώπου στο πλαίσιο της ιστορίας. Κάτω από την φαινοµενική όψη της γλώσσας
των συµβόλων και των µεταφορών, η θρησκεία, όπως εµφανίζεται στις γραφές, δεν ενεργεί µέσω αυθαίρετων επιταγών µαγείας, αλλά ως µια διαδικασία εκπλήρωσης που αποκαλύπτεται σε ένα φυσικό κόσµο – δηµιούργηµα του Θεού για αυτό το σκοπό.
Σχετικά µε το θέµα αυτό, οι γραφές µιλούν µε µια φωνή: ο σκοπός της θρησκείας είναι
να φτάσει η ανθρωπότητα στην εποχή της «συγκοµιδής»,65 να γίνει «µία ποίµνη, εις ποιµήν»·66 η µεγάλη εποχή όταν «η γη φωτίζεται από τη δόξα του Κυρίου»67 και η θέληση
του Θεού θα επικρατήσει «ως εν ουρανώ, και επί της γης»·68 την «ηµέρα που έχει εξαγγελθεί»69 όταν «την πόλιν την αγίαν... είδον κατεβαίνουσαν»70 «εκ του ουρανού από του
Θεού»,71 όταν «το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων,
και υψωθή υπεράνω των βουνών· και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό»,72 όταν ο
Θεός θα ζητήσει τον λόγο «δια τι καταδυναστεύετε τον λαόν µου, και καταθλίβετε τα
πρόσωπα των πτωχών;»·73 την Ηµέρα όταν οι γραφές που ήταν «εσφραγισµένοι, έως του
εσχάτου καιρού»74 θα ανοίξουν και η ένωση µε το Θεό θα εκφραστεί «µε νέον όνοµα, το
οποίον του Κυρίου το στόµα θέλει ονοµάσει».75 Μια εποχή ολοκληρωτικά πέρα από οποιαδήποτε εµπειρία η ανθρωπότητα θα έχει ζήσει, ο νους θα έχει συλλάβει ή η γλώσσα
θα έχει ποτέ περιγράψει: «όπως Παρήγαµε την πρώτη ∆ηµιουργία έτσι θα µπορέσουµε να
Παράγουµε και µια νέα [∆ηµιουργία]: Έχουµε αναλάβει µία υπόσχεση: αληθώς θα την
Εκπληρώσουµε».76
Εποµένως, ο ξεκάθαρος στόχος της σειράς των προφητικών αποκαλύψεων της ιστορίας, δεν είναι µόνο να οδηγήσει τον κάθε αναζητητή στο µονοπάτι της προσωπικής του σωτηρίας, αλλά και να ετοιµάσει ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια για το επερχόµενο,
µέγα εσχατολογικό Γεγονός, µέσω του οποίου η ίδια η ζωή του πλανήτη θα µεταµορφωθεί
ολοκληρωτικά. Η αποκάλυψη του Μπαχάολλα ούτε προπαρασκευαστική είναι, ούτε προφητική. Είναι αυτό το Γεγονός. Μέσω της επίδρασής της, το µέγα έργο της θεµελίωσης
της Βασιλείας του Θεού έχει τεθεί σε κίνηση, και ο πληθυσµός της γης έχει προικιστεί µε
δυνάµεις και ικανότητες αντάξιες αυτού του έργου. Η Βασιλεία αυτή είναι ένας παγκόσµιος πολιτισµός, διαµορφωµένος σύµφωνα µε τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, και
εµπλουτισµένος από επιτεύγµατα του ανθρώπινου νου και πνεύµατος, που βρίσκονται πέρα από οτιδήποτε µπορεί να διανοηθεί η σηµερινή εποχή. «Αυτή είναι η ηµέρα», δηλώνει
ο Μπαχάολλα, «κατά την οποία οι πιο υπέροχες χάρες του Θεού έχουν σκορπιστεί πάνω
στους ανθρώπους, η Ηµέρα κατά την οποία η πιο ισχυρή εύνοιά Του έχει µεταδοθεί σε όλα
τα δηµιουργήµατα. … Σύντοµα η τωρινή τάξη θα διπλωθεί και µια νέα θα απλωθεί στη
θέση της».77
Η υπηρεσία προς αυτό το στόχο απαιτεί µια κατανόηση της ουσιαστικής διαφοράς που
διακρίνει την αποστολή του Μπαχάολλα, από πολιτικά και ιδεολογικά προγράµµατα ανθρώπινης επινόησης. Το ηθικό κενό, που δηµιούργησε τη φρίκη του εικοστού αιώνα, αποκάλυψε τα απώτατα όρια της ικανότητας του νου, εκθέτοντας την αδυναµία του να επινοήσει και να κατασκευάσει από µόνος του µια ιδανική κοινωνία, όσο εκτεταµένοι και αν
ήταν οι υλικοί πόροι που χρησιµοποιήθηκαν για αυτή τη προσπάθεια. Ο πόνος που επέφερε, χάραξε ανεξίτηλα το µάθηµα αυτό στις συνειδήσεις των ανθρώπων της γης. Η προοI
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πτική της θρησκείας για το µέλλον της ανθρωπότητας, εποµένως, δεν έχει τίποτα κοινό µε
τα συστήµατα του παρελθόντος και µάλλον µικρή σχέση µόνο µε τα σηµερινά. Επικαλείται µια πραγµατικότητα µέσα στο γενετικό κώδικα της λογικής ψυχής, αν µπορεί να περιγραφεί έτσι. Η Βασιλεία των Ουρανών, δίδαξε πριν δυο χιλιάδες χρόνια ο Ιησούς, είναι
«εντός υµών».78 Οι παρµένες από τη ζωή αναλογίες που χρησιµοποιεί, του «αµπελώνα»,79
του «σπαρθείς επί την γην την καλήν»,80 του «δένδρον καλόν κάµνει καλούς καρπούς»81
µιλούν για την εν δυνάµει ικανότητα του ανθρώπινου είδους που ο Θεός έχει αναθρέψει
και εκπαιδεύσει, ως σκοπό και αιχµή του δόρατος της δηµιουργικής διαδικασίας, από τη
χαραυγή των καιρών. Το συνεχές έργο της υποµονετικής καλλιέργειας είναι το καθήκον
που ο Μπαχάολλα εµπιστεύτηκε στη συντροφιά εκείνων που Τον αναγνωρίζουν και ασπάζονται την Υπόθεσή Του. ∆ικαιολογηµένα ο λόγος Του εκφράζει εγκωµιαστικά ένα τόσο
µεγάλο προνόµιο: «Εσείς είστε τα άστρα του ουρανού της κατανόησης, η αύρα που σαλεύει τη χαραυγή, τα απαλά ρέοντα ύδατα από τα οποία εξαρτάται η ίδια η ζωή όλων των
ανθρώπων …»82
Η διαδικασία αυτή φέρει εντός της την διαβεβαίωση της εκπλήρωσής της. Για όσους
έχουν µάτια να δουν, η νέα δηµιουργία αποκαλύπτεται σήµερα παντού, µε τον ίδιο τρόπο
που ένας σπόρος µετατρέπεται µε τον καιρό σε καρποφόρο δέντρο ή ένα παιδί φτάνει στην
ωριµότητα. ∆ιαδοχικές θρησκευτικές φανερώσεις –ενός στοργικού και γνωρίζοντα τον
σκοπό ∆ηµιουργού– έχουν φέρει τους κατοίκους της γης στο κατώφλι της συλλογικής
τους ωρίµανσης ως ένας µοναδικός λαός. Ο Μπαχάολλα καλεί την ανθρωπότητα να καρπωθεί την κληρονοµιά της: «Αυτό που ο Κύριος έχει ορίσει σαν το υπέρτατο φάρµακο και
το µέγιστο µέσο για τη θεραπεία όλου του κόσµου, είναι η ένωση όλων των λαών του σε
µια παγκόσµια Υπόθεση, σε µια κοινή Πίστη».83
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