UNITAT MUNDIAL ÉS LA META
Introducció
LA NOVA ERA
Si ens aturem a considerar el món d'avui, trobem per tot arreu confusió, desorientació, misèria,
baralles i caos. Les idees i els costums del passat són més inadequats cada dia per afrontar les noves
condicions que van sorgint de mica en mica. Sistemes de govern, teories econòmiques, polítiques i
ideològiques de caràcter social que abans funcionaven més o menys encertadament, ara fallen
completament.
Ni tan sols les grans religions mundials, que en altres temps semblava que satisfeien prou les
necessitats espirituals de l'home no omplen ara les exigències del món modern Arreu sembla com si es
posés en dubte tot allò que l'home ha edificat i ha considerat valuós, com si ho trobés ja inservible, i com
si es considerés, en canvi, a ell mateix incapaç d'afrontar la situació.
Que és el que passa? És cert allò que digué el famós historiador anglès H.G. Wells en el seu darrer
llibre que «l'espècie humana ha arribat al final del seu camí, perquè l'esperit ja no és capaç d'adaptar-se
prou a les condicions que canvien amb més velocitat que mai»?
És una cosa casual, inexplicable, potser sense veritable importància i només una convulsió transitòria
en el corrent etern? O podria assenyalar, al contrari, un gran període de transició entre una etapa de la
vida passada de l'home en aquest planeta i una altra de completament nova?
Fa prop d'un segle, Bahá'ú'Iláh, Fundador de la Fe bahá'í, va declarar: «Malauradament, els vents
de la desesperació bufen arreu i la lluita que divideix i afligeix la raça humana augmenta més cada
dia. Els senyals de convulsions imminents i de caos es poden percebre ara perquè l'ordre que regna
és lamentablement defectuós. Però l'ordre actual serà enrotllat i un de nou serà desenrotllat en lloc
d'aquest».
Assenyalà llavors que, d'acord amb la llei de l'evolució, hi ha cicles de creixement i de
desenvolupament per a totes les formes de vida de l'univers. Cada cosa creada, sigui una cèl·lula o
un planeta, comença la seva vida com una llavor; les seves perfeccions latents encara estan
amagades. Aquestes es fan gradualment visibles en arribar l'etapa de la maduresa, «De la mateixa
manera, també hi ha períodes en la vida col·lectiva de la humanitat. En cert moment, aquesta va
passar per la seva etapa infantil; en un altre moment, pel seu període de joventut; però actualment
està entrant en la seva fase de maduresa, predita fa molt temps, les evidencies de la qual són clares
a tot arreu».
Això és, doncs, el que succeeix a la humanitat. Esta entrant en una nova època de la seva vida,
infinitament superior a qualsevol altra del passat, en la qual haurà de desenvolupar nous poders i
capacitats, noves modalitats, normes morals i institucions. Segons explica ‘Abdu’l-Bahá, fill gran de
Bahá'ú'lláh i exponent reconegut dels seus Ensenyaments: «Allò que va ser aplicable a les
necessitats humanes durant la història primitiva de la raça humana no pot servir ni satisfer les
exigències d'avui, així com tampoc les idees, costums i actes de l'adolescent no poden satisfer allò
que demana l'adult. La humanitat ha emergit del seu antic estat de limitació i de preparació
preliminar. Nous dons perfectes l'esperen i cauen damunt d'ella. Els dons i creences de la seva
joventut són incapaços de satisfer les necessitats de la seva maduresa».
Per desgràcia, la major part de la gent, fins i tot els líders, no s'han adonat encara d'aquest gran
canvi, i per això tracten de continuar les idees, les maneres de fer les coses i els costums que
pertanyen a èpoques pretèrites, i aquests no poden satisfer les necessitats de la Nova Era. Per això, el
desordre i la confusió continuen regnant al món

ELS PRINCIPIS DE LA NOVA ERA
Havent comprès que la humanitat està entrant en una nova fase de la seva existència, infinitament
superior a qualsevol de les ja passades, ens cal buscar i adoptar, com més aviat millor, les noves idees,
els nous costums, les noves formes de viure i institucions que exigirà la nova era.
D'on procediran? És lògic de pensar que hauran de venir d'una nova font, especialment creada per a la
nova era i completament aliena als costums i a les limitacions de l'antiga.
El mateix Bahá'ú'lláh, que anuncià l'arribada de la nova era, va exposar també una sèrie de nous
conceptes, reflectits en dotze principis bàsics que hauran de ser guia de la nova vida. Arreu del món hi ha
persones que estan investigant i després acceptant aquests principis, i construint-hi al damunt tant
l'estructura de la seva vida particular com el nucli i model del Nou Ordre Mundial. Aquestes persones
s'anomenen «bahá'ís». provenen de totes les races, nacions, religions i classes, i s'han unit a un
moviment universal anomenat «Fe bahá'í», que té establers «Centres bahá'ís» a tot el món.

Els dotze principis de Bahá'ú'Iláh es consideraren revolucionaris en el temps de la seva revelació (fa
aproximadament un segle), però avui reflecteixen l'esperit mateix de la nostra època. El seu ordre de
presentació és purament convencional i no indicatiu d'importància: segons el seu Autor, tots hauran de
constituir la base sobre la qual descansarà la nova civilització que serà el fruit de la nova era.

1. INVESTIGACIÓ INDEPENDENT DE LA VERITAT
El primer principi per a la nova era és el de «Investigació independent de la veritat».
En èpoques passades, la major part dels homes no tenia mitjans al seu abast per investigar la veritat
de les coses. Tant els escassos coneixements científics com els intel·lectuals i espirituals eren propietat
exclusiva d'uns pocs escollits, gairebé sempre d'alta posició i dotats d'oportunitats especials per estudiar
aquestes qüestions. Per això era molt natural que la gent s'acostumés a permetre que altres la guiessin
en totes les facetes de la vida i acceptés cegament tot el que li deien.
Però ara són assequibles a tothom els mitjans per adquirir coneixements. Per tant, declara Bahá'ú'lláh
que cada persona haurà de buscar la veritat per ella mateixa, ja no haurà de dependre dels altres per
pensar i resoldre els seus problemes, ja que «la imitació cega mata l'esperit de l'home, mentre que la
investigació allibera el món de l'obscuritat del prejudicis».
Un dels ensenyaments principals de Bahá'u'lláh és que l'home ha estat dotat de grans facultats que es
desenvoluparan durant aquesta nova era. Parlant de l'home, manifesta: «Alguns l'han descrit com 'el món
menor' quan en realitat hauria de ser considerat com 'el món major'. Les potencialitats inherents a l'estació
de l'home, la completa mesura del seu destí a la terra, l’excel·lència innata de la se va realitat, tot haurà
de manifestar-se aquest dia promès de Déu».
Una d'aquestes facultats és la de poder investigar i comprovar la veritat de totes les coses, ja siguin
materials o espirituals. Això no és el domini de certes persones escollides (tal com es creia anteriorment).
sinó el de tot ésser humà. i haurà de desenvolupar-se en aquesta època. ‘Abdu’l-Bahá manifestà pel que
fa a això: «Déu ha dotat l'home amb els ulls de la investigació, a través dels quals pot veure i reconèixer
la veritat. No s'intenta que l'home hi vegi i hi senti amb els ulls i l'oïda d'altres, ni tampoc que comprengui
amb un cervell aliè. Cada criatura humana té la seva pròpia capacitat i responsabilitat en el pla de la
creació de Déu. Cal dependre, doncs, de l'enteniment propi i adherir-se als resultats de la pròpia
investigació».
Quin és el primer pas per investigar la veritat? ‘Abdú'l-Bahá diu: «Els homes no han de seguir
cegament les empremtes dels seus avantpassats. Si un home busca la veritat, haurà de tancar els ulls,
primer de tot, a totes les supersticions tradicionals del passat, ja que és essencial tenir una ment oberta i
receptiva. Només si fem, en la nostra ment, una distinció entre dogma, superstició i prejudici, per una
banda, i veritat, per una altra, triomfarem. Quan tenim veritable interès a trobar una cosa, la busquem
pertot arreu. Hem de recordar aquest principi en la nostra recerca de la veritat: «Tan sincera ha de ser
aquesta recerca -diu- que hem de tenir la voluntat d'eliminar tot el que hem après, tot el que pugui detenir
els nostres peus en el camí de la veritat; no hem de vacil·lar si hem de començar de nou la nostra
educació».
És evident que el camí cap a la veritat no és sempre fàcil. però de què ens val tenir creences i idees

que no estan d'acord amb la realitat, independentment del temps que hi hàgim cregut?
Actualment estem molt orgullosos dels descobriments de la ciència, mitjançant els quals no solament
s'adquireixen més coneixements fascinants sobre l'univers, sinó que s'eleva també el nivell de vida. Si els
científics seguissin les idees tradicionals i no volguessin rebutjar «tot allò que pot detenir els seus peus en
la recerca de la veritat», ¿com podrien fer aquests descobriments, que generalment són completament
oposats a les nocions que prevalien abans? Si no hi hagués sempre persones amb voluntat i coratge de
buscar la veritat en tots els ordres de la vida, encara que aquesta recerca els porti lluny de les tradicions
dels seus avantpassats, no es regressaria gens i l'home es trobaria encara en estat primitiu.

II. LA UNITAT DEL GÈNERE HUMÀ
Diu ‘Abdú'l-Bahá: «El primer descobriment que fem en ‘buscar la veritat' ens condueix indiscutiblement
al segon principi: La Unitat del Gènere Humà».
En temps passats, la humanitat es trobava dividida. Bahá'ú'lláh declara que en la nova era haurà
d'acabar-se aquesta situació i s’haurà d'establir la unitat. «Oh pobles i races bel·ligerants de la terra escrigué-, uniu-vos i per consideració a Déu decidiu-vos a arrancar tot allò que és font de discòrdies entre
vosaltres! Tots sou fruits d'un arbre, fulles d'una sola branca. Tots sou u. La terra és una sola pàtria i els
seus ciutadans són la humanitat. No us vanteu de l'amor que professeu a la vostra pàtria; enorgulliu-vos,
més aviat, de l'amor que teniu al vostre proïsme. La llum de la untat és tan potent, que pot il·luminar tota
la terra».
En una conferència que donà en la Societat Teosòfica de París, l'any 1911, ‘Abdú'l-Bahá manifestà:
«S'ha de considerar el món com un sol país, totes les nacions com una sola nació, tots els homes com
pertanyents a una sola raça, Les religions, les races i les nacions són divisions fetes per l'home i només
són necessàries per a la seva fantasia. Davant de Déu no hi ha perses, ni àrabs, ni francesos, ni
anglesos. Déu és Déu per a tots i per a Ell tota creació és una».
Els mateixos esdeveniments mundials de l'actualitat estan forçant la humanitat a reconèixer i portar a
la pràctica aquest principi , que és l'eix, en realitat, al voltant del qual giren tots els altres.
Qui hagi viatjat amb avió, per exemple, comprova que «la terra és una sola pàtria i els seus ciutadans
són la humanitat» perquè des de dalt desapareixen completament les fronteres nacionals, les diferencies
racials i les divisions de credos i classe.
Els científics moderns ajuden igualment a posar en primer pla el principi de «La Unitat del Gènere
Humà». Estan gairebé d'acord que tots els homes van tenir un sol origen i que les anomenades «races»
no són més que grups temporals de l'única família humana que, havent-se apartat dels altres i
establert en llocs remots, han desenvolupat diferents costums. maneres de viure i de pensar, i fins i
tot diferents característiques físiques, com a resultat de les exigències climàtiques i geogràfiques. A
més, els coneixements que els estudis d'exploradors i arqueòlegs donen a conèixer actualment
demostren que, en diferents èpoques. diferents grups racials de la família humana, coneguts ara per
«blancs» «negres», «grocs», «semites». «aris», etc., s'han anat alternant en l'edificació de les grans
civilitzacions, i que no existeix cap evidència d'una superioritat permanent de qualsevol d'aquests.
Així doncs, a tot arreu sembla que Déu mateix esta inspirant per arrancar les falses doctrines del
passat i fer complir els ensenyaments de Bahá'ú'lláh.
Serà realment molt difícil ensenyar a les generacions de la nova era l’estretor de les tradicions
dels nostres avantpassats.
Així doncs, la unitat significa uniformitat? Aquest principi vol dir que tots som iguals? Ben al
contrario Bahá'ú'lláh ensenya que la mateixa diversitat de temperaments, de costums, de
pensaments i de capacitats és causa d'alegria i de progrés i està d'acord amb la llei universal que
governa totes les formes de creació. «El jardí que afalaga els ulls i proporciona felicitat al cor és
aquell en el qual creixen juntes flors de diversos matisos, formes i perfums. Amb els arbres passa el
mateix: cada flor, cada arbre, cada fruit, a més de ser bonics per ells mateixos, fan ressaltar per
contrast les qualitats dels altres i demostren la bellesa específica de cada un. Semblantment hauria
de passar amb els fills dels homes: la diversitat en la família humana hauria de ser causa d'amor i
harmonia. Si us trobeu amb homes de raça i color diferents dels vostres, no desconfieu i no us
tanqueu en el vostre convencionalisme; al contrari, mostreu-vos alegres amb ells i oferiu-los bondat.
Penseu que són flors de diferent coloració que creixen en el formós jardí de la humanitat, i sentiuvos alegres de trobar-vos amb ells».

A la llum dels nous invents i de les millores en el transport i les comunicacions, la necessitat de
reconèixer aquest importantíssim principi de Bahá'ú'lláh per a la nova era, es fa més evident cada
dia. ‘Abdú'l-Bahá diu: «En cicles passats no podia realitzar-se la unitat del gènere humà, Els continents es
trobaven molt allunyats els uns dels altres i fins i tot als homes d'un mateix continent els era impossible el
tracte i l'intercanvi de pensaments. Actualment, però, els mitjans de comunicació s'han multiplicat i els
cinc continents del globus s'han fos en un de sol. A ningú no li és possible de viure sense els altres, ja que
llaços polítics uneixen els pobles i nacions, i els vincles del comerç i la indústria. de l'agricultura i
l'educació cada dia s'enforteixen més. Així mateix, tots els membres de la família humana, siguin pobles o
governs, ciutats o llogarrets, s'han fet cada vegada més interdependents. D'aquí que actualment pugui ser
realitzada la unitat de la humanitat. Certament, això no és sinó una de les meravelles d'aquesta època
sorprenent, meravella de la qual les èpoques pretèrites han estat privades.
III . LA RELlGIÓ HA DE SER CAUSA D'UNIÓ
Fins ara ha estat costum dels adeptes de les diferents religions de creure que només la seva tenia la
raó, que ningú més no seguia el camí cap al cel i que «els altres» estaven equivocats o condemnats a
l'infern. Aquestes creences estretes han estat la causa de la divisió de la humanitat en diverses sectes,
tan hostils a vegades les unes amb les altres, que recorren fins i tot a la violència en els seus esforços
per convertir els altres al seu propi credo.
Bahá'ú'lláh declara que aquesta actitud intolerant s'ha d'acabar en la nova era i que la religió haurà de
complir amb el seu vertader propòsit: ser causa d'harmonia i d'unió entre els homes.
«Esforceu-vos, oh gent de Bahà’í -exhorta als seus adeptes- perquè el tumult de les dissensions i
baralles religioses que agiten els pobles de la terra s'acabi i que se n'esborrin tots els senyals. El
fanatisme i l'odi religiós són un foc que devora el món i té una violència que ningú no pot apagar».
En explicar aquest principi de Bahá'ú'lláh, ‘Abdú'l-Bahá manifestà: «La religió haurà d'unir tots els cors
per esborrar les guerres i baralles de la faç de la terra, fer néixer l'espiritualitat i portar vida i llum a cada
cor. Si la religió es converteix en causa de disgust, odi i divisió, seria preferible no tenir-ne cap, i separarse d'aquesta religió fora un veritable acte religiós ... Si la religió és causa de discòrdia i hostilitat, si
condueix a la separació i crea baralles, seria preferible que no hi hagués religió al món».
Tot seguit declara que qualsevol religió que no sigui causa d'amor i d'unitat no pot ser en realitat la
Religió, ja que els Profetes “foren com metges per a les ànimes i donaren remeis per a la salut espiritual
de la humanitat, per la qual cosa tot allò que provoqui malaltia no ha estat enviat pel Gran Doctor. Aquests
Profetes van ensenyar sempre la pau i l'amor; «per tant, si tothom busqués i seguís els vertaders
ensenyaments de la seva pròpia religió, s'estimarien els uns als altres, i la religió compliria el seu propòsit
original: el d'establir la unió i l'harmonia».
Veritablement aquest principi és essencial per a la nova era. Quanta sang ha estat vessada, quantes
guerres han estat empreses, quant odi, quanta misèria, quantes divisions han estat causades, i tot en
nom de la religió! Si només aquest principi fos seguit per la humanitat, serien incalculables els beneficis
que se n'obtindrien.

IV. LA RELlGIÓ HA D'ESTAR D'ACORD AMB LA CIÈNCIA I LA RAÓ
Aquest és, realment, un principi nou. Des de fa segles, la humanitat està acostumada a pensar que la
religió i la ciència s'oposen per la seva mateixa naturalesa. Els dirigents de la religió exposen certes
teories i exigeixen a la gent que les accepti com a vertaderes, sense tenir en compte allò que hi diu la
ciència o sense estar d'acord amb la raó.
Bahá'ú'lláh declara que aquesta situació no pot continuar en aquesta nova era. «Déu va fer la religió i la
ciència -manifesta ‘Abdú'l-Bahá- perquè fossin la mesura del nostre enteniment. La religió i la ciència són
les dues ales gràcies a les quals la intel·ligència de l'home pot remuntar-se a les altures en les quals
l'ànima humana pot progressar. No és possible volar amb una ala sola. Si l'home tracta de volar només
amb l'ala de la religió, caurà immediatament en el caos de la superstició, mentre que si utilitza només l'ala
de la ciència, tampoc no progressarà perquè caurà en un materialisme desesperant.»
En èpoques passades la ciència no estava prou desenvolupada per ser un factor important en la vida
dels pobles; però avui ha arribat a ser l'altra ala amb la qual la intel·ligència de l'home pot remuntar-se a
les altures. En aquesta època il·luminada, la gent ja no pot creure cegament allò que li diuen, i quan un
ensenyament no està d'acord amb els descobriments comprovats per la ciència i la raó, no s'hi pot donar
crèdit, L'efecte funest del desacord actual entre la ciència i la religió és un estat de confusió o d'oberta
negació de tot allò que porta el nom de religió, el desesperant materialisme descrit per ‘Abdú'l-Bahá.

Quina és la causa principal d'aquest conflicte aparent entre la ciència i la religió? ‘Abdú'l-Bahá explica
que existeix perquè totes les religions han caigut, avui, en pràctiques supersticioses. Els caps religiosos
opinen que la importància de la religió radica en el fet d'adherir-se a una col·lecció de dogmes i a la
pràctica de ritus i cerimònies que confonen amb la veritat intrínseca. Ara bé, aquestes formes i aquests
ritus varien segons les diferents esglésies i sectes, i porten a discòrdies i desunions. El resultat de totes
aquestes tensions és que molts homes cultes creuen que la religió i la ciència estan en conflicte, que la
religió no necessita poders de reflexió i que no ha de ser regularitzada per la ciència».
La veritable religió, és a dir, els ensenyaments dels grans Profetes, són conformes a la ciència i a la
raó. La idea de la unitat de Déu, per exemple, és lògica i no és contraria a les conclusions científiques; els
ensenyaments que ens exhorten a obrar bé, a portar una vida sana, a ser generosos, sincers, honrats,
sense egoismes, fidels, complidors, responsables, amants de Déu i de la humanitat, són tots raons
lògiques, en cap manera oposades a la ciència, però sí l'únic mitjà d'aconseguir el progrés de la
humanitat.
«Però -declara ‘Abdú'l-Bahá- quan una religió s'oposa a la ciència, es converteix en pura superstició ...
Penseu què és allò que distingeix l'home dels altres éssers creats. No és el seu poder de raciocini, la
seva intel·ligència? No ha de fer ús, doncs, l'home,d'aquests poders per a l'estudi de la religió? Jo us dic:
peseu acuradament en la balança de la raó i de la ciència tot allò que és presentat com a «religió». Sí
passa per aquesta prova, accepteu-la perquè és la veritat; si no hi passa, rebutgeu-la perquè és
ignorància». I també va predir: «Quan la religió es desfaci de les seves supersticions, tradicions, dogmes
absurds, i demostri la seva conformitat amb la ciència, llavors hi haurà al món una gran força unificadora i
purificadora, que acabarà, sobretot, les guerres, les discòrdies i les controvèrsies, Llavors la humanitat
s'unirà amb el poder de l'amor de Déu»,
Per què no conciliar la ciència i la religió? Ambdues tenen com a propòsit fonamental millorar la vida de
l'home. Ambdues busquen la veritat, i una veritat no pot contradir una altra veritat. Segur que l'home no
arribarà a l'alt destí que l'espera a la nova era mentre en aquests grans aspectes de la vida no hi hagi una
mútua conformitat.

V. ABOLICIÓ DE QUALSEVOL PREJUDICI
Aquest principi té certa relació amb els que hem tractat anteriorment, però té encara més importància i
per això s'exposa com un principi a part. Per ampliar-lo, citarem una conferència d'Abdú'l-Bahá en la qual
explica clarament aquesta qüestió.
«Cal renunciar a tots els prejudicis, ja siguin de religió, de raça, de política o nacionals, perquè aquests
prejudicis han estat la causa dels mals del món. Són una malaltia tan greu, que si no es detenen poden
ser motiu de la destrucció de tota la raça humana. Totes les ruïnoses guerres, amb el seu vessament de
sang i les seves misèries, han estat causades per un o més d'aquests prejudicis».
«Contemplem, primer de tot, el prejudici de religió. Considereu els pobles anomenats religiosos: si
fossin servidors de Déu, obeirien la llei que els prohibeix de matar-se els uns als altres. Qui som
nosaltres per jutjar? Com podem saber qui és, als ulls de Déu, l'home més perfecte? Quants homes,
sants aparentment davant els seus amics, van caure en la més gran de les humiliacions! Penseu en
Judas Iscariote: va començar bé, però recordeu la seva fi. Pau, l'Apòstol, fou al començament enemic de
Crist, i després el seu més fidel servidor. Siguem, doncs, humils, sense prejudicis; desitgem el bé per als
altres més que no pas per a nosaltres. No diguem mai: 'Sóc creient i ell és infidel. Estic prop de Déu i ell
és un descastat'. Mai no podrem saber quin serà el judici final».
«Pel que fa al prejudici de raça, és una il·lusió, una pura i simple superstició, perquè Déu ens creà a
tots d'una sola raça. No hi hagué diferències al principi, ni tampoc no hi va haver límits entre diferents
països: cap tros de terra no pertanyia més a un poble que a un altre. Als ulls de Déu no hi ha diferències
entre les races. Per què ha d'inventar l'home aquest prejudici? L'única diferència radica en els graus de
sinceritat i d'obediència a les lleis de Déu. Els amants del gènere humà són els autèntics homes
superiors, siguin quins siguin la seva nació, el seu credo o el seu color. Serà a ells a qui Déu adreçarà
aquestes benaurades paraules: «Ben fet, bons i fidels servents». Aquell dia Ell no preguntarà: «Ets
francès, anglès, o potser persa? Véns d'Orient o d'Occident?».
L'única vertadera religió és aquesta: hi ha homes celestials i homes terrenals. Els servidors de la
humanitat, que se sacrifiquen per l'amor del Més Alt i porten harmonia i unitat, ensenyant la pau i la bona
voluntat entre els homes; i, d'altra banda, els homes egoistes, que odien el seu proïsme, en els cors dels
quals dominen els prejudicis i la influència dels quals respira discòrdia i lluita. A quina raça o a quin color
pertanyen aquestes dues classes d'homes? Si aquestes són les divisions que Déu ha fet, per que n'hem
d'inventar d'altres?».

«El prejudici polític és igualment perniciós, és una de les causes més amargues de la lluita entre els
fills dels homes. Hi ha gent que troba gust provocant avalots i discòrdia, que treballa constantment perquè
les nacions vagin a la guerra. Envien exercits per arrasar i destruir la terra, per aconseguir la fama,
perquè es digui: ‘Tal país ha derrotat tal altre i l'ha posat sota el seu jou. El seu règim és superior!'
Aquesta victòria, aconseguida amb gran vessament de sang, no pot durar. Algun dia, el conquistador
serà conquerit, i els vençuts seran victoriosos. Recordeu la història del passat. Si aquestes conquistes
són tan efímeres, per què donar-li tanta importància i estar disposats a vessar la sang deis pobles per
aconseguir-les?».
Que vertaderes que són aquestes paraules d'Abdú'l-Bahá! Que necis que semblen aquests prejudicis a
la llum de la realitat! Segurament que en aquesta nova era d'il·luminació i de maduresa, l'home
s'alliberarà d'aquestes invencions absurdes i tots ens estimarem els uns als altres, com expressa tan
bellament Bahá'ú'lláh: «fruits d'un mateix arbre, fulles d'una sola branca, gotes d'un sol mar ... El món,
que és un tros de fang, és també una pàtria: maldeu perquè tots visquin units».
VI. INSTRUCCIÓ UNIVERSAL
El principi de l'abolició dels prejudicis ens porta a un altre principi de la nova era: «La Instrucció
Universal». La major part de les nostres opinions i actituds són el resultat de la instrucció, o bé de la
incultura.
Bahá'ú'lláh declara que els prejudicis són el resultat de la ignorància i que si tothom investigués la
veritat dels prejudicis existents trobaria que no tenen cap fonament. Partint, doncs, d'aquest punt de vista
és molt necessari i essencial que no quedi un sol individu sense educació universal.
Abans hem presentat el principi de «L’Investigació Independent de la Veritat», que significa que cada
persona haurà d'aprendre ara a pensar per ella mateixa, veient-hi amb els seus propis ulls i sentint-hi
amb la seva pròpia oïda. És obvi de dir que la instrucció formal és un dels mitjans per al
desenvolupament de les facultats humanes i la consecució d'aquests fins. Per això, Baha'ú'lláh ha
ordenat que tots els nens i nenes siguin educats, de manera que no en quedi cap sense educació, i, en
cas d'incapacitat dels pares, educar el nen serà incumbència de l'Estat.
Per altra part, Bahá'ú'lláh ha exposat una nova teoria respecte a la manera d'educar, teoria que es va
reconeixent actualment en el món. Diu que cada persona és diferent de les altres, i haurà de rebre, per
tant, la instrucció que correspongui a les seves pròpies capacitats i als seus propis talents.
‘Abdú'l-Bahá explica:
«La diferència de capacitat entre els éssers humans és fonamental. És impossible que tots siguin
iguals. Veiem nens de la mateixa edat, nacionalitat i raça, i fins i tot de la mateixa família, sota la direcció
del mateix mestre, que tenen una mentalitat i un poder de comprensió diferents. No importa fins a quin
punt la closca d'una cloïssa és cultivada i polida: mai no es convertirà en una perla. O sigui que l'educació
no canvia la naturalesa essencial de la joia humana, però hi pot produir un meravellós efecte.»
«Mitjançant aquest poder efectiu, totes les virtuts i capacitats que estan latents en la realitat humana es
faran paleses. Per tant, no s'haurà de tractar de formar en el mateix motlle persones de naturalesa
diferent, ni s’haurà de forjar cap ésser en cap motlle; més aviat s'hauran de desenvolupar les capacitats
particulars latents en la realitat humana. El treball d'un educador serà com el d'un jardiner que cultiva
plantes diferents. Una planta necessita la llum brillant del sol, i una altra l'ombra fresca; una flor floreix
més bé en un sol sorrenc i una altra en el fang fèrtil. Cadascú ha de ser polit apropiadament segons les
seves necessitats perquè, si no, mai no es revelaran plenament les seves perfeccions».
Un altre ensenyament de Bahá'ú'lláh, completament nou quant a la instrucció, és que no solament les
dones hauran de rebre la mateixa educació que els homes, sinó que, si es presentés el dilema de qui ha
de ser educat, tindria preferència la dona. Aquest ensenyament sembla una mica sorprenent, fins que es
medita sobre la seva explicació.
«És clar -exposa ‘Abdú'l-Bahá- que les generacions futures dependran de les mares d'avui. Si la mare
ha estat educada, els seus fills estaran ben educats. Si la mare és religiosa, ensenyarà els seus fills a
estimar Déu. Si la mare és moral, guiarà els seus menuts pels camins de la rectitud. ¿No és, doncs,
aquesta una responsabilitat vital per a la dona? ¿No necessita gaudir de tots els avantatges possibles per
complir aquest deure?

VII . IGUALTAT DE DRETS I OPORTUNITATS PER A HOMES I DONES
Aquest principi és, també, completament nou. Fins ara, la dona havia estat considerada inferior a

l'home i no gaudia, doncs, dels mateixos drets que l'home. Bahá'ú'lláh declara que, mentre aquesta
situació continuï, la humanitat no podrà aconseguir el seu desenvolupament complet, i, per tant, s'hi ha de
posar remei, tant en bé de la dona com de l'home. En una reunió de la Lliga Pro-llibertat de les dones, a
Londres, ‘Abdú'l-Bahá explicà:
«La humanitat és com un ocell de dues ales, una masculina i l'altra femenina. Si totes dues ales no són
fortes i no són impel·lides per la força comuna, l'ocell no podrà elevar-se cap al cel. D'acord amb l'esperit
d'aquest segle, les dones han de progressar i complir la seva missió en tots els ordres de la vida; s'han de
fer, doncs, iguals que l'home. Han de posar-se al mateix nivell que ell i gaudir deis mateixos drets.
Aquesta és la meva fervorosa súplica i un dels principis fonamentals de Baha'ú'lláh. Les dones han de
continuar avançant: han d'estendre els seus coneixements a la ciència, la literatura, la història, per tal
d'aconseguir la perfecció. En un futur proper hauran aconseguit els seus drets. Els homes les veuran
diligents, dignes, veuran que milloren la vida civil i política, s'oposen a les guerres i sol·liciten sufragi i
oportunitats iguals. Espero veure-us avançar en tots els terrenys».
Aquests últims anys s'ha comprovat que les dones posseeixen capacitats iguals que les dels homes en
moltes branques de l'activitat humana i. en certs casos, fins i tot superiors. Només que, a causa de la
forma de vida portada fins ara, no han tingut oportunitat de demostrar la seva capacitat. Però això
canviarà en els segles vinents. ‘Abdú'l-Bahá va fer, pel que fa a això, la següent declaració, encertada i
interessantíssima:
«El món del passat era governat per la força, i l'home va poder dominar la dona a causa de les seves
qualitats potents i agressives, tant físiques com mentals. Però els conceptes estan variant: la força va
perdent el seu domini, i l'activitat mental, la intuïció i les qualitats espirituals d'amor i sacrifici, en les quals
la dona és forta, guanyen ascendent. D'ara endavant gaudirem d'una època menys masculina i més
influenciada amb ideals femenins. Per explicar-ho més exactament, serà una època en la qual els
elements masculins i femenins de la civilització aconseguiran el seu autèntic equilibri».
Pensant amb una ment oberta, apareix amb evidència que la humanitat no podrà assolir el seu nivell
més alt de civilització i de benestar mentre la seva meitat femenina continuï en condició inferior. Per això,
el setè principi de Bahá'ú'lláh per a la nova era és «igualtat de drets i oportunitats per a les dones i els
homes».
VIII . UN IDIOMA UNIVERSAL
Com a ajuda a l'establiment de la pau universal, Bahá'ú'lláh declara que també s'haurà d'establir una
llengua universal i una escriptura comuna. «El Setè Esplendor -manifestà- és concòrdia i unió entre els
homes. Mitjançant la llum de la unió seran il·luminades les regions del món, i la manera més eficaç
d'aconseguir aquest objectiu és que tots els homes puguin comprendre l'escriptura i el llenguatge dels
altres. És per això que en les nostres Epístoles hem ordenat als Administradors de la Casa de Justícia
que escullin un dels idiomes existents o que n'inventin un de nou i, de la mateixa manera, que adoptin una
escriptura comuna que s'ensenyi a tots els nens a totes les escoles del món, perquè el món es converteixi
en una sola nació i en una sola llar».
Per explicar aquest important principi, ‘Abdú'l-Bahá va escriure: «Un dels més importants avenços en el
camí cap a la pau universal serà l'establiment d'una llengua universal. Bahá'ú'lláh ordena que els
servidors de la humanitat es reuneixin i escullin una llengua ja existent, o bé que en creïn una de nova. Hi
ha més de 800 idiomes al món i ningú no podria aprendre'ls tots. Les races del gènere humà no es troben
aïllades com en temps primitius ... Però per estar en estreta relació amb altres països cal parlar els seus
idiomes. Un llenguatge universal faria possible l'intercanvi d'idees entre les nacions. La diferència
d'idiomes és una de les causes fonamentals del descontentament i de la desconfiança entre els pobles».
Aquest idioma universal, tal com diu ‘Abdú'l-Bahá, no substituirà els ja existents, sinó que serà més
aviat un auxiliar. És a dir, cada persona aprendria només dos idiomes: el matern i l'universal, i d'aquesta
manera podria conversar i comunicar-se amb tot el món. No es precisa quin seria aquest idioma
universal, ja que en això han d'estar d'acord totes les nacions i els pobles, a fi que rebi el suport de tots.
‘Abdú'l-Bahá va al·ludir moltes vegades a l'esperanto, i en una ocasió va manifestar: «L'esperanto, que
ha estat creat amb aquest propòsit, és una bona invenció i un treball esplèndid, però necessita
perfeccionament. L'esperanto, tal com és ara, resulta molt difícil per a algunes persones. Heu d'apreciar
l'esperanto perquè és el principi de la realització d'una de les lleis més importants de Bahá'ú’lláh».
A tot arreu es reconeix la necessitat d'un idioma universal, com a conseqüència de les noves
exigències d'un món cada cop més unit materialment i econòmicament pels nous invents i millores en el
transport i en els mitjans de comunicació. Només cal ter l'elecció d'aquest idioma i incorporar-lo a les
assignatures de totes les escoles del món.

IX. PAU UNIVERSAL

X. UN TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTÍCIA
Aquests dos principis estan tan íntimament relacionats entre ells, que es poden considerar alhora. Els
poetes i visionaris han somiat sempre amb un món de pau, però fins avui s'ha aconseguit ben poc per
convertir aquest somni en realitat. Quan anuncià la nova era, Bahá'ú'lláh va declarar emfàticament que
l'establiment d'una vertadera pau universal és una de les exigències més urgents d'aquesta època, i que,
si no s'acompleix, la humanitat no arribarà a la seva pròxima etapa d'existència sobre la terra. En les
seves ja famoses cartes als sobirans de les grans nacions del món, els exhorta a establir la pau i
descrigué els mitjans per realitzar-la. En una carta adreçada a la reina Victòria d'Anglaterra, l'any 1865,
deia:
«Oh, concurs de sobirans! Arregleu les vostres diferencies i llavors no tindreu més necessitat de multitud
de guerrers, ni d'equipaments de guerra, fora dels que siguin necessaris per protegir internament els
vostres dominis i els vostres súbdits. Manteniu-vos units, oh concurs de sobirans!, que així els vents de
dissensió entre vosaltres s'aquietaran i els vostres pobles trobaran repòs»,
En una altra ocasió, va predir específicament: «Arribarà el temps en que serà universalment
reconeguda la necessitat imperativa de reunir una vasta assemblea d'homes que abasti tots els pobles.
Els governants i sobirans hauran de donar-hi suport i participar en les seves deliberacions considerant els
mitjans que serveixen per establir els fonaments de la gran pau entre els homes. Aquesta pau requereix
que els grans poders decideixin, per al bé i la tranquil·litat dels pobles de la terra, que aquests es
reconciliïn entre ells. Si algun rei o sobirà prengués les armes en contra d'un altre, els altres s'aixecarien
units per impedir-ho. Quan això es faci, les nacions del món no necessitaran ja armament, llevat del que
sigui necessari per al propòsit de preservar la seguretat dels seu s dominis i mantenir l'ordre intern dels
seus territoris».

‘Abdú'l-Bahá, en la seva missió d'intèrpret dels ensenyaments de Bahá'ú'lláh. explica detalladament
aquests principis. En parlar del Tribunal Internacional de Justícia, escriví, l'any 1911:
«Haurà d'establir-se un Tribunal Suprem per a tots els pobles i governs del món, compost per
representants de cada país i govern. Els membres. d'aquest Gran Consell hauran d'estar units. Totes les
disputes internacionals hauran de presentar-se davant d'aquesta cort. El seu treball serà de resoldre per
arbitratge tot allò que pugui ocasionar dissensions. La missió d'aquest tribunal serà d'evitar la guerra».
I, després d'explicar la diferència entre el Tribunal Internacional de Baha'ú'Iláh i la Lliga de Nacions,
exposà: «El pla de Bahá'ú'Iláh és el següent: les assemblees nacionals de cada país o nació hauran
d'escollir dues o tres persones -les més selectes de la nació-, les quals estaran ben informades pel que
fa a les lleis internacionals i les relacions entre els governs i tindran ple coneixement de les necessitats
essencials de la humanitat en l'època corresponent. El nombre de representants serà proporcional al
nombre d'habitants de cada país. L'elecció d'aquestes ànimes, efectuada per l'assemblea nacional, és a
dir, el parlament, haurà de ser confirmada pel senat, el congrés, el gabinet i també pel president o
monarca, de manera que aquestes persones siguin elegides per tota la nació i els seus governants. Els
membres del Tribunal Suprem seran elegits entre les persones esmentades i, d'aquesta manera, la
humanitat sencera s'hi trobarà representada. Quan el Tribunal Suprem prengui una decisió sobre
qualsevol assumpte internacional, per unanimitat o per majoria, no hi podrà haver cap pretext per part del
demandant o del demandat per no acceptar-la. En cas de negligència o dilació, per part d'un govern o
una nació, en l'execució de les irrefutables decisions del Tribunal Suprem, les altres nacions s'aixecaran
contra aquesta, ja que tots els governs i nacions del món seran defensors d'aquest Tribunal Suprem.
Penseu si n'és de ferma, aquesta base. Però, si no hi hagués una lliga limitada i restringida, no podria
realitzar-se tal com cal aquest propòsit.»
En virtut del que ha passat en el transcurs dels últims anys i dels esforços que estan realitzant
actualment els caps d'Estat per establir la pau universal, aquestes manifestacions de Bahá'ú'lláh i
d'Abdú'l-Bahá, fetes fa tants anys, són motiu de meditació per a aquells que les coneixen.
Fins ara gairebé tots els homes acceptaven la guerra com a cosa natural a la vida i al·legaven que la
pròpia naturalesa de l'home és combativa i que per aquest motiu la guerra ha existit sempre i sempre
existirà. Bahá'ú'Iláh rebutja emfàticament aquesta creença i diu que la guerra ha estat el resultat de la
condició no desenvolupada de la humanitat, i que avui, en aquesta nova era de maduresa, la humanitat
haurà d'abandonar aquesta joguina de la seva infantesa i establir d'un cop per sempre la pau universal.

XI. SOLUCIÓ ESPIRITUAL DELS PROBLEMES ECONÒMICS
Des de temps immemorials «veiem homes sobrecarregats de riquesa i d'altres que defalleixen perquè
no tenen ni tan sols on reclinar el cap». Tota persona sincera ha de convenir amb ‘Abdú'l-Bahá que
«aquesta situació és dolenta i s'hi ha de posar remei», ja que, mentre continuï, la humanitat no podrà
aconseguir la felicitat ni la prosperitat. Un altre principi de Bahá'ú'lláh és, doncs, la solució dels problemes
econòmics.
Hi ha moltes teories i ideologies actualment quant a aquesta qüestió, però, a la llum dels
ensenyaments de Bahá'ú'lláh, totes són impracticables o inadequades, i només poden proporcionar, a tot
estirar, un alleujament temporal.
«Els fonaments de tota condició econòmica –declarà ‘Abdú'l-Bahá- són divins en la seva naturalesa i
estan associats al món del cor i de l'esperit. Això s'explica plenament als ensenyaments bahá'ís, i sense
conèixer aquests principis no pot realitzar-se cap millora en l'aspecte econòmic. Els cors hauran d'estar
units, l'amor arribarà a ser tan dominant, que els rics voldran de tot cor ajudar els pobres i faran els
passos necessaris per a l'establiment permanent d'aquestes solucions econòmiques».
Heus aquí, doncs, l'essència del problema econòmic: qualsevol posició que no tingui en compte que
aquest problema és espiritual en la seva naturalesa i que l'única solució permanent és el canvi espiritual
de la gent, fracassarà amb tota seguretat, ja que sense reconèixer primer aquestes veritats seria inútil
qualsevol discussió relativa a això.
Per tant, la solució del problema econòmic ha d'aconseguir-se mitjançant l'educació i la legislació, i no
per la força: mitjançant l'evolució, i no la revolució. «L'essència de l'esperit bahá'í -diu ‘Abdú'l-Bahá- és
que per establir un ordre social i una condició econòmica millors, hi ha d'haver lleialtat a les lleis i als
principis de govern. Sota les lleis que han de governar el món, els treballadors poden en justícia exigir
drets humans, però sense recórrer a la força ni a la violència. Els governs donaran aquestes lleis establint
una legislació justa, de manera que tota la humanitat gaudeixi d'una plena mesura de benestar i privilegis;
però això haurà d'estar sempre d'acord amb la protecció i el procediment legals ... Avui el mètode de
petició és la vaga, i el recurs de la força és palesament dolent i destructiu per a les bases de la vida». En
una altra ocasió va dir: «La solució deis problemes econòmics no es farà per mitjà de la lluita del capital
contra l'obrer o de l'obrer contra el capital, en disputa i conflicte, sinó per la conscient actitud de bona
voluntat per ambdues parts. Llavors s'aconseguiran arreglar les condicions amb veritat i justícia».
Ara bé: quin és el propòsit d'aquestes lleis? El d'establir una condició en la qual tots gaudeixin
d'igualtat absoluta? ‘Abdú'l-Bahá contesta clarament que no.
«El remei haurà d'aplicar-se amb cura. No pot fer-se de manera que hi hagi absoluta igualtat entre els
homes. La igualtat és una quimera. És completament impracticable».
Segons la llei universal de la vida no hi ha dos éssers exactament iguals: tant en el regne mineral
com en el vegetal, l'animal o l'humà, la diferència en capacitats és fonamental. Per tant, l'establiment
d'una condició d'igualtat entre els homes és impossible. Com explica ‘Abdú'l-Bahá, «alguns tenen molta
intel·ligència, altres tenen una intel·ligència normal i altres no en tenen. En aquestes tres escales hi ha
ordre, però no igualtat, Com podria haver-hi igualtat entre la saviesa i la ignorància? Encara que
s'intentés aconseguir-la no podria mantenir-se, ja que, si fos possible la seva existència, tot l'ordre del
món aniria en orris. La humanitat, com un gran exercit, necessita un general, caps de diferents graus i
soldats: cadascú amb els seus deures ben delimitats. Els graus són absolutament necessaris per
assegurar una organització ordenada. Un exèrcit no es podria compondre només de generals, o de
capitans, i tampoc no el podrien compondre només soldats, sense haver-hi cap autoritat per dirigir-los.
l'únic resultat seria que el desordre i la desmoralització s'apoderarien de l'exèrcit.
Tots naixem per complir una missió a la vida i la societat necessita que cadascú treballi en la seva
pròpia esfera. No poden ser tots generals, ni tots capitans, ni tots soldats, com assenyalà ‘Abdú'l-Bahá.
Malgrat tot -i això és molt important-. ha de donar-se a cada persona l'oportunitat per trobar i omplir
aquest motlle especial per al qual fou creada, i mentre no es formi una societat que practiqui això, no
s'haurà satisfet el propòsit diví per a la creació.
L'aplicació deis principis espirituals de Bahá'ú'lláh consisteix a donar a cada ésser humà, sense
distinció de raça. nacionalitat, credo o classe, la justa proporció dels béns de la vida, d'acord amb la seva
capacitat i necessitats, a fi que «la moderació faci la seva obra».
Segons paraules d'Abdú'l-Bahá: «Bahá'ú'Iláh ha revelat principis i lleis que aconseguiran l'ajustament
de les diverses capacitats humanes. Ha dit que qualsevol cosa que es pugui aconseguir en el camp del
govern humà es realitzarà a través d'aquests principis. Quan es realitzin les lleis que ha instituït, no hi
haurà a la comunitat ni milionaris ni persones molt pobres. Aquestes últimes rebran grans dons i els rics

assoliran la felicitat eterna: perquè, encara que ara els rics gaudeixen de grans comoditats i luxes, estan
privats, però, de la felicitat eterna, ja que aquesta depèn del fet de donar, i els pobres es troben a tot
arreu en estat de privació»,
Aplicacions definitives d'aquests principis de Bahá'ú'lláh serien: la participació equitativa deis guanys
de les fàbriques i mines entre obrers i empleats; les lleis d'assistència i de previsió social i un ajustament
equitatiu d'impostos sobre herències, guanys i rendes en escala graduada. Tot això ja s'està portant a la
pràctica en diverses parts del món, i són proves visibles de la nova estructura social promesa per
Bahá'ú'lláh fa més de cent anys, «com a conseqüència de noves forces espirituals designades pel
Creador», per portar la humanitat al seu alt destí en l'època de la seva maduresa, en la nova era.

XII. LA UNITAT FONAMENTAL DE LA RELlGIÓ
Aquest és un altre dels principis que els esdeveniments mundials actuals estan col·locant en primer
pla.
Fins al començament de la nova era, es cregué que tots els sistemes religiosos eren diferents i
independents, i que cap d'aquests no tenia relació amb els altres; més ben dit, els seguidors i dirigents de
cada religió creien que només el seu propi sistema era «la veritat» i que tots els altres eren supersticions i
obres de Satanàs, Però Bahá'ú'lláh, en anunciar la nova era, va revelar un ensenyament nou i sorprenent:
«que totes les religions del món foren fonamentades sobre ensenyaments bàsics idèntics i que cada un
d'aquests és una anella de la mateixa cadena de la «Veritat», procedent de la mateixa font, l'únic i el
mateix Déu.
D'altra banda, l'allau de descobriments científics i la revolució que aquests produïen en la vida -part
essencial de la nova era- començaren no solament a fer possible la lliure investigació dels escrits
fonamentals de totes les religions, sinó també a forçar una associació íntima entre els seguidors de les
diferents religions. El resultat de tot això és la comprensió creixent entre els pobles del món de la unitat
fonamental de la religió, comprensió necessària perquè la humanitat aconsegueixi el seu alt destí de
desenvolupament i unitat que l'espera en segles vinents.
Com a ampliació d'aquest tema, Bahá'ú'Iláh exposa que cadascun dels sistemes religiosos fou fundat
per un Profeta o Missatger de Déu, que vingué a portar els ensenyaments i les lleis apropiats a les
necessitats de la se va època i adaptades a la capacitat de les gents que els rebien. «Aquests Profetes declara Bahá'ú'lláh- són exponents a la terra d' Aquell que és el centre de l'univers, la seva essència i
últim propòsit. Tots tenen un mateix propòsit, el seu secret és el mateix. Preferir un o altre, exaltar-ne un
sobre els altres, no es permet de cap manera. Però és diferent la mesura de la revelació dels Profetes de
Déu en aquest món: cadascun ha estat portador d'un missatge diferent i s'ha revelat per accions
específiques. A cada Profeta li ha estat confiat un ensenyament i se li va encarregar que actués de la
manera que més convingués a les necessitats de la seva època.
El propòsit de Déu, en enviar-nos un Profeta, és doble: primer, alliberar els fills dels homes de
l'obscuritat i la ignorància, i guiar-los a la llum de l'autèntica comprensió. El segon, assegurar la pau
i tranquil·litat de la humanitat i procurar els mitjans pels quals aquestes podran establir-se.
En conseqüència, Krishna, fundador de l'hinduisme; Buda, fundador del budisme; Zoroastre, fundador
del zoroastrisme; Abraham i Moisés. fundadors del judaisme; Jesucrist, de qui provingué el cristianisme, i
Mahoma, el profeta del l'Islam, tots foren, segons aquest nou ensenyament de Baha'ú'lláh, vertaders
Missatgers divins, que sorgiren en èpoques diferents per guiar la humanitat pel camí de la veritat. Els
seus ensenyaments, que són revelacions progressives de l'única Veritat, estan completament d'acord:
són els homes els que han fet divisions i han produït baralles, per mala voluntat i falta de comprensió.
«Totes les disputes i oposicions -explicà ‘Abdú'l-Bahá- són causades per l'afecció de l'home a les
aparences i ritus externs, amb oblit de la senzilla i innegable veritat. Són les pràctiques exteriors de les
religions les que porten enemistats i discussions. La Realitat és única, sempre la mateixa; la Realitat és la
Veritat i la Veritat no té divisió». Més endavant assegurà: «Arribarà el dia en el qual totes les religions de
la terra s'uniran perquè, en principi, són una sola religió. No hi ha necessitat de divisió ja que únicament
les formes externes les separen».
És a dir, que la vertadera religió consisteix en els ensenyaments dels profetes i no en les invencions
deis homes. Quan la realitat de la religió es troba enfonsada entre les pràctiques externes, els dogmes,
els ritus i les cerimònies, la religió perd la seva força de guiar la humanitat. Desprès arriben la superstició,
el materialisme, la corrupció, la confusió i, per fi, el caos. Llavors ve un altre Profeta, exposa de nou la
realitat i indica el nou camí. Sempre ha estat així; quan els homes segueixen la realitat revelada pels
Profetes, edifiquen civilitzacions, prosperen i són felices: però quan substitueixen els ensenyaments

divins per les seves pròpies idees, es desvien del bon camí i la civilització sofreix un col·lapse.

EL NOU ORDRE MUNDIAL DE BAHÁ'U'LLÁH
En aquestes pàgines s'han exposat els dotze principis de la nova era, revelats per Bahá'ú'lláh fa més
de cent anys. Els esdeveniments del món actual els estan col·locant més i més en primer pla, com l'única
base ferma per al Nou Ordre Mundial que comença a sorgir. Enumerarem novament aquests principis,
seguint l'ordre en que els hem exposat:
1. Investigació independent de la veritat.
2. Unitat del gènere humà.
3. La religió ha de ser causa d'harmonia i unió.
4. La religió haurà d'estar d'acord amb la ciència i la raó.
5. Abolició de qualsevol prejudici.
6. La instrucció universal.
7. Igualtat de drets i oportunitats per a l'home i la dona.
8. Un idioma i una escriptura universals.
9. Pau universal.
10. Un tribunal internacional de justícia.
11. Resolució espiritual del problema econòmic.
12. La unitat fonamental de la religió.
Tractem d'imaginar-nos aquest Nou Ordre Mundial, preconitzat per Baha'ú'lláh, basat sobre
aquests dotze principis. Ho farem citant alguns escrits de Shoghi Effendi, nét d' Abdú'l-Bahá. el qual
diu: «El principi de la 'Unitat de la Humanitat' -el punt de suport entorn del qual giren tots els
ensenyaments de Bahá'ú'lláh- no és merament una explosió d'emotivitat ignorant, o l'expressió d'una
vaga i pietosa esperança. Les seves aspiracions són més profundes, les seves promeses més grans
que qualsevol de les que els Profetes anteriors s'havien permès formular».
«La unificació de tota la humanitat és la meta a la qual s'està aproximant la societat humana. La
unitat de la família, de la tribu, de la comunitat urbana i de la nació, han estat successivament
complertes i àmpliament establertes. La unitat del món és la meta cap a la qual esta esforçant-se a
arribar una humanitat turmentada. L'edificació de nacions s'ha acabat. L'anarquia innata en una
sobirania d'Estats es mou cap al seu punt culminant; un món que s'encamina cap a la seva
maduresa ha d'abandonar aquest fetitxe, reconèixer la unitat i integritat de les relacions humanes i
establir definitivament la maquinaria que pugui encarnar el principi fonamental de la vida».
És a dir, que el principi cardinal enunciat per Bahá'ú'Iláh indica que ha arribat l'hora en que es
realitzarà el somni dels poetes i dels profetes d'altres temps: un món unificat en tots els aspectes de
la vida. Durant la seva infantesa i adolescència, la humanitat desenvolupà entitats socials i
polítiques apropiades a les successives etapes del seu creixement: la família, la tribu, la comunitat
urbana i la nació. Ara, la humanitat està entrant a la maduresa i haurà d'adoptar, doncs, la forma
social i política que convingui a aquesta etapa, o sigui, la d'un Estat mundial, el parlament de l'home,
la federació del món. Aquest Estat mundial és el que Bahá'ú'lláh va anunciar fa més de cent anys, i
el seu establiment serà el resultat de l'aplicació deis principis que ell revelà.
Mirem aquesta societat del futur, segons com el descriu Shoghi Effendi:
«La unitat de la raça humana prevista per Bahá'ú'Iláh implica l'establiment d'un Estat mundial en el qual
totes les nacions, races, creences i classes socials estaran unides estretament i d'una manera

permanent. Aquest Estat mundial es constituirà per mitjà d'una legislatura mundial, .. un executiu mundial,
protegit per una força internacional .. un tribunal mundial. Un idioma universal. ..una escriptura universal,
.. una literatura mundial, un sistema únic de monedes, pesos i mesures, simplificaran l'intercanvi i
l'enteniment entre les nacions i les races».
«Un sistema federal mundial que governi el món i exerceixi una autoritat indiscutible, que fongui els
ideals de l'Est i de l'Oest, lliure de la maledicció de la guerra i les seves misèries, i que dirigeixi
I'explotació de tots els inimaginables recursos d'energia disponibles sobre la superfície del planeta; un
sistema en el qual la força sigui la servidora de la justícia, amb una vida sustentada pel reconeixement
d'un sol Déu i per la se va lleialtat a una Revelació comuna. Aquesta és la meta cap a la qual la
humanitat, impel·lida per una força unificadora de vida, esta avançant».
A la llum d'aquestes manifestacions, és fàcil de comprendre per què Bahá'ú'lláh declara que «l'Ordre
regnant és lamentablement defectuós» i «aviat l'Ordre del present serà enrotllat i un de nou serà
desenrotllat en el seu lloc», ja que les antigues tradicions, idees i maneres de viure són ja inadequades;
els anteriors sistemes de govern i polítiques econòmiques estan fallant i les estretes i rígides doctrines
religioses del passat no satisfan ja les necessitats de la humanitat, en aquesta avançada i universal nova
era en la qual esta entrant el món.
«Ha de considerar-se -diu Shoghi Effendi- que l'adveniment de la Revelació de Bahá'ú'lláh
marca l'adveniment de la maduresa de la raça humana. No ha de ser vista simplement com un
altre renaixement espiritual en la cadena de les Revelacions progressives, ni tan sols com la
culminació d'una de les sèries de cicles profètics periòdics, sinó més aviat com la marca de
l'última i més elevada etapa en la meravellosa evolució de la vida col·lectiva de l'home en el
nostre planeta.

EL PROFETA DE LA NOVA ERA
Després d'haver exposat l'estat actual de la humanitat, així com els principis bàsics i el pla per al Nou
Ordre Mundial que ha de desenvolupar-se durant la Nova Era, falta saber alguns detalls sobre la vida de
qui revelà aquests coneixements, així com sobre la Fe universal que Ell fundà.
Mirzá Husayn 'Alí, conegut amb el nom de Bahá'ú'lláh (La Glòria de Déu), l'adveniment del qual fou
predit per el Báb, nasqué a Teheran, Iran, el12 de novembre de 1817. El seu pare fou un noble de classe
elevada que tenia l'important càrrec de ministre a la cort de Sháh, Aquest càrrec li fou ofert a Mirza
Husayn 'Alí quan morí el seu pare, però Ell el rebutjà i abandonà la cort per atendre els oprimits i els
afligits. Aquest brillant noble, que tenia un coneixement, una eloqüència i un caràcter amable exemplars,
fou atacat per les forces de la ignorància i del fanatisme. Fou empresonat a Teheran, desterrat l’any 1852
del seu país natal cap a Bagdad i després cap a Constantinopla i Adrianòpolis.
L'any 1868, Bahá'ú'lláh i els seus acompanyants foren enviats cap a un exili més llarg, aquesta vegada
cap a Terra Santa. Cap a ‘Akká, en el Mont Carmel, amb la qual cosa es veieren complertes, per voluntat
deis seus enemics, les profecies de la Bíblia i l'Alcora. Aquí, sota condicions horribles, van viure alguns
anys. Més tard, les restriccions foren assuaujades una mica, i Bahá'ú'lláh va anar a viure a Bahjí, a poca
distància d' ‘Akká, Fou aquí on Edward Granville Browne, catedràtic de la facultat de Pembroke a la
Universitat de Cambridge, fou rebut per Bahá'ú'Iláh. El relat de l'entrevista és l'únic deixat per un
occidental:

«El rostre d'aquell que jo vaig contemplar, no el podré oblidar mai més; no puc, però, descriure'l.
Aquells ulls penetrants semblava que llegien la nostra pròpia ànima; poder i autoritat reposaven en el seu
ampli cap, mentre els soles profunds del seu front i el seu rostre indicaven una edat que els cabells de
negra atzabeja i la barba poblada que Ii baixava gairebé fins a la cintura semblaven desmentir. Era
innecessari de preguntar davant de qui em trobava, mentre m'inclinava davant d'Aquell que és objecte de
devoció i amor, que els reis i els emperadors podrien envejar en va.
Una veu suau i plena de dignitat m'invità a seure, i llavors continuà:
«Lloat sigui Déu per allò que aconseguires! Vingueres a veure un presoner i un exiliat ... Desitgem
només el bé del món i la felicitat de les nacions; ells ens consideren, mentrestant, com instigadors de
lluita i sedició, mereixedors de grillons i desterrament ... Que totes les nacions es converteixin a una fe
comuna, i que tots siguem germans els uns dels altres; .que s'enforteixin els vincles d'afecte i unió entre
els fills dels homes; que la diversitat de religions desaparegui i que les diferencies de raça siguin
anul·lades. Quin mal pot haver-hi? Ha de succeir així. Aquestes lluites infructíferes, aquestes funestes

guerres s'han d'acabar, i arribarà la Pau Més Gran. No necessiteu també això, a Europa? No va ser això
el que Crist profetitzà Mentrestant, veiem els vostres reis i governants dilapidar els seus tresors
pròdigament en mitjans per a la destrucció de la raça humana, en lloc de fer-ho en allò que conduiria a la
felicitat de l'home. Aquestes lluites, aquestes matances i discòrdies, han de desaparèixer, i tots els homes
han de ser com membres d'una sola família; que l'home no es vanagloriï per l'amor a la seva pàtria, sinó
per l'amor al món sencer».
Bahá'ú'Iláh va deixar aquest món mortal el maig de 1892. Fou durant el seu exili, especialment a
Adrianòpolis i Akká, quan formulà les lleis i ordenances de la seva Dispensació; exposats en més de cent
volums els principis de la seva Fe, proclamà el seu Missatge als reis i governants tant de l'Est com de
l'Oest, cristians i musulmans.
Es dirigí al Papa, al Califa de I'Islam, als magistrats caps de les repúbliques del continent americà, a
les ordes del sacerdoci cristià, als dirigents xiïtes i sunnites de l'Islam, i als sacerdots de la religió de
Zoroastre. En aquests escrits, proclamà la seva revelació en la qual ressaltaven els principis de la
justícia, i delineà un pla de seguretat col·lectiva en el qual advertia a la humanitat de les conseqüències
que podia comportar el fet que aquest pla fos refusat.
La causa de Bahá'ú'lláh s'ha anat desenvolupant, malgrat els esforços realitzats per extingir-la, i ha
arribat a ser actualment una religió mundial independent a la qual s'han adherit persones de pràcticament
tots els països del món. La comunitat bahá'í és un vertader mostrari de la humanitat, ja que representa
gairebé totes les nacionalitats, classes, oficis, professions ... rics, pobres, educats i analfabets. Els
membres de la Fe bahá'í resideixen en més de 100.000 localitats, a 340 països i territoris -152 dels quals
són nacions independents-, i uneix homes i dones de variats orígens religiosos i ètnics. Més de 1.600
tribus i grups hi estan representats.

Els Ensenyaments Bahá’ís
Els preceptes centrals de la Fe bahá'í són la unitat de Déu, la unitat de la religió i la unitat de la
humanitat. El principi fonamental proclamat per Bahá'ú'lláh és:
•
•
•
•
•

que la veritat religiosa no és absoluta, sinó relativa;
que la Revelació Divina és un procés continu i progressiu;
que totes les grans religions del món són divines en origen °i
que les seves missions representen etapes successives en l'evolució espiritual de la societat humana.

Com que la Fe bahá'í ensenya que el propòsit de la religió és la promoció de concòrdia i unitat, i que la
religió és el factor primordial per a la consecució de la pau i el progrés ordenat de la societat, les
escriptures bahá'ís proveeixen l'esbós de les institucions necessàries per a l'establiment de la pau i l'ordre
mundials: una federació o govern mundial, amb els seus poders executiu, legislatiu i judicial, un idioma
internacional auxiliar, una economia i un mecanisme d'intercomunicació mundials, un sistema universal
de moneda, pesos i mesures.

Característiques de la Comunitat Bahá'í
Durant més de cent anys, els bahá'ís han procurat fer realitat la unitat de la humanitat, la pau universal
i un ordre mundial. Per assolir aquest objectiu i alhora reflectir el propòsit bàsic de la vida humana -que
per als bahá'ís és, en essència, conèixer i adorar Déu i tirar endavant una civilització que sempre
progressi-, la comunitat bahá'í mundial ha encoratjat contínuament a complir certs requisits essencials.
Heus aquí alguns:
1.- La promoció de bon caràcter i el desenvolupament de qualitats espirituals com l'honestedat, la
integritat, la compassió i la justícia. Això s'aconsegueix a través de l'oració, la meditació i el treball
realitzat amb esperit de servei a la humanitat, que per als bahá'ís són expressions d'adoració a Déu.
2.- L'eliminació de prejudicis de raça, credo, classe, nacionalitat i sexe. Les comunitats bahá'ís han
adquirit considerable experiència en l'eliminació de tota forma de discriminació, d'acord amb el principi
bahá'í d'unitat orgànica de la humanitat.
3.- L'eliminació sistemàtica de tota forma de superstició que impedeixi el progrés humà, i la consecució
d'un equilibri entre els aspectes material i espiritual de la vida. Ambdós descansen en la comprensió dels
principis de recerca independent de la veritat i harmonia entre la ciència i la religió com dues facetes de la
veritat.

4.- El desenvolupament deis talents i capacitats únics de cada individu, a través de la recerca de
coneixements i l'adquisició d'habilitats per a la pràctica d'un ofici o professió, no solament per a satisfacció
personal, sinó també per a l'enriquiment de la societat en general.
5.- La completa participació de tots dos sexes en tots els aspectes de la vida de la comunitat, incloent-hi
els processos electius, administratius i de decisió, com a compliment del principi bahá'í d'igualtat
d'oportunitats, drets i privilegis per a homes i dones.
6.- La promoció del principi d'educació universal obligatòria.
Les comunitats bahá'ís estan començant a establir escoles primàries i secundàries, obertes a tothom,
en llocs on no hi ha facilitats d'educació, així com també programes d'educació per a adults en
alfabetització i desenvolupament comunal. Actualment hi ha 133 escoles i instituts bahá'ís.

Lleis bahá’ís
A més de les lleis espirituals que requereixen oració diària i un període anual de dejuni, la Fe bahá'í té
lleis socials. Requereix monogàmia, per exemple, i considera el matrimoni condicionat al consentiment
d'ambdues parts i dels pares. El divorci està descoratjat en la comunitat bahá'í: i la llei bahá'í demana un
any de separació com a prova, després del qual, si no es poden resoldre les diferències, es permet el
divorci. La llei bahá'í també prohibeix I'ús de begudes alcohòliques i de narcòtics.
Caràcter Apolític
La Fe bahá'í és apolítica. No té relació amb cap govern respecte a l'administració o orientació de les
seves activitats. Els seus programes són sostinguts exclusivament per les contribucions voluntàries dels
seus adherits. A cap bahá'í no li és permès de participar en cap política partidista.

ADMINISTRACIÓ BAHÁ'Í
La Fe bahá'í no té cap forma de sacerdoci o clergat professional. En lloc d'això, per vetllar pels
assumptes religiosos de la comunitat, Bahá'ú'lláh establí les bases d'un sistema d'administració per mitjà
del qual tots els creients poden treballar conjuntament per al progrés de la Fe i el benestar espiritual de la
comunitat
L'administració bahá'í és divina en el seu origen i esta constituïda per institucions locals i nacionals
denominades Assemblees Espirituals Locals i Nacionals, que són elegides per la comunitat mitjançant
votació secreta i sense candidatures. Aquestes institucions han d'estar formades per individus tan
capaces. que puguin ser els dipositaris de la Misericòrdia de Déu entre els homes. A escala mundial, els
membres de les Assemblees Nacionals escullen la Casa Universal de Justícia, que és el cos suprem de la
Fe baha'í.
El principi pel qual funcionen aquestes institucions és el de la consulta. Els assumptes són tractats en
un esperit de recerca de la veritat i d'oració. i sempre preval la veu de la majoria.
Aquesta és la base del nou Ordre Mundial que la Fe baha'í ofereix a la humanitat.

Relació amb les Nacions Unides
La Comunitat Internacional Bahá'í està acreditada amb caràcter consultiu davant del Consell Econòmic
i Social de les Nacions Unides (ECOSOC) i davant del Fons de les Nacions Unides per a la Infància
(UNICEF). També treballa associada al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP) i
amb el Departament d'Informació Pública de les Nacions Unides. Té representants davant les Nacions
Unides a Nova York, Ginebra, Viena i Nairobi, així com un representant especial per al continent d' Àfrica.
La relació de la Comunitat Internacional Bahá'í amb les Nacions Unides data de 1948.
En la seva labor amb les Nacions Unides, la Comunitat Internacional Bahá'í ha participat en
assemblees dels organismes de I'ONU que tractaren temes de drets humans, desenvolupament social,
condició jurídica i social de la dona, el medi ambient, assentaments humans, aliments mundials, ciència i

tecnologia, població, llei del mar, prevenció del delicte, narcòtics, joventut, infància, família, desarmament,
i la Universitat de les Nacions Unides. Ha procurat informació, presentant declaracions i publicant fullets
sobre la major part d'aquests temes i ha pres part en anys especials de les Nacions Unides, en
conferències i congressos mundials, i en assemblees i seminaris regionals que tractaven els problemes
econòmics del nostre planeta.
La Fe bahá'í es distingeix d'altres religions en el fet de no tenir clergat, ni ritus, ni dogmes. Segons els
ensenyaments de Bahá'ú'lláh, en aquesta nova era de progrés cada persona ha d'estudiar els preceptes
de la Fe per ella mateixa, perquè pugui portar-los a la pràctica en la vida diària, i prendre part, així, en el
desenvolupament de les seves pròpies facultats i en l'establiment del Nou Ordre Mundial. Tots els bahá'ís
tenen la mateixa responsabilitat per servir la Causa i divulgar els seus principis. No reben sou pel seu
treball, sinó que treballen amb la condició que així compleixen amb la voluntat del seu Creador i serveixen
de la millor manera els interessos de la humanitat.
Potser no hi ha explicació més apropiada del que és la Causa fundada per Bahá'ú'lláh que aquesta
carta escrita a un buscador de la veritat per Shoghi Effendi, primer Guardià de la Fe bahá'í:
«Tots els moviments espirituals i socials que existeixen al món, que són molts, tenen alguna espurna
de la veritat divina. La seva mateixa existència demostra que tenen alguna cosa per oferir a l'home i que
hi són per realitzar algun propòsit»,
«Però allò que el món necessita, en un moment tan crític de la seva història, no és un simple pal·liatiu,
Necessita un moviment que penetri profundament en les seves malalties socials i espirituals i que faci un
canvi complet i fonamental, un canvi que inclourà en el seu abast tant la reforma social com la reforma
espiritual de l'home. Però aquest moviment no pot ser inaugurat sinó per un missatger de Déu, revelat per
EII per a aquest mateix propòsit. En semblants moments crítics de la passada història de l'home,
aparegueren Zoroastre, Moisés, Crist i Mahoma i actualment s'ha revelat Bahá'ú'lláh».
«Així com en el passat els profetes foren perseguits i els seus missatges ridiculitzats, així també el
missatge de Bahá'ú'lláh ha estat objecte de burla, al·legant que és un mer idealisme impracticable. Però,
que és el que observem avui? Al cap de menys de quaranta anys de la seva mort, els principis que Ell
revelà són l'única solució per a la política pràctica; les veritats espirituals que expressà són les
necessitats urgents de l'home i allò que necessita per al seu desenvolupament moral i espiritual».
«EII no ens demana que el seguim cegament. Diu en una de les seves Tauletes: 'Déu ha dotat l'home
d'una ment perquè operi com una llum de torxa i perquè el guiï a la veritat'».
«Llegiu les seves paraules, considereu els seus ensenyaments, mesureu-ne el valor davant dels
problemes contemporanis, i segur que la veritat us serà revelada. Llegiu llibres com l'Iqan, Resposta a
unes Preguntes, la Narració de Nabil, i apreciareu la veritat de la seva Missió, tant com el vertader esperit
que Ell crea en tot aquell que segueix els seus ensenyaments».
_______________________________________-

«Oh pobles i races bel·ligerants sobre la terra! Dirigiu els vostres rostres
cap a la unitat i deixeu que el fulgor de la seva llum brilli sobre vosaltres.
Reuniu-vos i per amor a Déu decidiu- vos a extirpar tot allò que sigui font de
discòrdia entre vosaltres. Llavors el resplendor del gran Astre del món
embolcallarà tota la terra, i els seus habitants arribaran a ser els ciutadans
d'una sola ciutat i els ocupants d'un sol tron»,
- Bahá'ú'lláh -

