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Tuturor celor care Îl onorează pe Heraldul noilor Zori 
 
 
Mult iubiți prieteni, 
 
 Să reflectăm împreună. De câte ori un Educator divin apare în lume, o Figură ale Cărei 
învățături vor ajunge să dea formă gândului și acțiunii umane timp de mai multe veacuri - 
când ne aflăm într-un astfel de moment dramatic, seismic, la ce ne-am aștepta?  
 

Apariția fiecărui astfel de Educator, după cum este menționat în Textele Sfinte ale 
marilor credințe ale lumii, este un eveniment pivotal care propulsează progresul civilizației. 
Impulsul spiritual pe care fiecare dintre Ei l-a asigurat de-alungul istoriei a permis razei 
cooperării umane să se extindă de la clan, la trib, la orașul stat și la națiune. Și fiecare dintre 
acești Învățători a promis că, în timp, o altă Figură divină Își va face apariția, a Cărei sosire ar 
trebui anticipată și a Cărei influență va reforma lumea. Nu e de mirare atunci, că venirea lui 
Báb, a Cărui naștere în urmă cu două secole o onorăm acum, a stârnit o agitație fără precedent 
în țara în care S-a născut. Momentul apariției Sale, ca și apariția tuturor acestor Figuri a 
accelerat eliberarea unor puternice forțe spirituale – dar nu a existat un spectacol care să o 
însoțească. A existat în schimb o conversație, la ceas târziu de seară, într-o modestă locuință 
persană, între un student în religie și tânăra sa Gazdă, în timpul căreia acea Gazdă a dezvăluit 
că El era Cel Promis, Educatorul Divin pe care oaspetele Său Îl căuta. ,,Observă cu atenție” – 
a remarcat El, ,,nu s-ar putea ca Persoana căutată…să fiu chiar Eu?” Este acest Tânăr, Báb, 
Cel pe care Îl aclamăm ca pe Cel a Cărui venire – după o perioadă de o mie de ani – a aruncat 
încă o dată lumina călăuzirii divine asupra lumii umane. 
 

Din acest prim moment a început desfășurarea a tot ceea ce s-a întâmplat de atunci 
încoace. Scrierile lui Báb s-au revărsat cu generozitate din pana Sa dezvăluind adevăruri 
profunde, înlăturând superstiții care aveau influență în vremea Lui, îndemnându-i pe oameni 
să recunoască semnificația vremurilor, criticând aspru ipocrizia conducătorilor lor și chemând 
lumea la un înalt standard de comportament. ,,O popoare ale pământului!” declară El într-una 
din lucrările lui principale ,,Cu adevărat strălucitoarea lumină a lui Dumnezeu a apărut în 
mijlocul vostru...pentru ca să puteți fi călăuziți pe calea cea dreaptă, spre căile păcii și, cu voia 
lui Dumnezeu, să pășiți din întuneric în lumină și către această extinsă Cale a Adevărului.” 
Influența Lui s-a răspândit cu o extraordinară rapiditate, depășind granițele Persiei. 
Observatorii erau uimiți deopotrivă de contingentele rapid crescătoare ale adepților Săi și de 
faptele lor de o neîntrecută vitejie și devoțiune. Relatări despre viața lui Báb – arcul rapid pe 
care ea l-a trasat și drama tragică ce i-a pus capăt – au îndemnat suflete curioase să 
călătorească în Persia și să continue să investigheze și a inspirat o serie întreagă de omagii 
artistice aduse Persoanei Sale.  
 

Strălucirea luminii lui Báb pare însă și mai orbitoare atunci când este văzută pe 
fundalul întunecat al mediului social în mijlocul căruia El a apărut. Persia secolului al 
nouăsprezecelea se îndepărtase mult de zilele ei de glorie când civilizația sa era invidia lumii. 
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Acum domnea ignoranța; dogmele lipsite de sens nu erau contestate; inegalitatea era 
alimentată de o corupție agresivă. Religia, fundamentul fostei prosperități a Persiei devenise 
un trup lipsit de spiritul său animator. Fiecare nou an aducea maselor subjugate doar deziluzie 
și disperare. Opresiunea era totală. Apoi, ca o furtună de primăvară, Báb a venit să curețe și să 
purifice, să dezrădăcineze obiceiurile lâncede și învechite ale unei generații îndărătnice și să 
spele praful întunecat din ochii celor orbiți de iluzie. Dar Báb avea în vedere un țel special. El 
a căutat să pregătească oamenii pentru apariția iminentă a lui Bahá’u’lláh – Cel de al doilea 
dintre Aștrii Gemeni destinați să aducă lumină nouă omenirii. Aceasta era tema Lui 
predominantă. ,,Când Luceafărul de dimineață al lui Bahá va lumina cu strălucire deasupra 
orizontului eternității ”, I-a instruit El pe adepții Săi, ,,se cuvine ca voi să vă prezentați în fața 
Tronului Său”. 
 

Acestea le-a înfăptuit Báb și, cu o splendoare încă și mai mare, Bahá’u’lláh iluminează 
o societate și o epocă învăluite în întuneric. Ei au inaugurat un nou stadiu în evoluția socială: 
stadiul unificării întregii familii umane. Energiile spirituale pe care Ei le-au eliberat în lume 
au insuflat o nouă viață în fiecare sferă a strădaniilor umane, rezultatele acestui fapt fiind 
evidente în transformarea care a avut loc. Civilizația materială a avansat incomensurabil; 
descoperiri uluitoare au fost făcute în știință și tehnologie; porțile cunoașterii acumulate de 
umanitate au fost larg deschise. Și principii stabilite de Bahá’u’lláh pentru înălțarea și 
progresul societății și pentru a pune capăt sistemelor de dominație și excludere au ajuns să fie 
acceptate la scară largă. Gândiți-vă la învățăturile Lui că umanitatea este un singur popor, sau 
că femeile sunt egale cu bărbații, sau că educația trebuie să fie universală, sau că investigarea 
rațională a adevărului trebuie să domine teoriile și prejudecățile fanteziste. Printre toate 
națiunile lumii, o mare parte a oamenilor sunt acum de acord cu aceste valori fundamentale.  
 

Cu toate acestea, argumente împotriva acestor valori, care mai înainte erau limitate la 
marginile gândirii serioase, sunt de asemenea reînviate în societate – o aducere aminte a 
faptului că idealurile necesită forța angajamentului spiritual care să le cimenteze. Căci este un 
lucru să recunoști ceva în principiu și cu totul alt lucru să îmbrățișezi acest ceva din toată 
inima și este încă și mai greu să remodelezi societatea în feluri care să îi dea acestui ceva o 
expresie colectivă.  Și, totuși, acesta este țelul comunităților modelate pe învățăturile lui 
Bahá’u’lláh, ce apar pe întreg globul pământesc. Aceste comunități se străduiesc să concentreze 
lumina acestor învățături asupra problemelor cronice de care suferă societățile din jurul lor; ele 
concep programe de acțiune practică centrate pe principii spirituale. Acestea sunt comunități care 
susțin atât educația fetelor cât și pe cea a băieților în toate împrejurările; care aderă la o concepție 
extinsă a adorării, care include munca dusă la îndeplinire într-un spirit de servire; care se uită mai 
degrabă la aspirații spirituale, decât la interesul personal, ca fiind izvorul veșnic țâșnitor al 
motivației; și care inspiră o hotărâre de a contribui la transformarea individuală și socială. Ei caută 
să obțină în același timp progresul spiritual, social și material. Mai presus de toate, acestea sunt 
comunități care se definesc prin angajamentul lor la realizarea unității omenirii. Ei prețuiesc 
bogata diversitate reprezentată de toate neamurile lumii, menținând în același timp că identitatea 
fiecăruia ca membru al rasei umane vine înaintea altor identități și asociații. Ei afirmă nevoia unei 
conștiințe globale, ivită din grija comună pentru bunăstarea omenirii și îi numără pe membrii 
tuturor popoarelor lumii printre frații și surorile lor spirituale. Fără a se mulțumi pur și simplu cu 
faptul că fac parte din astfel de comunități, adepții lui Bahá’u’lláh depun un efort constant de a 
invita sufletele care îmbrățișează idei asemănătoare să li se alăture în a învăța cum să pună 
învățăturile Sale în practică.  

Acest lucru ne aduce în chiar miezul cazului nostru. Sarcina ce ne stă în față este 
provocatoare și necesită sinceritate. Sunt multe cauze nobile și admirabile în lume și ele susțin 
perspective particulare, fiecare cu propriul ei merit. Este Cauza lui Bahá’u’lláh pur și simplu una 
dintre ele? Sau este ea universală, încorporând idealurile cele mai înalte ale întregii umanități? La 
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urma urmelor, o Cauză menită să fie izvorul dreptății și păcii de durată – nu pentru un singur loc 
sau pentru un singur popor, ci pentru toate locurile și pentru toate popoarele – trebuie să fie 
nesecată, trebuie să aibă o vitalitate divină, care îi permite să transceadă toate limitările și să 
cuprindă fiecare dimensiune a vieții umanității. În cele din urmă, ea trebuie să aibă puterea de a 
transforma inima omenească. Deci, haideți ca și noi, la fel ca și oaspetele lui Báb, să observăm cu 
atenție.  Oare nu posedă Cauza lui Bahá’u’lláh toate aceste calități? 
 

Dacă învățăturile aduse de Bahá’u’lláh sunt ceea ce îi va permite umanității să avanseze 
către cele mai înalte niveluri ale unității, fiecare atunci, trebuie să își scruteze sufletul în căutarea 
răspunsului corect. Multitudinile care L-au recunoscut pe Báb au fost chemate la eroism și 
magnificul lor răspuns a fost consemnat de istorie. Fie ca fiecare om care este conștient de 
condiția lumii și de relele pertinente care denaturează viețile locuitorilor săi, să ia aminte la 
chemarea lui Bahá’u’lláh la servire altruistă și statornică – eroism pentru ziua de azi. Ce altceva 
va salva omenirea dacă nu eforturile a nenumărate suflete care fiecare în parte vor face din 
bunăstarea omenirii preocuparea lor principală și dominatoare?  
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