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Посилання на Коран
У виносках, де робиться посилання на Коран, сури пронумеровані відповідно до оригіналу, а номери віршів відповідають перекладу Родвела англійською мовою та іноді відрізняються від нумерації в тексті арабською мовою.
Передмова до англомовного видання
Одкровення Бахаї у викладі Абдул-Бахá подане в Його писаннях, численних збірках Його висловлювань та Його листуванні. Його писання, такі як «Таємниця божественної цивілізації», «Оповідь подорожнього» та «Воля і Заповіт», доступні
в перекладах англійською мовою. Також виходить друком чимало збірок записаних усних Його висловлювань, серед яких
варто згадати «Відповіді на деякі запитання», «Спогади вірних», «Паризькі бесіди». Проте протягом шістдесяти років
англійською мовою не було опубліковано жодної значної добірки Його незліченних листів. Щоправда, три томи «Скрижалей Абдул-Баха́», надруковані в 1909–1916 рр. у Сполучених
Штатах, згодом перевидавались, але це було вже дуже давно.
Пропонована вашій увазі збірка — це спроба надати значно
ширшу добірку, ніж у тих ранніх виданнях; її уважне читання
допоможе скласти певне уявлення про широке коло тем, яких
торкався Вчитель у своєму листуванні. До неї ввійшли деякі зі
Скрижалей, переклад яких підготував Комітет у Всесвітньому центрі на базі перших варіантів перекладу, що його зробив Шоґі Еффенді ще за життя Абдул-Баха́, а також численні
Скрижалі, які переклала Марзі Ґейл за текстами, надісланими
зі Всесвітнього центру, де зберігається понад 19 тисяч оригіналів або завірених копій. Деякі найвідоміші Скрижалі, як-от
листування з Оґюстом Форелем або більша частина Скрижалі
до Гааґи, не ввійшли до цієї збірки, тому що вони доступні як
окремі видання.

Щасливими та благословенними адресатами переважної
кількості Скрижалей, що ввійшли до цієї збірки, були перші
віряни в різних країнах Сходу й Заходу — як окремі особи, так
і громади, комітети або зібрання друзів, і важко переоцінити
значення цих Писань для тих громад Бахаї, що зароджувалися
на Заході, адже літератури англійською мовою на той час було
вкрай мало.
Ми переконані, що публікація цих писань Учителя спонукатиме всіх, хто любить Його, з іще більшим запалом відгукуватися на Його заклик і допоможе їм іще глибше усвідомити
ту дивовижну гармонію людського й божественного, яку Він,
Таїна Бога, так досконало уособлював.

Вступ
Абдул-Баха́ (23 травня 1844 р. — 28 листопада 1921 р.) — най
старший син Бахаулли, Пророка-засновника Віри Бахаї, і саме
Його Бахаулла призначив Своїм наступником. Поза спільнотою Бахаї він був відомий як Аббас Еффенді, але бахаї іменують його Найвеличнішою Гілкою, Таїною Бога та Вчителем:
усі ці титули дав йому Бахаулла. Після смерті Бахаулли в 1892
році він вибрав для себе ім’я Абдул-Баха́, тобто Слуга Слави.
Віра Бахаї зародилася в Ірані в середині ХІХ століття й
завдячує своєю появою двом Пророкам-засновникам, які
прийшли один за одним, — Бабу та Бахауллі. Як пояснював
Баб, Його місією було проторувати шлях для Того, Кого явить
Бог — для Богоявлення, на якого чекали послідовники всіх
вір. Під час кількох хвиль переслідувань, що почались у відповідь на такі Його заяви та які забрали життя самого Баба
й тисяч Його послідовників, Бахаулла проголосив Себе сповненням цієї Божественної обітниці.
Ще дитиною Абдул-Баха́ розпізнав духовне положення свого батька — раніше, ніж про це було публічно оголошено, і з
восьми років супроводжував Бахауллу під час його заслання
та ув’язнення. Абдул-Баха́ часто представляв свого батька в
справах з державними чиновниками та громадськістю. Після
кончини Бахаулли в 1892 році Абдул-Баха́ — згідно з письмовими розпорядженнями Бахаулли — став на чолі Віри Бахаї.

Як наступник Бахаулли й особа, обрана тлумачити Його писання, Абдул-Баха́ теж займає особливе духовне положення.
Віряни-бахаї вважають, що Він є досконалим взірцем Віри Бахаї, і хоча він не пророк, але також наділений божественними
знаннями.
Протягом свого видатного пастирства Абдул-Баха́ листувався з вірянами-бахаї по всьому світу, даючи їм безліч практичних і духовних настанов. Хоча багато які з листів, зібраних
у цьому виданні, були написані конкретним особам у відповідь на певні запитання, однак викладене в них керівництво
містить універсальні істини, варті того, щоб їх пізнав кожен.
Подані тут листи та інші писання висвітлюють широке коло
тем і містять глибоку духовну мудрість, яка так само актуальна й життєво важлива сьогодні, як і тоді, коли її вперше було
викладено на папері.

Абдул-Баха́
Вибране з Писань

-1народи світу! Сонце Істини зійшло, щоб осяяти всю
землю й одухотворити людську спільноту. Похвальними є наслідки й плоди цього, і рясними — святі свідчення, що народилися з цієї благодаті. Це істинне милосердя та найчистіша
щедрість; це світло для світу й для всіх його народів; це злагода та приязнь, любов і солідарність; воістину, це співчутливість та єдність і кінець відчуження; це єднання в цілковитій
гідності та свободі з усіма, хто живе на землі.
Благословенна Краса мовить: «Ви всі — плоди одного дерева, листя однієї гілки». Так Він уподібнив цей світ буття до
єдиного дерева, а всі народи світу — до його листя, квітів і
плодів. Гілля має вкриватися цвітом, а листя та плоди — наливатися соком, і саме від взаємного зв’язку всіх частин світового дерева залежить буяння листя й квітів і солодкість плодів.
Тому-то всі людські істоти повинні як найдужче підтримувати одна одну й прагнути до життя вічного. І тому всі, хто
любить Бога, у цьому мінливому світі мають стати виявами
милості та благословення, посланими від поблажливого Царя
видимих і невидимих сфер. Нехай вони очистять свій зір і дивляться на все людство як на листя, квіти й плоди дерева буття. Нехай вони повсякчас дбають про те, щоб робити добро
своїм ближнім, даруючи їм любов, розуміння й турботливу
допомогу. Нехай вони ні в кому не вбачають ворога чи недоброзичливця, а думають про все людство як про своїх друзів,
приймаючи чужинця як рідного, прибульця — як товариша,
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залишаючись вільними від упередженості й не зважаючи на
розбіжності.
У цей день той сподобився ласки Порогу Господнього, хто
підносить усім людям чашу вірності, хто дарує всім, навіть
своїм ворогам, коштовність щедрості та простягає руку допомоги навіть своєму грішному гонителю; він той, хто стане
сповненим любові другом навіть своєму найлютішому недругові. Такі-бо Вчення Благословенної Краси, такі-бо поради
Найвеличнішого Імені.
О ви, любі друзі! У світі вирує війна, а людський рід знемагає в стражданнях та смертельній борні. Запанувала темна
ніч ненависті, померкло світло доброї віри. Народи й племена землі вигострили свої кігті та кидаються одне на одного.
Руйнуються самі підвалини роду людського. Тисячі родин поневіряються, утративши все, що мали, і щороку тисячі тисяч
людських істот умиваються кров’ю на запилених бойовищах.
Шатра життя й радості впали долу. Воєначальники вправляються у воюванні, хизуючись пролитою кров’ю та змагаючись
один з одним у підбурюванні до насилля. «Цим мечем, — каже
один з них, — я обезглавив народ!» А інший: «Я стер на порох
цілу націю!» А ще інший: «Я повалив уряд держави!» Такими-от речами пишаються люди, у цьому вбачають вони свою
славу! Любов і праведність повсюди засуджують, а злагоду й
відданість істині — зневажають.
Віра Благословенної Краси закликає людство до безпеки й
любові, до приязні та миру. Вона звела свою скинію на висотах
землі та звернула свій заклик до всіх народів. Заради цього, о
всі ви, кого любить Бог, пізнайте цінність цієї прекрасної Віри,
дотримуйтесь її настанов, ступайте цією накресленою прямо
стезею та вказуйте цей шлях людям. Піднесіть ваші голоси та
співайте пісню Царства. Поширюйте повсюдно заповіді й настанови сповненого любові Господа, щоб цей світ перетворився на інший світ, і щоб ця повита темрявою земля наповнилася
світлом, і щоб мертве тіло людства воскресло й ожило, і щоб

усяка душа шукала безсмертя через священний подих Божий.
Невдовзі ваші швидкоплинні дні скінчаться, і слава та
багатство, утіхи й радості, що їх дає ця купа сміття — цей
світ, — зникнуть без сліду. Тож скликайте людей до Бога та
схиляйте людство наслідувати приклад Вишнього Сонму.
Будьте сповненими любові батьками для сиріт, прихистком
для безпорадних, скарбницею для бідних, зціленням для недужих. Будьте помічниками для всіх, хто потерпає від утисків,
покровителями для всіх знедолених. Завжди думайте про те,
як прислужитися кожному представникові людської раси. Не
зважайте на неприязнь і неприйняття, на зневагу, ворожість і
несправедливість, самі ж чиніть навпаки. Майте в собі доброту не показну, а щиру. Нехай кожен з тих, кого любить Бог, зосередиться на тому, щоб бути милістю Господа до людей, бути
благодаттю Господньою. Нехай учинить якесь добро кожному,
кого зустріне на своєму шляху, і кожному принесе якусь користь. Нехай покращує вдачу всіх і кожного та спрямовує на
добро людські розуми. І тоді засяє світло божественного керівництва та благословення Божі огорнуть усе людство, адже любов — це світло, у якому б домі воно не сяяло, а ворожнеча — це
темрява, у якій би оселі вона не перебувала. О друзі Бога! Щоб
могла проявитися прихована Таїна й розкритися потаємна сутність усіх речей, намагайтеся розвіяти цю темряву довічно.
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О Господи мій! Я наблизився до Тебе в глибокій темряві

цієї ночі, звіряючись Тобі мовою свого серця, тріпочучи від
радості через солодкі пахощі, що віють із Твого царства, Всеславного, і,закликаючи до Тебе, промовляю:
О мій Господи, не знаходжу слів, щоб прославляти Тебе;
не відаю, як міг би птах мого розуму злетіти до Твого Царства
Святості, бо Ти в сутності Своїй піднесений над усіма уславленнями й у самому бутті Своєму є недосяжним для тих по-

хвал, що їх підносять Тобі люди — Твої створіння. У святості
Свого буття Ти завжди був вищий за розуміння навіть мудреців із Вишнього сонму, і Ти повік залишатимешся огорненим
у святість Своєї реальності, недоступний пізнанню тих мешканців у Твоєму піднесеному Царстві, що славлять Ім’я Твоє.
О Боже, мій Боже! Як же мені уславити Тебе, як описати
Тебе у Твоїй недосяжності: Ти-бо незмірно піднесений та звеличений понад усякий опис і хвалу.
О Боже, мій Боже! Змилуйся над моєю безпорадністю, моєю
вбогістю, моїм горем і моїм приниженням! Дай мені напитися зі щедрої чаші Твоєї благодаті та прощення, пробуди мене
солодкими пахощами Твоєї любові, звесели моє серце світлом
Твого знання, очисти мою душу таємницями Твоєї єдиності,
поверни мене до життя лагідним подувом, що лине із садів
Твоєї милості, аж поки я не відкину все, крім Тебе, не вхоплюся за край Твого вбрання величі та не пущу в забуття все, крім
Тебе, поки не долине до мене солодкий подих, що розноситься
в ці дні Твої, поки не буду відданим Твоєму Порогу Святості,і
не стану на шлях служіння Твоїй Справі, і не впокорюся перед
Тими, кого Ти любиш, і не обернуся на ніщо в присутності
Тих, до кого Ти прихильний.
Воістину, Ти Помічник, Опора, Піднесений і Найвеликодушніший.
О Боже, мій Боже! Молю Тебе проблиском світла Твоєї Краси, що осяяла всю землю, і поглядом ока Твоєї божественної
співчутливості, яке бачить усе суще, і бурхливим морем Твоїх
дарів, у яке занурене все суще, і Твоїми хмарами, які насичені щедротами та проливаються дарунками на єство всіх створінь, і величчю Твоєї милості, що існувала ще до сотворіння
світу: допоможи Своїм обранцям бути вірними, і підтримай
тих, кого Ти любиш, щоб вони могли служити край Твого піднесеного Порогу, і дозволь їм здобути перемогу з допомогою
військ Твоєї могутності, перед якою ніщо не може встояти, і
підкріпи їх великим воїнством із Вишнього Сонму.

О мій Господи! Вони — слабкі душі, що стоять біля дверей Твоїх; вони — злидарі у Твоєму дворі, які розпачливо
прагнуть Твоєї благодаті, украй потребуючи Твоєї підтримки,
звертають обличчя свої до царства Твоєї єдиності й жадають
щедрот Твоїх дарів. О мій Господи! Залий їхні розуми Твоїм
святим світлом; очисть їхні серця благодаттю Твоєї підтримки; потіш їхні душі пахощами тих радощів, що линуть від Твого Сонму небесного; засвіти їхні очі через споглядання знаків
і знамень Твоєї могутності; зроби так, щоб стали вони знаменами чистоти, прапорами святості, що майорять високо над
усіма створіннями на вершинах землі; допоможи їхнім словам зворушити серця, навіть ті, що тверді, наче камінь. Нехай
повстануть вони до служіння Тобі, присвятять себе Царству
Твоєї божественності, звернуть обличчя до сфери Твоєї Самосущості, поширюють повсюди Твої знамення, осяваються
потоками Твого світла й відкривають Твої приховані таємниці.
Нехай вони провадять слуг Твоїх на тихі води, до водограю
Твоєї милості, що б’є та розливається аж у серці Небес Твоєї
винятковості. Нехай вони піднімуть на Ковчезі Спасіння вітрило зречення й вирушать у моря Твого знання; нехай вони
широко розгорнуть крила єдності та линуть на них у височінь,
до Царства Твоєї єдиності, щоб стати тими слугами, які викличуть захоплення Верховного Сонму та яким співатимуть
хвалу жителі Твого всеславного царства; нехай вони почують
глашатаїв невидимого світу, що проголосять Найвеличнішу
Радісну Звістку; нехай у прагненні зустрітися з Тобою вони
благають і молять Тебе на світанку прекрасними молитвами:
О, мій Господи, Хто повеліває всім сущим, — і проливають
сльози вранці й увечері, жадаючи увійти під покров Твоєї довічної милості.
Допомагай їм, о мій Господи, за будь-яких обставин, підтримуй їх у всі часи Твоїми ангелами святості, тими, хто є Твоїм невидимим воїнством, Твоїми небесними військами, перед
якими не встояти полчищам нижнього світу.

Воістину, Ти Могутній, Владний, Сильний, Всеохопний,
Той, Хто панує над усім сущим.
О святий Господи! О Господи милосердя! Ми блукаємо
навколо Твоєї обителі, жадаючи побачити Твою красу й полюбивши всі шляхи Твої. Ми нещасні, малі й нікчемні. Ми
злидарі: яви ж нам милість, осип своїми щедротами; не зважай
на наші помилки, приховай наші незліченні гріхи. Хай які ми
є, ми — Твої, і все, що ми промовляємо й чуємо, — це хвала Тобі; Твого лику ми шукаємо, Твоїм шляхом ми прямуємо.
Ти — Господь милосердя, а ми — грішники, що збилися з дороги та віддалені від дому. Тож пошли нам, о Хмаро Милості,
хоч кілька крапель дощу. Подаруй нам, о Квітнику Благодаті,
свій сповнений пахощів вітерець. Скеруй на нас, о Море Всіх
Дарів, свою могутню хвилю. Надішли нам, о Сонце Щедрості,
промінь свого світла. Даруй нам співчуття, даруй нам милість.
Присягаємося Твоєю красою, у нас немає нічого, крім наших
гріхів, немає добрих справ, щоб розповісти про них, а тільки
надії. Якщо не огорне нас Твій захисний покрив, якщо не прикриє та не вбереже нас Твоє заступництво, то яка сила допоможе цим безпорадним душам повстати й служити Тобі, що
стане опорою цим бідолашним, щоб вони виявили мужність?
О Ти, Хто є Могутнім, Всевладним, допоможи нам, зглянься
на нас; відживи нас, висохлих, дощами з Твоїх хмар благодаті;
осяй нас, приземлених, яскравим промінням Денного Світила
Твоєї єдиносущості. Кинь цих спраглих рибин в океан Твоєї милості; спрямуй цей загублений караван у притулок Твоєї
єдиності; скеруй тих, що блукають манівцями, до невичерпного джерела водійства, і дай тим, хто збився зі шляху, укриття
в притулку Твоєї могутності. Піднеси до цих пересохлих вуст
щедрих вод раю, що м’яко плинуть, воскреси цих мертвих до
життя вічного. Даруй сліпим очі, що бачать. Зроби так, щоб
глухі почули, а німі — заговорили. Запали новим вогнем тих,
хто зневірився, зроби нерозважливих свідомими, остережи
гордовитих, пробуди тих, хто спить.

Ти Могутній, Ти Обдаровувач, Ти Сповнений любові. Воістину, Ти Добродійний, Ти Найпіднесеніший.
О ви, кого любить Бог, помічники цього Слуги, якому недовго судилося бути з вами! Коли Сонце Дійсності пролило
свої нескінченні щедроти з Точки світанку всіх жадань і цей
світ буття був осяяний священним світлом від одного полюса
до іншого, таким яскравим було його проміння, що навіки розсіяло пекельну темряву, і цій тлінній землі позаздрили навіть
небесні сфери, а цей долішній світ своєю величчю та пишнотою зрівнявся з вишнім царством. Лагідний подув святості
линув над ним, повсюди розносячи солодкі пахощі; весняний
легіт небес проносився по ньому й над ним, і від Джерела всіх
дарів віяли плідні вітри, сповнені безмежної благодаті. А тоді
зайнявся ясний світанок, і наспіла звістка великої радості. Настала божественна весна, яка розбила свої шатра в цьому світі випадковостей, і все живе стрибало й танцювало. Висохла
земля народила безсмертний цвіт, мертвий порох пробудився
до вічного життя. А тоді зійшли із землі квіти містичних знань
і нова зелень, яка свідчила про пізнання Бога. Цей мінливий
світ явив щедрі дарунки Божі, а видимий світ віддзеркалив
славу тих царств, що були приховані від очей. Пролунав заклик Божий, і наготований був стіл Вічного Завіту, і чаша Заповіту передавалася з рук у руки, і запрошення було звернене
до всіх і кожного. І тоді дехто з-поміж людей сповнився запалом, скуштувавши небесного вина, а дехто був позбавлений
частки цього найбільшого з дарів. Були такі, що їхній тілесний і духовний зір був осяяний світлом благодаті, і були такі,
що, почувши гімни єдності, стрибали від радості. Були птахи,
які наповнили щебетом сади святості, і солов’ї, що завели свої
сумні пісні на гіллі небесних трояндових дерев. Тоді вишнє
Царство й земля долі були прикрашені й заквітчані, і найвищі небеса сповнилися заздрістю до цього світу. Та ба, недбалі продовжують міцно спати безтурботним сном, а нерозумні
зневажливо відкинули цей найсвятіший з дарів. Сліпі лиша-

ються з полудою на очах, глухі лишаються в невіданні про те,
що сталося, і мертві вже не мають надії досягнути всього цього, як і казав Він: «Вони вже втратили сподівання на наступне
життя, як і безбожники втратили надію, що ті, які лежать у
могилах, повстануть знов»1.
Що ж до вас, О ви, кого любить Бог! Відкрийте свої вуста
й дякуйте Йому. Величайте й прославляйте Красу Обожнюваного, бо ви відпили з цієї найчистішої чаші та звеселися й
запалилися цим вином. Ви відчули солодкі пахощі святості, ви
вдихнули мускус вірності від Йосифової одежі. Ви підживилися нектаром відданості з рук Того, Хто є єдиним Коханим,
ви пригощалися вічними стравами за щедрим бенкетним столом Господнім. Ця розкіш — особлива ласка, якою обдарував
сповнений любові Бог, це благословення й рідкісні дарунки,
отримані від Його благодаті. У Євангелії Він каже: «Бо багато
покликаних, та вибраних мало»2. Тобто багато хто чує заклик,
але мало яка душа буває обраною для того, щоб прийняти великий дар водійства. «Це — щедрість Бога, дарує Він її, кому
побажає, і Він — Бог великої щедрості»3.
О ви, кого любить Бог! Від народів світу віють на Свічу
Завіту вітри незгоди, намагаючись загасити її. Соловей Відданості — в оточенні відступників, що наче ворони ненависті.
На Голубку згадування Бога нападають бездумні птахи ночі, а
на Газель, що пасеться на луках Божої любові, полюють хижі
звірі. Небезпека — смертельна, біль — невгамовний.
Милі Господу повинні стояти твердо, як гори, непохитно, як
кам’яні мури. Вони повинні залишатися незворушними навіть
у найтяжчих випробуваннях, не засмучуватися навіть у найгіршому лихові. Нехай вони міцно тримаються за край одежі
Всемогутнього Бога й увірують у Красу Всевишнього. Нехай
1 Коран 60:13.
2 Євангеліє від Матвія 22:14.
3 Коран 57:21.

вони спираються на ту допомогу, що незмінно надходить із
Древнього Царства, і покладаються на турботу й заступництво милостивого Господа. Нехай вони повсякчас утамовують
свою спрагу й поповнюють свої сили росою небесної благодаті, нехай раз у раз оживлюються й оновлюються подихом
Святого Духа. Нехай вони повстануть на службу своєму Господові й роблять усе, що в їхніх силах, аби рознести Його подуви святості повсюдно. Нехай вони будуть могутньою твердинею в обороні Його Віри, неприступною цитаделлю воїнств
Прадавньої Краси. Нехай вони вірно охороняють храм Справи
Божої з усіх боків, нехай стануть яскравими зорями на Його
осяйних небесах. Адже полчища темряви зусебіч нападають
на цю Справу й народи землі заповзялися загасити цей ясний
Світоч. Якщо вже всі племена людські зібралися в наступ, то
як ми можемо відволіктися бодай на мить? Знайте ж про це,
будьте пильні й оберігайте Справу Божу!
Найнагальніший обов’язок у день цей — очищення вашого характеру, удосконалення ваших манер, покращення вашої
поведінки. Милі Милосердному мають вирізнятися з-поміж
Його створінь такими характером і поведінкою, аби пахощі
їхньої святості розлилися по всьому світу й оживили мертвих,
адже мета Явителя Бога й зорі безмежного світла Невидимого — просвіщати людські душі й удосконалювати характер
кожної живої людини, щоб ті благословенні, які звільнилися
від мороку тваринного світу, повстали з тими якостями, які
становлять окрасу людського буття. Усе це задля того, щоб
земні жителі змогли стати людьми Небес, щоб ті, хто блукає
в темряві, вийшли на світло, щоб вигнанці ввійшли до кола
наближених Царства, а нікчемні стали повіреними вічної Слави. Нехай завдяки цьому незаможні отримають свою частку з
безмежного моря, а неосвічені досхочу нап’ються з живого водограю знань; нехай спраглі крові зречуться свого дикунства,
ті, хто вип’яв пазурі, стануть лагідними й довготерпеливими,
а ті, хто прагне війни, — шукають натомість справжнього

примирення; нехай звірі з гострими кігтями спізнають блага
тривкого миру, нечестивці нехай дізнаються, що існує царство
чистоти, а заплямовані скверною — знайдуть свій шлях до річок святості.
Якщо ці божественні дари не будуть явлені з внутрішньої
суті самого людства, то вся щедрість Богоявлення виявиться
безплідною, а сліпучі промені Сонця Істини сяятимуть марно.
Тому-то, о милі Господу, прагніть усім серцем і всією душею причаститися Його святих якостей та отримати свою
частку від щедрот Його святості — щоб ви могли стати знаменнями єдності, знаменами єдиносущості та збагнути сенс
єдиності й щоб у цьому саду Божому ви могли піднести свої
голоси та співати щасливі гімни духа. Станьте мов ті птахи,
що складають Йому свою подяку, і у квітучих оселях життя
виспівуйте ті мелодії, що причарують розуми тих, хто відає.
Піднесіть свій прапор на найвищих вершинах світу — знамено ласки Божої, що майорітиме й тріпотітиме на вітрах Його
благодаті; посадіть дерево на ниві життя, посеред троянд цього видимого світу, щоб воно принесло свіжі й солодкі плоди.
Присягаюся іменем істинного Вчителя, що, коли ви чинитимете згідно з настановами Божими, явленими в Його осяйних
Скрижалях, у цьому темному поросі віддзеркалиться Царство
Небесне, а у цьому нижньому світі — царство Всеславного.
О ви, кого любить Господь! Хвала Йому, невидимому, рясні
щедроти Сонця Істини оточують вас зусебіч, і звідусіль брами Його милості розчинені. Настав час скористатися цими дарами й почерпнути з них користь. Пізнайте ж цінність цього
часу й не проминіть слушної нагоди. Будьте цілком вільні від
турбот цього темного світу: нехай вас знають за якостями тих
сутностей, які мешкають у Царстві. Тоді-то ви побачите, яка
пишна та слава Денного Світила небес та які сліпуче яскраві
ті знаки щедрості, що походять з невидимого царства.

-3ви, милі Богу! О ви, діти Його Царства! Істинно, істинно, настали нові небеса й нова земля. Святе місто, новий Єрусалим, зійшло згори у вигляді діви небесної, оповитої серпанком, прекрасної та незрівнянної, готової поєднатися зі своїми
коханими на землі. Ангельське товариство Небесного Сонму
підхопило заклик, що пролунав по всьому всесвіту, і гуртом
голосно й потужно проголошує: «Це місто Боже й обитель
Його, де пробува́тимуть чисті й святі з-поміж слуг Його. І Він
Сам житиме разом з ними, бо ж вони народ Його, а Він — їхній Господь».
Він утер їхні сльози, запалив їхнє світло, звеселив їхні серця й захопив їхні душі. Ні смерть, ні смуток віднині не матимуть влади над ними, і не доведеться їм надалі ні ридати,
ні поневірятися. Всеможний Господь Бог зійшов на престол у
Царстві Своєму й оновив усе суще. Це — істина, і чи ж може
бути істина, більша за ту, що проголошена в Одкровенні святого Іоанна Богослова?
Він є Альфа й Омега. Він Той, Хто напоїть спраглого із джерела води життя й дасть недужому ліки істинного спасіння. І
той, кого веде така милість, воістину, є тим, хто отримує преславний спадок Пророків і Святих Божих. Господь буде Богом
його, а він — Його ніжно коханим сином.
Тож радійте, о ви, милі Господу та Його обранці, і ви, діти
Божі й народ Його, і на повен голос славте й величайте Господа, Всевишнього, бо ж просяяло Його світло, явилися Його
знамення й могутні хвилі Його бурхливого океану всіяли всі
береги коштовними перлами.

О

-4вала Тому, Хто сотворив світ буття й надав форми всьому сущому, Хто щирих підніс на почесне місце4 та явив світ
невидимий на видимому плані, дарма що люди й далі блука-

Х

ють і збиваються зі шляху праведного у своєму безтямному
сп’янінні5.
Він заклав підвалини величної Твердині, Він започаткував Добу Слави, Він покликав до життя нове творіння в цей,
безперечно, Судний день, а проте недбалі й далі міцно сплять
своїм хмільним сном.
Пролунала Cурма6, затрубили в Ріг7, рознісся крик Глашатая, і всі на землі зомліли, але мерці й далі сплять у домовинах
своїх тіл.
І друга сурма8 прозвучала, і вчинився за першим ще один
удар9, і настав день страшного потрясіння, і кожна годувальниця забула про немовля, яке годувала10, а проте люди, збентежені та спантеличені, не зважають на це.
І настало Воскресіння, і пробила Година, і проторований
прямий Шлях, і поставлені Терези, і всіх на землі зібрано докупи11, але люди й досі не бачать дороговказу.
І світло запалало, і Гору Синай залило сяйвом, і лагідний
вітерець віє із садів Господа — Того, Хто незмінно прощає, і
долинають солодкі пахощі духа, і воскресають поховані в могилах, але недбалі й далі почивають у своїх склепах.
І зайнялося пекельне полум’я, і наблизилися небеса, і цвітуть небесні сади, і переливаються через край прохолодні
ставки, і блищить красою рай, але необізнані міцно погрузли
у своїх пустопорожніх сновидіннях.
Упала геть запона, піднята завіса, розступилися хмари,
4 Коран 17:81.
5 Коран 15:72.
6 Коран 39:68; «Послання сину Вовка» (Epistle to the Son of the Wolf,
p. 133).
7 Коран 74:8.
8 Коран 39:68.
9 Коран 79:6.
10 Коран 22:2.
11 Коран 34:39.

Владика Владик постав явно, але все пройшло повз грішників.
Це Той, Хто створив для вас новий всесвіт12, Хто наслав
велику скорботу13, що перевищує всі інші, і Хто зібрав усіх
святих у вишньому царстві. Воістину, усе це знаки для тих,
хто має очі, щоб бачити.
І серед знаків Його — поява знамень і радісних пророцтв,
натяків і підказок, розповсюдження численних та різних звісток, а також очікування праведників — тих, які вже досягли
мети своєї.
І серед знаків Його — Його пишноти, що сходять над обрієм єдиності, Його світло, яке випромінюється зі світанку
могутності, і проголошення Найвеличнішої Радісної Звістки
з вуст Його Провісника, Єдиного, Незрівнянного. Воістину, у
цьому — чудовий доказ для товариства тих, хто відає.
Серед знаків Його — і те, що Він явив Себе й видимий
усім, Сам ставши Своїм свідченням, і Його присутність серед
свідків у всіх краях, серед тих народів, що кидались на Нього,
мов вовки, й оточили Його з усіх боків.
Серед знаків Його — і те, як Він протистоїть могутнім націям, і всепереможним державам, і полчищам ворогів, спраглих Його крові, що тільки й думають про Його погубу, хоч би
де Він був. Воістину, над цим питанням варто ретельно замислитись кожному, хто розмірковує над знаками та знаменнями
Божими.
І ще один знак Його — це дивовижна сила Його висловлювань, Його красномовство, швидкість, з якою були явлені Його
Писання, Його мудрі слова, Його вірші та послання, Його розмови, Його пояснення Корану — як незрозумілих, так і цілком
ясних віршів із нього. Життям твоїм присягаюся! Це ясно, як
день, усім, хто подивиться на це очима справедливості.
І ще серед знаків Його — світанок сонця Його знань, і мо12 Коран 29:19.
13 Коран 79:34.

лодий місяць Його здібностей і талантів, і те, як Він демонструє досконалість у всьому, що б Він не робив, як засвідчили
вчені й досвідчені особи багатьох народів.
І ще серед знаків Його — те, що краса Його лишилася недоторканною, і Його людський храм був незмінно захищений,
коли Він явив Свій блиск, незважаючи на численні напади всіх
Його ворогів, які тисячами піднімалися супроти нього зі своїми гострими стрілами, списами та мечами. Воістину, це диво
й пересторога для будь-кого, хто судить неупереджено.
І також серед Його знаків — Його довготерпіння, Його поневіряння та печалі, Його муки в путах та кайданах і Його повсякчасні заклики: «Прийдіть же, прийдіть до Мене, о ви, праведники! Прийдіть же, прийдіть до Мене, о ви, прихильники
добра! Прийдіть же, прийдіть до мене, о ви, місця пробудження світла!» Воістину, широко розчинилася брама таємниці, але
нечестивці й далі бавляться власним пустослів’ям!14
Ще один з Його знаків — це оприлюднення Його Книги,
Його переконливого Святого Писання, у якому Він докоряв
царям і суворо остерігав того15, чию могутню владу було
відчутно по всьому світу та чий високий престол затим упав
усього за кілька днів, і це встановлений і добре відомий факт.
І серед знаків Його — велич Його пишноти, піднесеність
Його положення, недосяжність Його слави та сяяння Його
краси над обрієм В’язниці, так, що перед Ним схилялися голови, стихали голоси, а на обличчя, звернені до Нього, лягала
печать покори. Це доказ, небачений у попередні віки.
Ще серед знаків Його — ті надзвичайні речі, які Він безперестанку робив, чудеса, які Він творив, дива, що Він являв їх
повсякчасно, мов зливи з хмар Його, і визнання, навіть з боку
безвірних, Його потужного світла. Життям Його присягаюсь!
Усе це було беззаперечно засвідчене й наочно явлене людям
14 Коран 6:91; 52:12.
15 Ідеться про Наполеона ІІІ.

найрізноманітніших переконань, які опинялися в присутності
живого, самосущого Бога.
І ще серед знаків Його — те, як далеко линуть промені сонця Його епохи, як високо зійшов місяць Його часів на небесах
усіх віків, і день Його, що стоїть на вершині всіх днів, бо своїм
положенням і силою, своїми науками й мистецтвами, які сягають вшир і вдалину, вражає світ і приголомшує людські розуми.
Воістину, це річ беззаперечна й доведена на віки вічні.
-5еличний Світоч світу, що колись осяяв усе людство, зайшов, щоб вічно світити з-за Обрію Абха́, зі Свого Царства
немеркнущої слави, з височини випромінюючи сяйво на тих,
кого Він любить, і наповнюючи їхні серця та душі подихом
життя вічного.
Замисліться в серцях своїх над тим, що Він передбачив
у Своїй Скрижалі Божественного Бачення, яка знана вже по
всьому світу. Там Він мовить: «Тоді вона заголосила й вигукнула: „Нехай же весь світ і все суще в ньому стануть спокутою
за Твої скорботи! О Вседержителю небес і землі! Нащо ж Ти
віддав себе в руки жителів міста Акко, цього міста-в’язниці?
Поспіши в інші царства, у Свої вишні обителі, недоступні
очам смертних людей”. Ми ж усміхнулись і промовчали. Обдумайте ці найпіднесеніші слова та збагніть мету цієї прихованої та священної таємниці».
О ви, милі Господу! Бережіться, бережіться, щоб не засумніватися й не похитнутися. Не піддавайтеся страху, не турбуйтеся й не бентежтеся. Добре стережіться, щоб цей злощасний
день не загасив полум’я вашого завзяття й не знищив ваших
ніжних надій. Сьогодні — день непохитності та стійкості. Блаженні ті, що стоять твердо й непорушно, мов та скеля, зносячи
всі тяжкі удари й випробування цієї бурхливої пори. Воістину,
вони сподобляться милості Божої. Воістину, вони здобудуть
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Його підтримку, і всі вони вийдуть переможцями. Вони сяятимуть серед людства тим самим сяйвом, яке славлять і величають жителі Шатра Слави. Це до них звернений цей небесний
заклик, явлений у Його Пресвятій Книзі: «Хай не тривожаться
серця ваші, о люди, коли відійде слава Моєї Присутності та
вгамується океан Мого висловлення. У присутності Моїй серед вас закладена мудрість, а в Моїй відсутності є мудрість
інша, незбагненна для всіх, крім Бога, Незрівнянного, Того,
Хто все відає. Воістину, Ми споглядаємо вас із Нашого царства слави й допоможемо тим, хто повстане заради тріумфу
Справи Нашої разом з воїнствами Вишнього Сонму, у супроводі армії ангелів, до яких Ми прихильні».
Сонце Істини, це Найвеличніше Світило, закотилося за обрій світу, щоб знову зійти у своєму безсмертному блиску над
Царством Безмежного. У Своїй Пресвятій Книзі Він закликає
твердих і непохитних з-поміж своїх друзів: «Не тривожтеся,
о народи світу, коли закотиться світило Моєї краси й небеса
Моєї скинії будуть заховані від ваших очей. Ставайте до праці
над утвердженням Моєї Справи та звеличенням Мого Слова
поміж людьми».
-6ви, народи Царства! Скільки душ присвятило все своє
життя богослужінню, витримало приборкування плоті, прагнуло заслужити доступ до Царства, але зазнали невдачі, тоді
як ви без жодних зусиль, мук і самозречення здобули цю винагороду й увійшли до нього.
Усе так, як було за часів Месії, коли фарисеї та благочестивці залишилися без частки, тоді як Петро, Іоанн та Андрій,
які не віддавалися побожному поклонінню й не були самітниками, вийшли переможцями. Тому дякуйте Богові за те, що
поклав на ваші голови вінець вічної слави та подарував вам цю
незмірну милість.
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Настав час, коли — із вдячності за цей дар — ви повинні
день у день зростати у вірі та стійкості й чимраз більше наближатися до Господа, Бога вашого, сповнюючись таким захватом, таким вогнем, що ваші святі наспіви хвали Коханому
полинуть угору до Вишнього Сонму й кожен з вас, мов той соловей у цьому розарії Божому, славитиме Господа Сил і стане
за вчителя всім жителям землі.
-7-

О ви, духовні друзі Абдул-Баха́! Прибув довірений посла-

нець і приніс — у світі духа — звістку від тих, кого любить
Бог. Цей добрий провісник несе із собою пахощі великого завзяття й подуви життєдайного вітру Божої любові. Він змушує
серце тріпотіти від радості й наповнює душу радісним піднесенням любові та захвату. Бо ж так сильно проникла в душі та
серця Божественна Єдність, що всі тепер пов’язані між собою
небесними узами й усі є немов одне серце, одна душа. Тому-то
відблиски духа й печаті Божественного чітко й виразно віддзеркалюються в сокровенних глибинах сердець. Благаю Бога
день у день зміцнювати ці духовні зв’язки, зробити так, щоб
ця таємнича єдність сяяла ще яскравіше, аж поки врешті-решт
усі стануть наче єдине військо, вишикуване під прапором Завіту в захисному притулку Слова Божого; нехай вони що є сили
працюють заради всесвітнього братерства, щирого та сповненого теплоти, і тоді непідробна любов та духовна спорідненість пов’яжуть між собою всі серця у світі. Тоді все людство — завдяки цьому новому та променистому дару — буде
зібране в єдиній батьківщині. Тоді незгоди й суперечки зникнуть з лиця землі,тоді людство огорне любов до краси Всеславного. Незгода зміниться злагодою, а розбрат — єднанням.
Злоба буде викорінена, а підстави для насильства — знищені.
Яскраві промені спорідненості розвіють темряву обмежень, і

через блиск небес людське серце стане мов родовище, щедро
пронизане жилами любові Божої.
О ви, кого любить Господь! Настала година, коли ви повинні спілкуватися з усіма народами землі з безмежною добротою
й любов’ю, бути для них знаками та знаменнями великої милості Божої. Ви повинні стати самою душею світу, живим духом
у тілі дітей людських. У цю дивовижну Епоху, у цей час, коли
Він — Прадавня Краса, Найвеличніше Ім’я — зійшов над обрієм світу, несучи незліченні дарунки, Слово Боже вдихнуло
в сокровенну сутність людства таку неймовірну енергію, що
Він позбавив мирські якості будь-якої сили та Своєю всепереможною силою згуртував народи в неозорому морі єдності.
Тепер час для всіх, хто любить Бога, високо підняти прапори єдності, заспівати — на велелюдних зібраннях цього світу — вірші приязні та любові й показати всім, що благодать
Божа — єдина. Так шатра святості буде зведено на вершинах
землі, і в них зберуться всі народи в затінку Сло́ва Злагоди. Ця
велика щедрість осяє світ тоді, коли ті, хто любить Бога, повстануть виконувати Його Настанови й ширити по всіх усюдах
свіжі та солодкі пахощі всесвітньої любові.
У кожному законоустрої існувала заповідь товариськості й
любові, але ця заповідь стосувалася виключно спільноти тих,
що були в згоді між собою, а не інакодумців. Та в цю дивовижну епоху, хвала Богові, заповіді Божі вже не розмежовують, не
обмежуються якоюсь однією групою людей, а натомість усім
друзям наказано виявляти товариськість і любов, повагу, великодушність і милосердя до всіх людських спільнот землі.
Тепер усі, хто любить Бога, повинні повстати до виконання
таких Його велінь: нехай вони будуть добрими батьками для
дітей роду людського, співчутливими братами для юних і самовідданими дітьми для похилих літами. Це означає, що ви
повинні виявляти чуйність і любов до кожної людської істоти,
навіть до ворогів, і зустрічати їх усіх зі щирою прихильністю,

привітністю та милосердям. Не припиняйте вірити в людей
навіть тоді, коли наражаєтесь на жорстокість і гоніння з їхнього боку, а на злобу супроти вас відповідайте приязню. Під град
їхніх стріл і списів підставляйте свої груди, що мов дзеркально-блискуча мішень, а на прокльони, глузування та дошкульні
слова відповідайте безмежною любов’ю. Так усі люди стануть
свідками сили Найвеличнішого Імені, і всі народи визнають
могутність Прадавньої Краси, і побачать, як Він повалив стіни
розбрату, і як упевнено провадить Він усі народи землі до єдності, і як Він запалив світ людей та змусив цю землю пороху
променитися світлом.
Ці людські створіння — немов діти, зухвалі й безтурботні.
Цих дітей слід виховувати з безмежною, сповненою любові
турботою, ніжно плекати їх в обіймах милості, щоб вони могли скуштувати духовну любов Божу, солодку, наче мед, і щоб
вони стали мов ті свічки, що шлють промені свого світла в
охоплений темрявою світ, і щоб вони ясно збагнули, які осяйні вінці слави покладає на голови милих Йому Найвеличніше Ім’я, Прадавня Краса, і які щедроти дарує Він серцям тих,
хто Йому милий, яку любов вливає Він у груди людства та які
скарби приязні являє Він поміж людьми.
О Боже, мій Боже! Посприяй Своїм вірним слугам, щоб
вони здобули ласкаві й ніжні серця. Допоможи їм ширити між
усіма народами землі те світло водійства, що лине від Сонму
вишнього. Воістину, Ти Сильний, Владний, Могутній, Підкорювач усього, Вічний дарувальник. Воістину, Ти Великодушний, Лагідний, Ласкавий, Найщедріший.
-8ви, милі Абдул-Баха́, і ви, служниці Милосердного! Наразі ранок, і живлющі вітри Раю Абха́ віють над усім творінням, але вони можуть зворушити лише тих, хто чистий серцем, і тільки чисті відчують їхні пахощі. Тільки проникливе
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око побачить промені сонця. Тільки чуйне вухо почує спів Вишнього Сонму. І хоча рясні весняні дощі, дари Небес, проливаються на все суще, лише добрий ґрунт вони можуть зробити
плідним; не до вподоби їм засолена земля, нездатна принести
жодних плодів від отриманих щедрот.
Сьогодні м’які та святі подуви Царства Абха́ линуть по всіх
краях, але тільки чисті серцем можуть наблизитися до Царства
та скористатися з його благ. І ця скривджена душа сподівається, що з милості Самосущого й завдяки явленій силі Слова Божого в головах нерозсудливих проясниться, що й вони зможуть
відчути солодкі пахощі, які віють з потаємних розаріїв духа.
О ви, друзі Бога! Справжні друзі — наче вправні лікарі, а
Настанови Божі — мов цілющий бальзам, ліки для людського
сумління. Вони прояснюють розум, щоб людина могла вдихнути їх і насолодитися їхніми солодкими пахощами. Вони пробуджують тих, хто спить, роблять уважними байдужих, наділяють
знедолених їхньою часткою, дають надію охопленим розпачем.
У ці дні будь-яка душа, що діятиме згідно з порадами та настановами Божими, стане божественним лікарем для людства
і, немов сурма Ісрафіла16, покличе до життя мертвих цього
світу випадковостей, адже підтвердження з Царства Абха́ не
припиняться ніколи й Вишній Сонм завжди прийде на допомогу таким доброчесним душам. Так жалюгідна мошка стає
орлом у повні його сили, а маленький горобець перетворюється на королівського сокола у висотах давньої слави.
Отже, не зважайте на міру своїх здібностей, не питайте, чи
гідні ви братися за таке завдання: сподівайтеся на допомогу та
милосердя, ласку й дари Бахаулли — нехай життя моє стане
жертвою за Його друзів! Пришпорте скакуна високих устремлінь на арену самозречення й на цій безкраїй арені здобудьте
винагороду божественної благодаті.
16 Уважається, що ангел Ісрафіл має протрубити в сурму в День
воскресіння, аби з веління Господнього підняти з могил мертвих.

О ви, служниці милосердного Господа! Скільки цариць
цього світу клали свої голови на подушку з пороху та зникали
навіки, не залишивши по собі жодних плодів, жодного сліду,
жодного знаку — навіть імена їхні забулися. Для них немає
вже дарів, немає вже життя. Інша справа — служниці, які прислуговували біля Порогу Божого; вони просяяли, мов зорі, що
яскраво виблискують на небесах давньої слави, і сяйво їхнє
лине крізь віки. Їхні сокровенні надії здійснилися в Раю Абха́.
Вони скуштували меду єднання в пастві Господній. Такі душі
здобули блага зі свого існування тут, на землі: вони зірвали
плід життя. Що ж до інших, то «безперечно, настав для них
час, коли про них не згадують».
О ви, хто любить цього скривдженого! Очистьте зір свій,
щоб жодну людину ви не сприймали як інакшу за себе. Нехай не буде для вас чужинців, а радше в усіх людях убачайте
своїх друзів, бо, коли погляд ваш прикутий до відмінностей,
це велика перепона для любові та єдності. Священні Писання
кажуть, що в цю нову й дивовижну епоху ми маємо бути в
єдності з усіма людьми; ми не повинні бачити ані грубості,
ані кривди, ані злоби, ані ворожості й ненависті, а повинні натомість звертати свої очі до небес давньої слави. Адже кожне
зі створінь — це знак Божий, тому що з милості Господа та
силою Його кожне з них з’явилося на світ; отже, вони не чужі
нам, а є нашою родиною, не сторонні нам, а друзі, і належить
ставитися до них як до таких.
Ось чому ті, кого любить Бог, повинні однаково приязно зустрічати і незнайомця, і товариша, виявляючи до всіх якнайбільше милосердя, без огляду на міру їхніх чеснот і не питаючи, чи заслуговують вони любові. Нехай за будь-яких обставин
друзі будуть уважні та безмежно добрі. Нехай ніколи не візьме
над ними гору людська злоба, ворожість чи ненависть, хоч би
наскільки сильна. Коли інші метають у вас стріли, дайте їм у
відповідь молоко й мед; коли вони отруюють ваше життя, підсолодіть їхню душу; коли вони ображають вас, навчіть їх, як

знайти розраду; коли вони завдають вам болю, станьте бальзамом для їхніх ран; коли вони жалять вас, піднесіть до їхніх
вуст живлющу чашу.
О Боже, мій Боже! Це немічні слуги Твої, Твої віддані невільники й Твої служниці, що схилилися перед Твоїм піднесеним Словом, упокорилися перед Твоїм Порогом сяйва та
засвідчили Твою єдиність, силою якої Сонце засяяло в полуденному блиску. Вони дослухалися до тих закликів, які кинув
Ти зі Свого прихованого Царства, та із серцями, що тріпочуть
від любові й захвату, відгукнулися на Твій заклик.
О Господи, ороси їх зливами Твого милосердя, окропи їх
усіх водами Твоєї благодаті. Нехай вони зростають, мов прекрасні рослини, у небесному саду, і нехай сад цей — завдяки наповненим ущерть хмарам Твоїх дарів і глибоким озерам
Твоєї рясної благодаті — вічно зеленіє та розквітає, дихає свіжістю, і блиском, і красою.
Воістину, Ти Могутній, Піднесений, Владний, Той, Хто сам
на небесах і на землі залишається незмінним. Немає іншого
Бога, крім Тебе, Господа явлених знамень і знаків.
-9ти, чиє серце переповнене любов’ю до Господа! Я звертаюся до тебе з цього освяченого місця, щоб звеселити твою
душу цим своїм посланням, бо це — один із тих листів, що
змушують серце того, хто увірував у єдиність Бога, злетіти на
крилах до найвищих вершин блаженства.
Дякуй Богові за те, що Він дав тобі змогу ввійти в Царство
Його могутності. Уже незабаром проллються на тебе, одна за
одною, щедроти Господні, і Він перетворить тебе на знак для
будь-якого шукача істини.
Тримайся міцно Завіту з Господом твоїм і щодня збільшуй
свій запас любові до милих Йому. З ніжністю турбуйся про
служителів Усемилосердного: так-бо ти зможеш підняти віт-

О

рило любові на ковчезі миру, що пливе морями життя. Ні за що
не журися й ні на кого не гнівайся. Належить тобі задовольнятися Волею Божою та бути справжнім довіреним і сповненим
любові другом усім народам землі без жодного винятку. Це-бо
властиво тим, хто щирий серцем, це шлях святих, це ознака
тих, хто вірить у єдність Божу, це вбрання народу Баха́.
Дякуй Богові та благословляй Господа за те, що Він дозволив тобі віддати Йому Право Бога17. Воістину, це особлива
милість тобі з Його боку. Тому-то слав Його за цю заповідь,
викладену в Писаннях Господа твого, Того, Хто є Старий Днями.
Воістину, Він Сповнений Любові, Ласкавий, Вічний Обдаровувач.
-10-

О ти, дорога служнице Божа! Твого листа отримано й

уважно прочитано. Ти запитала, яким правилом керуватися
тобі у твоєму житті.
Віруй у Бога й не відводь свого погляду від піднесеного
Царства; плекай у собі любов до Краси Абха́; перебувай твердо
в Завіті; прагни зійти на Небеса Вселенського Світла. Відірвися від цього світу й відродися через ті солодкі пахощі святості,
що линуть із царства Всевишнього. Закликай усіх до любові й
будь доброю до всього людського роду. Люби дітей людських
і розділяй їхні негоди. Перебувай серед тих, хто плекає мир.
Пропонуй іншим свою приязнь і будь гідна довіри. Будь бальзамом на будь-яку рану, ліками — від будь-якої недуги. Єднай
людські душі. Промовляй вірші водійства. Поклоняйся Господу своєму, повстань, щоб провадити людей правильним шляхом. Розкрий вуста свої та навчай, і нехай обличчя твоє сяє
вогнем любові Божої. Не спочивай ні миті, не шукай можли17 Ідеться про Хукукулла.

вості перевести дух. Так ти станеш знаком і символом Божої
любові та прапором Його благодаті.
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Служіння друзям — це служіння Царству Божому, а тур-

бота про бідних — одна з найвеличніших настанов Божих.
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Знай же з упевненістю, що Любов — це таїна святого За-

коноустрою Божого, прояв Усемилосердного, водограй всіх
духовних виливів. Любов — це лагідне світло небес, вічне
дихання Святого Духа, що животворить людську душу. Любов — причина Божого одкровення людині, того життєдайного зв’язку, що, згідно із замислом божественного творіння,
закладений у природі речей. Любов — єдиний засіб, що забезпечує справжнє щастя як у цьому світі, так і у світі прийдешньому. Любов — це світоч, що веде в темряві, жива
ланка, що єднає Бога з людиною й забезпечує поступ усякій
просвітленій душі. Любов — це найвеличніший закон, що керує цим могутнім і небесним циклом, виняткова енергія, яка
сполучає воєдино різні складники цього матеріального світу,
верховна магнетична сила, що спрямовує рух сфер у небесних
просторах. Любов своєю нездоланною та безмежною силою
розкриває таємниці, глибоко заховані у всесвіті. Любов — це
дух життя в прикрашеному тілі людства, засновник істинної
цивілізації в цьому смертному світі, і з неї плине неминуща
слава всім родам і народам, що прагнуть до високого.
Ім’я будь-якого народу, якому Бог ласкаво подарує цю свою
милість, напевно звеличуватимуть і прославлятимуть і Вишній сонм, і товариство ангелів, і жителі Царства Абха́. А той
народ, що відвернеться серцем від цієї Божественної Любові — одкровення Милосердного, — припуститься великої по-

милки, упаде у відчай, а відтак і зовсім згине. Такий народ ніде
не матиме притулку, стане подібним до найогидніших земних
створінь, приречених на приниження та ганьбу.
О ви, милі Господу! Намагайтеся стати проявами Божої любові, світочами божественного керівництва, що сяятимуть поміж племенами земними світлом любові та злагоди.
Слава тим, хто відкриває це чудове світло!
-13-

О ти, дочко Царства! Твій лист від 5 грудня 1918 року

отримано. Він приніс добру новину про те, що друзі Бога та
служниці Милосердного зібралися влітку в Ґрін-Ейкрі й там
день і ніч ушановували Бога, служили єдності людського світу, виявляли любов до всіх релігій, уникаючи будь-яких релігійних упереджень, і несли добро всім людям. Божественні
релігії мають бути чинником єднання всіх людей, зумовлювати любов і злагоду; вони мають сприяти утвердженню загального миру, звільняти людей від будь-яких упереджень, нести
радість і втіху, виявляти доброзичливість до всіх і кожного,
усувати будь-які суперечки та розбіжності між людьми. Як казав Бахаулла, звертаючись до всього людства: «О, люди! Усі ви
плоди одного дерева й листя однієї гілки». Є серед людей невігласи, і їх потрібно просвітити; є хворі, їх потрібно зцілити;
є ті, хто ще не вийшов з ніжного віку, і їм потрібно допомогти
досягти зрілості, виявляючи до них якнайбільшу доброту. Так
поводяться люди Баха́.
Сподіваюсь, усі твої брати й сестри зичитимуть добра світу
людства.
-14-

О ви, дві блаженні душі! Ваші листи отримано. З них вид-

но, що ви досліджуєте істину та звільнилися від наслідування

й упереджень, що ви дивитеся на все власними очима, а не
очима інших, слухаєте власними вухами, а не вухами інших, і
за допомогою власної, а не чужої свідомості відкриваєте таємниці. Наслідувач каже: такий-то бачив, такий-то чув, такий-то
усвідомив… Іншими словами, він залежить від зору, слуху та
свідомості інших і не має власної волі.
Тепер же, хвала Богові, ви показали свою силу волі й обернулися до Сонця Істини. Долину сердець ваших осяяло світло
Господа Царства, і ви були виведені на пряму дорогу, здолали
той шлях, що провадить до Царства, ступили в Рай Абха́ й забезпечили собі частку від плодів Дерева Життя.
Благословенні ви, і прекрасна обитель чекає на вас. Вітання
і хвала вам.
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О полонянко любові до Бога! Лист, який ти написала

перед від’їздом, отримано. Він потішив мене, і маю надію,
твої внутрішні очі розкриються широко, щоб ти могла узріти
справжню сутність божественних таємниць.
Ти почала свого листа благословенними словами: «Я
християнка». О, якби-то всі були справжніми християнами!
Легко бути християнином на словах, але важко бути ним насправді. Сьогодні близько п’ятисот мільйонів душ — християни, але справжні християни — рідкість: це ті, чиї пригожі
обличчя світяться сяйвом Христовим і хто являє досконалості
Царства; це справа надзвичайної ваги, адже бути християнином — значить уособлювати всі довершені якості, які існують. Я сподіваюся, що й ти станеш справжньою християнкою.
Складай хвалу Богові за те, що завдяки божественним настановам ти нарешті здобула найпроникливіші зір та прозорливість і ствердилася в переконаності й вірі. Маю надію, що й
іншим будуть дані просвітлені очі та вуха, що чують, і вони
зможуть здобути життя вічне; що всі ті численні ріки, кожна

з яких плине власним відособленим річищем, зможуть знайти
шлях назад до моря, яке омиває все, зіллються разом і здіймуть
єдину хвилю потужного єднання; що єдність істини силою Божою розвіє всі примарні відмінності. Це найголовніше: якщо
вдасться досягти єдності, решта проблем зникне сама собою.
О вельмишановна пані! Згідно з божественними вченнями, у цьому преславному законоустрої ми не повинні нікого
принижувати чи звинувачувати в невігластві, кажучи: «Ти не
знаєш, натомість знаю я». Навпаки, ми повинні дивитися на
інших з повагою і, намагаючись щось пояснити або довести
їм, маємо говорити так, наче й самі досліджуємо істину, кажучи: «Ось що ми з вами бачимо. Спробуймо з’ясувати, де
криється істина та якою вона є». Учитель не повинен уважати
себе одного за вченого, а решту — за невігласів. Такі погляди
породжують гординю, а гординя не сприяє впливові на людей.
Учитель не повинен уважати себе вищим за інших; він повинен говорити з якнайбільшою приязню, лагідністю та смиренністю, бо тільки така мова матиме вплив і просвітлятиме
людські душі.
О вельмишановна пані! Задля єдиної мети були послані на
землю Пророки — усі й кожен, для цього явився Христос, для
цього й Бахаулла виступив із закликом Господнім: щоб світ
людей став світом Божим, цей нижчий світ — Царством, ця
темрява — світлом; щоб ця диявольська греховність змінилася на всі небесні чесноти та щоб весь людський рід віднайшов
злагоду, братерство й любов; щоб відновилась органічна єдність; щоб були знищені підвалини незгод і людство пожало
врожай вічного життя й вічної благодаті.
О вельмишановна пані! Озирнись і поглянь на світ навколо себе: єдність, взаємне тяжіння між людьми, їхні гуртування породжують життя, тоді як роз’єднаність і розлад несуть
смерть. Коли ти розглянеш усі явища, то побачиш, що кожне
створіння отримало буття завдяки змішанню багатьох різних
елементів, і коли це поєднання елементів розпадається й гар-

монія різних складників руйнується, зникає й та форма існування життя.
О вельмишановна пані! У минулі епохи, хоча основи гармонії і були закладені, єдності всього людства було неможливо досягти через брак відповідних засобів. Континенти залишалися
розділеними далекими відстанями, та й між народами на тому
самому континенті спілкування й обмін думками були майже
неможливими. Тому взаємодія, порозуміння та єдність між
усіма народами й племенами землі лишалися недосяжними.
Натомість у наш час з’явилося чимало нових засобів зв’язку і
п’ять континентів земної кулі, по суті, злилися воєдино. Тепер
кожен легко може поїхати в будь-яку країну, спілкуватися й
обмінюватися думками з її жителями, ознайомлюватися — за
допомогою друкованих видань — з умовами життя, віруваннями й поглядами всіх людей. Так само й усі члени загальнолюдської родини, народи та їхні уряди, різні міста й селища,
стають дедалі більш взаємозалежними. Тепер уже для жодного з них самодостатність неможлива, бо ж політичні зв’язки
сполучають між собою всі народи й держави, а зв’язки в царинах торгівлі, промисловості, сільського господарства й освіти
зміцнюються щодня. Тому-то сьогодні єдність усього людства
справді може бути досягнута. Воістину, це не що інше, як одне
з чудес цього дивного віку, цього славетного століття. Минулі
епохи були позбавлені всього цього, а це століття — століття
світла — обдароване небувалою, єдиною у своєму роді величчю, могутністю та просвітленістю та щодня являє нам чергове
нове диво. Ми ще побачимо, як яскраво засяють його світочі у
вселюдській спільноті.
Поглянь, як зоріє його світло на темному обрії світу. Перший світоч — це єдність у політичній сфері, і перші її проблиски можна розгледіти вже сьогодні. Другий світоч — це
єдність думки у світових починаннях, здійснення яких засвідчимо вже незабаром. Третій світоч — це єдність у свободі, яка,
безперечно, не змусить чекати на себе. Четвертий світоч — це

єдність у релігії, наріжний камінь у самому фундаменті, і
вона силою Божою теж буде явлена в усій красі. П’ятий світоч — це єдність націй, єдність, яка в цьому столітті буде надійно утверджена, тож усі народи світу вважатимуть себе за
громадян єдиної спільної батьківщини. Шостий світоч — це
єдність людських рас, коли всі народи та племена землі стануть однією-єдиною расою. Сьомий світоч — це єдність мови,
тобто вибір усесвітньої мови, якої будуть навчатися та якою
спілкуватимуться всі народи. Кожен із цих світочів неодмінно засяє, бо ж цьому сприятиме й допомагатиме сила Царства
Божого.
-16ви, просвітлені, кого любить Милосердний, і ви, служниці Милосердного! У часи, коли на землі запала темна ніч невігластва та збайдужіння до божественного світу, яка щільною
завісою закрила людство від Бога, зазорів сонячний світанок
і в небі на сході запалало яскраве світило. І зійшло Сонце Істини, і слава Царства осяяла схід і захід. Ті, хто мав очі, щоб
бачити, утішилися цією радісною новиною та вигукнули: «О,
які ж ми благословенні!» Їм була явлена сокровенна сутність
усіх речей і були розкриті таємниці Царства. Тоді, позбавлені
своїх оман і сумнівів, вони побачили світло істини й, осушивши чашу Божої любові, настільки зраділи, що геть забули про
світ і про самих себе. Танцюючи з радості, вони поспішили до
місця свого мучеництва й там, де люди приймали смерть заради любові, вони склали свої голови та свої серця.
Однак ті, чиї очі не бачили, були приголомшені цим сум’яттям і запитували: «Де ж світло?» — і знову: «Ми не бачимо
ніякого світла! Ми не бачимо, щоб зійшло сонце! Тут немає
істини. Це тільки вигадки,і нічого більше». Мов кажани, вони
втекли в підземну темряву й там, відповідно до своїх міркувань, знайшли певні безпеку та спокій.

О

Та світанок тільки-но починається, і жар від вранішнього
Світила Істини ще не сягнув найвищого ступеня. Коли сонце підніметься до полуденного зеніту, його полум’я палатиме
так гаряче, що розтривожить навіть створінь, які повзають під
землею; і хоча їм не судилося побачити світло, жар спричинить їхнє несамовите метушіння.
Тому, о милі Богу, дякуйте за те, що в час світанку ви звернули свої обличчя до Світла Світу й побачили його славу. Ви
отримали частку світла істини, ви сподобилися частки тих
благословень, що тривають вічно, і тепер, на знак вдячності
за цю щедрість, не спочивайте ні миті й не мовчіть, а доносіть
до людських вух добру новину Царства, ширте по всіх усюдах
Слово Боже.
Чиніть згідно з настановами Господніми: повстаньте так і з
тими якостями, щоб могли ви вдихнути в тіло цього світу живу
душу та зростити цю малу дитину — людство — до стану зрілості. Скільки стане сил, під час кожної зустрічі запалюйте
свічку любові та з ніжністю звеселяйте й розраджуйте кожне
серце. Піклуйтеся про незнайомця як про рідного; виявляйте
до чужих душ таке саме милосердя, що й до вірних друзів.
Якщо хтось почне з вами бійку, спробуйте заприязнитися з
ним; якщо хтось вразить вас аж у серце, будьте цілющим бальзамом для його ран; якщо хтось знущатиметься та глузуватиме
з вас, відповідайте йому з любов’ю. Якщо хтось докорятиме
вам, знайдіть для нього добре слово; якщо хтось піднесе вам
смертельну отруту, дайте йому замість цього найдобірнішого
меду; а якщо хтось загрожуватиме вашому життю, дайте йому
засіб, що зцілить його навіки. Якщо він є болем, станьте його
ліками; якщо він — терни, станьте його трояндами й запашними травами. Можливо, такі ваші вчинки й слова нарешті
освітять цей темний світ і зроблять цю суху землю небесним
садом і ця диявольська в’язниця перетвориться на царський
палац Господній — так що проминуть і більше ніколи не
повернуться війни та чвари, а любов і довіра розіб’ють свої

шатра на вершинах світу. У цьому-бо суть Божих настанов, і
до цього зводиться вчення Законоустрою Баха́.
-17-

О ви, обранці Царства Абха́! Прославляйте Господа Сил за

те, що Він верхи на хмарах прийшов у цей світ з небес невидимого царства, щоб схід і захід осяяв блиск Сонця Істини, і пролунав заклик Царства, і вісники небесного царства, мелодіями
Вишнього Сонму, виспівували радісну звістку Пришестя. І тоді
весь світ буття затрепетав від радості, а проте люди — як і провістив Месія — продовжували спати, і день Явлення, коли зійшов на землю Господь Сил, засяг їх охопленими дрімотою невідання. Як мовив Він у Євангелії, пришестя Моє подібне буде
до того, наче злодій уже в домівці, а господар дому не пильнує.
З-посеред усього людства Він обрав вас, і очі ваші були розплющені до світла водійства, і вуха ваші налаштовані на музику Вишнього Сонму; благословенні рясною благодаттю, ваші
серця та душі відродилися до нового життя. Дякуйте Богові та
прославляйте Його за те, що рука незліченних дарів поклала
на ваші голови цю всіяну самоцвітами корону — корону, чиї
іскристі коштовні камені затьмарять своїм блиском багатства
всіх часів.
Щоб віддячити Йому за це, зробіть потужне зусилля й оберіть собі шляхетну мету. Покладаючись на силу віри, дотримуйтесь настанов Божих, і хай учинки ваші відповідають Його
законам. Читайте «Потаємні слова», розмірковуйте над їхнім
глибинним змістом і чиніть, як вони вчать. Уважно читайте
Скрижалі Таразат (Оздоби), Калімат (Райські Слова), Таджаллійят (Полиски), Ішракат (Пишноти) та Бішарат (Добрі Вісті)
і повстаньте, як те велено вам у небесних настановах. Тож нехай кожен із вас буде немовби свічка, що ллє світло, немов
центр тяжіння на будь-якому людському зібранні; і нехай від
вас, немовби від квітника, плинуть найсолодші пахощі.

Проголосіть ваш заклик гучно, наче шум збуреного моря;
наче щедра хмара, рясно проливайте на землю небесну благодать. Підносьте свої голоси та співайте пісні Царства Абха́. Загасіть полум’я війни, підніміть знамена миру, трудіться задля
єдності всього людства й пам’ятайте, що релігія — провідник
любові до всіх народів. Знайте, що діти людські — це отара
Божа, і Він — їхній сповнений любові Пастир; Він ніжно піклується про своїх овець, випасає їх на зелених пасовиськах
милості та напоює їх із джерела життя. Такий-бо шлях Господній. Такі-бо дари Його. Таку-бо заповідь єдності людства дано
в Його вченні.
Брами Його благословень розчинені навстіж, і знаки Його
явлені повсюдно, і слава істини сяє, мов сонце. Благословення Його — невичерпні. Тож збагніть важливість цього часу.
Трудіться від усього серця, підносьте свої голоси та гукайте
щосили, аж поки цей темний світ не сповниться світлом, і ця
ущелина тіней не перетвориться на широку долину, і ця купа
пороху швидкоплинних митей не стане віддзеркаленням вічних небесних садів, а ця земна куля не отримає своєї частки
небесних милостей.
Тоді зникне агресія, і всі причини для незгоди будуть знищені, і піднесеться велична будова єдності, аби Благословенне
Дерево могло відкинути свою тінь на схід і на захід, і Скинія
вселюдської єдності буде споруджена на високих вершинах, і
знамена, що свідчать про любов та братерство, майорітимуть
на своїх древках по всьому світу, доки море істини не здійме
свої високі хвилі й земля не зарясніє трояндами та запашними
травами безмежних благословень і не стане від полюса до полюса Раєм Абха́.
Такі поради дає вам Абдул-Баха́. Маю надію, що завдяки
дарам Господа Сил ви станете духовною сутністю та істинним
сяйвом людства, сполучаючи серця всіх людей узами любові;
що силою Слова Божого ви відродите до життя мертвих, зараз похованих у домовинах плотських бажань; що променями

Сонця Істини ви повернете зір тим, чиє внутрішнє око осліпло, і принесете духовне зцілення духовно хворим. На це я
сподіваюся, як будуть на те щедроти й дари Коханого.
Щоденно ви в мене на вустах, і повсякчас я згадую про вас.
Я молюся Господові й слізно благаю Його пролити на вас усі
ці благословення, і звеселити ваші серця, і наповнити блаженством ваші душі, і подарувати вам невимовну радість і небесну насолоду…
О Ти, ніжний Хлібодаре! Ці душі почули поклики Царства
й побачили славу Сонця Істини. Вони піднеслися до живодайних небес любові; вони зачаровані Твоєю природою та поклоняються Твоїй красі. До Тебе вони обернулись, про Тебе їхня
мова, Твою обитель вони шукають і хочуть утамувати свою
спрагу зі струмків Твого небесного царства.
Ти Дарувальник, Обдаровувач, Вічно Сповнений Любові.
-18-

О ти, хто має серце, що бачить! Хоча, фактично, позбавле-

ний тілесного зору, ти, хвала Богові, наділений духовною проникливістю. Твоє серце бачить, а дух твій — чує. Тілесному
зору загрожують тисячі недуг, і рано чи пізно він буде втрачений. Не варто дорожити ним надміру. А зір серця — зір просвітлений. Він розпізнає та відкриває божественне Царство.
Він вічний і неминущий. Тож хвала Богові, що зір твого серця
просвітлений, а слух розуму твого — чутливий.
Кожна із зустрічей, які ви влаштували й на яких ви пережили небесні почуття та збагнули дійсний стан і значення речей,
подібна до небесної тверді, а всі оті душі — наче яскраві зірки, що сяють світлом водійства.
Щаслива та душа, яка в цю видатну епоху шукає небесних настанов, і блаженне те серце, яке хвилює й манить любов до Бога.

-19вала Тому, Чиїм сяйвом пломеніє небо й земля, Тому, від
Чиїх благоуханних подихів радісно тремтять сади святості, які
прикрашають серця обраних, Тому, Хто пролив Своє світло та
прояснив лик небесної тверді. Воістину, всіялися небеса світними й осяйними зорями, що виблискували, палали, кидали
яскраві промені аж до найвищого обрію. Вони отримали свою
благодать і блиск із щедрот Царства Абха́,і потім, зорі водійства, пролили своє світло на цю землю.
Хвала Тому, Хто сотворив цю нову епоху, цю добу величі, немов пишне видовище, що розгортається перед нами та
відкриває погляду дійсну сутність усіх речей. У цей день проливаються дощем хмари щедрот, і дари сповненого любові Господа чітко явлені, бо і видимий, і невидимий світи осяяні, і зійшов на землю Обітований, і просяяла краса Обожнюваного.
Вітання, благословення й теплий прийом цій Вселенській
Реальності, цьому Досконалому Слову, цій Явленій Книзі,
цьому Світочу, що заяснів на найвищих небесах, цьому Провідникові всіх народів, цьому Світлу світу, бурхливий океан
Чиєї рясної благодаті залив усе творіння так, що його хвилі
виносять на береги цього видимого світу блискучі перли. Тепер явилася Істина — і розвіялася облуда; тепер зазорів день і
все сповнилося тріумфу, і от освячуються людські душі, очищується дух, радіють серця, просвітлюються розуми, проясняються потаємні думки, омивається сумління, і глибини людського єства повняться святістю. Настав День Воскресіння,
і дари Господа твого, Того, Хто прощає, огорнули все суще.
Вітання й хвала тим яскравим і блискучим зорям, що шлють
своє проміння з найвищих небес, цим небесним світилам, що
поясом зодіаку оперізують Царство Абха́. Хай спочиває на них
слава.
А тепер, о ти, доброчесний чоловіче, що почув Велику
Звістку, повстань служити Справі Божій з нездоланною силою
Царства Абха́ та з тими подихами, що віють від духа Вишнього

Х

Сонму. Не журися через усе те, що фарисеї та поширювачі неправдивих чуток з-поміж газетних журналістів говорять про
Баха́. Пригадай часи Христа й те, скільки лиха Він витерпів
від людей, яких мук і поневірянь зазнали учні Його. Якщо
ви любите Красу Абха́, то повинні, заради любові до Нього,
зносити й огуду від людей, і все, що спіткало ваших попередників, має випасти й на вашу долю. І тоді обличчя обраних
освітяться сяйвом Царства Божого й сяятимуть у віках, навіть
більше — у всі епохи, у той час, як ті, хто проти, лишаться ні
з чим. І буде так, як казав Господь Христос: вони переслідуватимуть вас заради імені Мого.
Нагадайте ж їм про ці слова та скажіть їм: «Воістину, фарисеї повстали супроти Месії, незважаючи на осяйну красу
обличчя Його й усю Його миловидність, і кричали вони, що
Він не Месія [Масіх], а чудовисько [масікх], бо ж Він оголосив себе Всемогутнім Богом, Господом-Вседержителем усіх, і
казав їм: «Я Син Божий, і воістину в сокровенному єстві Його
єдинородного Сина, Його могутньої Варти, перебува́є сам
Отець, безперечно явлений у всіх Своїх якостях і досконалостях». Це, заявляли вони, відверте блюзнірство й наклеп на Господа — згідно з чіткими та незаперечними текстами Старого
Завіту. А тому вони винесли Йому вирок, постановивши пролити Його кров, і розіп’яли Його на хресті, де Він вигукнув:
«О, любий Мій Господи, як надовго Ти віддав Мене в руки
їхні? Вознеси Мене до Себе, укрий Мене коло Себе, дай Мені
оселитися край Твого престолу слави. Воістину, Ти Той, Хто
відповідає на молитви, і Ти Милосердний і Поблажливий. О
Мій Господи! Воістину, усі простори цього світу вже не вміщують Мене, і Я полюбив цей хрест з любові до Твоєї краси, і
через жадання Твого вишнього царства, і через той вогонь, що
роздмухали в Моєму серці пориви вітру Твоєї святості. Допоможи Мені, о Господи, піднестися до Тебе, підтримай Мене,
щоб Я міг досягти Твого священного Порогу. О мій сповнений
любові Господи! Воістину, Ти Милосердний, Володар вели-

ких щедрот! Воістину, Ти Великодушний! Воістину, Ти Співчутливий! Воістину Ти Той, Хто все відає! Немає іншого Бога
крім Тебе, Могутнього та Владного!»
Фарисеї ніколи не насмілилися б звести на Нього наклеп
і звинувачувати Його в такому тяжкому гріху, якби не їхнє
невігластво щодо сокровенної сутності таємниць, якби не
їхня байдужість до Його величі, якби не зневага до всіх Його
доказів. Якби не це, вони б визнали слова Його, свідчили б
на підтримку явлених Ним віршів, підтвердили б істинність
Його висловлень, шукали б притулку під покровом Його стяга,
пізнавали б Його знаки та знамення, утішалися б Його блаженними вістями.
Знай же, що Божественна Сутність, яка зветься Невидимою
з Невидимих та яку ніколи не описати й не збагнути розумом,
піднесеніша за будь-яке згадування, будь-яке визначення чи
уявлення або порівняння, будь-яке величання чи уславлення. У
тому розумінні, що Вона є тим, чим є, жодний розум не може Її
осягнути, і душа людська, що шукає знання про Неї, — немов
мандрівник у пустелі, який загубив шлях. «Жодному погляду
не осягнути Його, а Він осягає поглядом усе! Він — Проникливий, Обізнаний з усім»18.
Та коли ти замислишся про сокровенну сутність усіх речей
та особливість кожної з них, ти зауважиш у всякому створінні
знаки Божої милості й побачиш промені Його Імен та Якостей,
які пронизують усе царство буття, з доказами, яких ніхто, крім
непоступливих і необізнаних, не зможе заперечити. І тоді ти
побачиш, що всесвіт — це сувій, що розкриває Його сокровенні таємниці, які зберігаються в прихованій Скрижалі. І серед усіх атомів світобудови немає такого атома, серед усіх сущих створінь немає такого створіння, які не величали б Його
й не розповідали про Його якості та імена, не являли б славу
Його могутності й не провадили б до Його єдиності та Його
18 Коран 6:103.

милосердя; жоден, хто має вуха, щоб чути, очі, щоб бачити, і
здоровий глузд, не зможе заперечити цього.
І щоразу, коли ти споглядатимеш творіння в його цілості,
аж до найменших його атомів, ти помітиш, що промені Сонця
Істини проливаються на все суще, і сяють у ньому, і розповідають про велич Денного Світила, про Його таємниці та поширення Його світла. Поглянь на дерева, на квіти й плоди, ба
навіть на камені. Скрізь ти побачиш, як проливаються на них
промені Сонця, виразно видимі в усьому і через усе явлені.
Якщо ж звернеш ти свій погляд на Дзеркало, блискуче, бездоганне й чисте, у якому відображається божественна Краса,
то в цьому Дзеркалі знайдеш ти Сонце в сяйві Його променів, у
палкості Його жару, у Його диску, у повній досконалості Його
форми. Бо ж усяке створіння має належну їй частку сонячного світла та розповідає про Сонце, але тільки ця Вселенська
Реальність у всій Своїй пишноті, це бездоганне Дзеркало, що
Його якості відповідають якостям явленого в Ньому Сонця,
цілком відображає якості Джерела Слави. І ця Вселенська Дійсність — це Людина, божественне Єство, Сутність, що існуватиме повік. «Скажіть: звертайтесь до Бога або звертайтесь до
Всемилосердного: як би ви не звертались, Його Імена — найпрекрасніші»19.
От що значать слова Месії про те, що Отець — у Синові20.
Чи ж не бачиш ти, що якби бездоганне дзеркало сказало: «Воістину, сонце сяє в мені з усіма своїми якостями, знаменнями
та знаками», — то ці слова не були б ні оманливими, ні хибними? Ні, клянусь Тим, Хто сотворив Його, надав Йому форми
й образу, привів Його в цілковиту відповідність із відображеними в Ньому славними якостями! Хвала Тому, Хто сотворив
Його! Хвала Тому, Хто надав Йому досконалості! Хвала Тому,
Хто проявив Його!
19 Коран 17:110.
20 Євангеліє від Іоанна 14:11.

Такі-от слова мовив Христос. Через ці слова до Нього прискіпувалися й піддавали Його нападкам, коли Він казав їм:
«Істинно, Син в Отці, а Отець у Синові»21. Зваж на це й пізнай таємниці твого Господа. Що ж до тих, хто проти, то вони
закриті завісами від Бога: вони не бачать, не чують, не розуміють. «Залиш їх бавитися власними нападками»22. Покинь їх і
далі блукати вздовж пересохлих річищ. Мов тварини на пасовиськах, вони не здатні відрізнити глини від перлів. Хіба ж не
відгороджені вони від таємниць твого Господа, Поблажливого
й Милосердного?
Ти ж радій цій найпрекраснішій з усіх радісних новин, повстань прославляти Слово Боже й розповсюджувати по всій цій
великій та могутній землі Його солодкі пахощі. Будь певний,
що Господь твій стане тобі на допомогу разом із Вишнім Сонмом та воїнством Царства Абха́. Вони підуть у наступ і нестримною силою вдарять по полчищах невігласів та сліпців.
Незабаром ти побачиш, як потік денного світла поллється з
Найпіднесенішого Царства й світанок огорне всі краї. Він змусить відступити темряву, морок ночі зійде нанівець і розвіється, і засяє світле чоло Віри, і Денне Світило зійде й охопить
весь світ. У цей день зрадіють вірні й утішаться непохитні; і
тоді відступлять наклепники й не залишиться більше тих, що
вагаються, — так само, як найчорніші тіні розсіюються з першими променями світанку.
Вітання тобі і хвала.
О Боже, мій Боже! Це Твій сяйний слуга, Твій духовний бранець, що підступив до Тебе й наблизився до Твоєї присутності.
Він звернув своє обличчя до Твого, визнаючи Твою єдиність,
сповідуючи Твою єдиносущість, він кинув заклик між народами в ім’я Твоє та провадив людей до швидкоплинних потоків
Твого милосердя, о Ти, Найвеликодушніший Господь! Усім,
21 Євангеліє від Іоанна 14:10.
22 Коран 6:91.

хто прохав, він дав напитися з чаші водійства, наповненої по
вінця вином Твоєї безмежної благодаті.
О Господи, допомагай йому за всіх обставин, дай йому пізнати Твої добре пильновані таємниці, осип його Твоїми прихованими перлами. Перетвори його на те знамено, що на високих вежах майорітиме на вітрах Твоєї небесної допомоги,
перетвори його на невичерпне джерело кришталево чистих
вод.
О мій великодушний Господи! Просвіти серця промінням
того світильника, що розливає своє сяйво навкруги, являючи
дійсну природу всіх речей тим людям серед Твого народу, кого
Ти обдарував своєю щедрою ласкою.
Воістину, Ти Могутній, Владний, Захисник, Сильний, Добродійний! Воістину, Ти Господь усіх милостей!
-20*вадцять віків тому у світ явився Христос, та хоча іудеї
з нетерпінням чекали Його Пришестя й молилися щоденно зі
сльозами, кажучи: «О, Боже, прискор Одкровення Месії», коли
зійшло Сонце Істини, вони зреклися Його, і повстали проти
Нього з лютою злобою, і зрештою розіп’яли цей божественний
Дух, це Слово Боже, назвавши Його Вельзевулом, носієм зла,
як про це розповідається в Євангелії. Причина була в тому, що,
як вони казали, «Одкровення Христа, згідно з чітким текстом
Тори, супроводжуватиметься певними знаками, і поки не було
цих знаків, усякий, хто оголошує себе Месією, — це самозванець. Один із знаків полягає в тому, що Месія має прийти з
невідомого місця, а проте всі ми знаємо, де дім цього чоловіка
в Назареті, та й узагалі, що доброго може прийти з Назарета?
Другий знак — у тому, що Він правитиме залізним жезлом,
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* Написано спеціально для безсмертої роботи д-ра Ессельмонта
«Бахаулла та Нова Ера».

тобто вправлятиметься мечем, а цей Месія не має навіть дерев’яної палиці. Ще одним знаком та умовою є таке: Він повинен посісти трон Давидів і ствердити владарювання Давида. А
цей чоловік не має не те що трону, а й рогожі для сидіння. Ще
одна умова така: проголосити всі закони Тори. Але цей чоловік
скасував закони Тори й навіть зневажив день суботній, хоча в
Торі прямо написано, що будь-кого, хто називає себе пророком
і вершить чудеса, але порушує день суботній, слід скарати на
смерть. Ще один знак — це те, що за Його правління запанує
така велика справедливість, що не тільки люди, а й звірі будуть праведниками й доброчинцями: змія та миша житимуть в
одній норі, орел і куріпка — в одному гнізді, лев і газель пастимуться на одному пасовищі, а вовк і козеня питимуть з одного джерела. А проте за Його часів несправедливість і тиранія сягнули такого ступеня, що навіть Його самого розіп’яли!
Ще одна з умов полягає в тому, що в дні Месії юдеї процвітатимуть і торжествуватимуть над усіма народами світу, але тепер вони живуть у цілковитому приниженні й рабстві в імперії
римлян. То чи можливо, щоб це був Месія, обіцяний у Торі?»
Отак противилися вони цьому Сонцю Істини, хоча цей Дух
Божий справді був Тим, кого обіцяно в Торі. Та вони не розуміли значення всіх тих знаків, а тому розіп’яли Слово Боже.
Тепер бахаї вважають, що ці знаки дійсно справдилися в Явленні Христовому, хоча й не в тому сенсі, у якому розуміли їх
іудеї, бо ж у Торі вони описані алегорично. Наприклад, один
із знаків — це владарювання Месії. Бахаї стверджують, що
владарювання Христове — це небесне, божественне й вічне
владарювання, а не наполеонівське самодержавство, яке так
скоро минає. Незабаром уже дві тисячі років, як утвердилося
це володарювання Христове, а воно триває й досі, і повік це
Святе Єство буде піднесене на вічному троні.
Так само й решта знаків були явлені, але іудеї не зрозуміли
їх. І хоча минуло вже майже двадцять віків відтоді, як у світ
прийшов Христос у божественному сяйві, іудеї й досі чекають

на прихід Месії та вважають себе правими, а Христа — несправжнім.
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О ти, високошанована особо, о ти, шукачу істини! Твій

лист від 4 квітня 1921 року прочитано з любов’ю.
Існування Божественного Єства незаперечно встановлене
на підставі логічних доказів, а проте реальність Божественності є неосяжною для людського розуму. Якщо ти уважно
обміркуєш це питання, то побачиш, що нижчий план ніколи
не в змозі пізнати вищий. Наприклад, царство мінералів, як
нижче царство, нездатне пізнати царство рослин: для мінералу таке розуміння було б цілковито неможливим. Так само
царство рослин, хай як далеко зайде його розвиток, ніколи не
зможе пізнати царство тварин; на цьому рівні таке пізнання
немислиме, адже тварини посідають вищий щабель, ніж рослини, і це дерево ніколи не збагне, що таке слух або зір. Так
само й тварини, хай до якого ступеня вони розвинуться, ніколи
не знатимуть, що таке розум, який розкриває внутрішню сутність усіх речей і осягає прояви дійсності, невидимі оку, адже
рівень людини незрівнянно вищий за рівень тварини. І хоча
всі ці створіння співіснують у світі випадковостей, у кожному випадку відмінність у їхньому становищі перешкоджає їм
осягнути ціле, адже жоден нижчий ступінь нездатний пізнати
вищий: таке пізнання неможливе.
Вищий план, однак, здатен зрозуміти нижчий. Наприклад,
тварина розрізняє мінерали та рослини, а людина розуміє рівні
тварин, рослин і мінералів. Однак мінерали не можуть осягнути сферу людини. І незважаючи на те що всі ці сутності співіснують у світі явищ, нижчий ступінь ніколи не осягне вищий.
А отже, як може реальність, залежна від обставин, тобто
людина, зрозуміти природу предвічної Сутності, Божественного Єства? Відмінність у положенні між людиною та Боже-

ственною Реальністю в тисячі тисяч разів більша за відмінність між рослиною та твариною. І все, що людина може собі
уявити, — це лише химерний образ її людського положення;
цей образ не вміщує реальності Бога, а сам міститься в ній.
Інакше кажучи, людина осягає розумом власні ілюзорні уявлення, тоді як Реальність Божественності — непізнавана: ця
Реальність Сама обіймає в собі все суще й усе створене перебуває в Її владі. Та Божественність, яку уявляє собі людина,
існує лише в людській свідомості, а не насправді. Однак сама
людина існує і у власній свідомості, і насправді, тому людина
більша за ту вигадану дійсність, яку вона собі здатна уявити.
Крайня межа можливостей цієї зліпленої з глини пташки
така: вона може пролетіти невелику відстань у нескінченному
просторі, але ніколи не злетить вгору до Сонця у вишні небеса.
Та все ж ми повинні наводити обґрунтовані та натхненні докази існування Божественного Єства, тобто докази, що відповідають мірі людського розуміння.
Очевидно, що всі створіння пов’язані між собою зв’язком,
що є повним і досконалим, — так само, як, наприклад, пов’язані всі члени людського тіла. Поглянь, як сполучені один з
одним всі члени й усі органи тіла людини. Такий самий зв’язок існує й між усіма частинами цього безмежного всесвіту.
Наприклад, нога і крок, який вона робить, пов’язані з вухом
та оком; перш ніж людина ступить крок, око мусить побачити, що попереду. Вухо має почути перед тим, як око ретельно
роздивиться. Коли будь-який із членів людського тіла є неповноцінним, він стає причиною вад інших членів. Мозок пов’язаний із серцем та шлунком, легені — з усіма членами без винятку. Це саме можна сказати й про інші органи тіла.
І кожен із членів має свою особливу функцію. Сила розуму — хай якою ми її вважатимемо — передвічною чи обумовленою — спрямовує й узгоджує між собою всі частини
людського тіла, щоб кожен орган або член належно виконував свою особливу функцію. Якщо ж виникне розлад у роботі

розуму, усі члени тіла не зможуть належно виконувати свої основні функції, а в тілі та в роботі його членів виявляться вади
й ця сила засвідчить свою неефективність.
Так само подивись і на цей безмежний всесвіт: поза всяким
сумнівом, існує вселенська сила, яка охоплює все суще та спрямовує й упорядковує всі частини цього безмежного творіння.
Якби не цей Управитель, не цей Упорядник, усесвіт був би недосконалим і неповноцінним, наче людина, позбавлена розуму.
Натомість ти бачиш, що це безмежне творіння бездоганно виконує свої функції, і кожна окрема його частина цілком надійно
реалізує своє завдання, і в його функціонуванні не знайти ні найменшої недосконалості. А отже, зрозуміло, що існує Вселенська Сила, яка спрямовує та впорядковує цей безмежний всесвіт. Будь-який раціональний розум здатен осягнути цей факт.
Крім того, хоча все створене росте й розвивається, усе воно
зазнає зовнішнього впливу. Наприклад, сонце дає тепло, дощ
живить вологою, вітер приносить подих життя — а все для
того, щоб людина могла розвиватися та зростати. Тож зрозуміло, що й людське тіло зазнає зовнішніх впливів, без яких воно
не могло б існувати. А ці зовнішні чинники, у свою чергу, зазнають інших впливів. Наприклад, ріст і розвиток людської істоти залежить від наявності води, а вода залежить від наявності дощу, дощ залежить від наявності хмар, хмари залежать від
наявності сонця, яке змушує сушу та море створювати пару,
конденсація пари формує хмари. Так кожна із цих сутностей
чинить вплив і водночас сама зазнає впливу. Невідворотно цей
процес приводить до Того, Хто впливає на все, проте Сам не
зазнає жодного впливу, у такий спосіб розриваючи цей ланцюг. Внутрішня природа цієї Сутності нам, однак, невідома,
хоча Її вплив ясний та явний.
І ще: усі сотворені істоти обмежені й сама ця обмеженість
усього сущого доводить реальність Безмежного, адже існування будь-якого обмеженого сущого свідчить про існування Необмеженого.

Отже, є чимало подібних доказів, що доводять існування
цієї Вселенської Реальності. А оскільки ця Реальність — передвічна, Вона непідвладна тим умовам, які керують світом
явищ. Адже все, що залежить від обставин та гри випадку, є
мінливим, а не передвічним. Тож знай: божественність, яку
уявляють собі інші спільноти та народи, замкнута в межах їхньої уяви й не виходить за них, тоді як дійсність Божественності — поза межами будь-яких уявлень.
Що ж до Святих Явителів Бога, то Вони — ті осередки,
у яких знаки, знамення й досконалості тієї священної та передвічної Дійсності виявляються в усьому своєму блиску.
Вони — вічна благодать, небесна слава, і від Них залежить
вічне життя людства. Ось приклад: Сонце Істини перебуває
на небесах, недоступних для жодної душі й недосяжних для
жодного розуму, і Воно далеко поза межами осягнення сотвореними істотами. Однак Святі Явителі Божі — немов те свічадо, досконало відшліфоване й без жодної плями, яке збирає промені цього Сонця, а потім розсіює Божу славу на все
творіння. На його гладенько відшліфованій поверхні виразно
видно Сонце в усій Його величі. Отож, коли віддзеркалене
Сонце проголошує: «Я Сонце!», то це не що інше, як істина;
але й коли Воно заявляє: «Я не Сонце!», то це теж правда. І
хоча Денне Світило в усій Його славі, красі й досконалості,
виразно видиме в цьому бездоганному дзеркалі, Воно все ж
не зійшло зі Свого піднесеного положення у вишніх сферах і
не ввійшло в дзеркало; навпаки, Воно й далі перебуває й вічно
перебуватиме в недосяжних висотах Своєї святості.
І ще потрібно сказати: усі земні створіння потребують сонячних щедрот, бо ж саме́ їхнє існування залежить від сонячного світла й тепла. Позбавлені сонця, вони зникли б з лиця
землі. Оце і є те перебування з Богом, про яке йдеться у Священних Книгах: людина має бути зі своїм Господом.
Отже, зрозуміло, що сутнісна реальність Бога проявляється
в Його досконалостях, і відбите в дзеркалі сонце з усіма його

досконалостями — це видима сутність, що ясно являє нам щедрість Бога.
Маю надію, що зір твій набуде проникливості, а слух — чутливості й завіса спаде з твоїх очей.
-22ти, хто звертає обличчя своє до Бога! Заплющ очі свої
на все й розплющ їх на царство Всеславного. Прохай усього, чого бажаєш, тільки в Нього, шукай усього, чого прагнеш,
тільки в Нього. Одним поглядом Він справджує тисячі надій;
одним коротким поглядом Він зцілює тисячі невиліковних
хвороб; одним кивком Він умащує бальзамом усяку рану; одним швидким поглядом Він визволяє серця від кайданів туги.
Він чинить те, що чинить, де ж іще шукати нам розради? Він
вершить Свою волю, Він велить, як Йому до вподоби. Тож
краще тобі схилити голову в покорі й покластися на Всемилосердного Господа.
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О ти, хто шукає істину! Твій лист від 13 грудня 1920 року

дійшов до мене.
З днів Адамових і аж дотепер являлися одна за одною Божі
релігії, і кожна з них виконувала належні їй завдання, оживляла людство, несла освіту та просвітлення. Вони визволяли
людей з темряви світу природи й приводили їх у яскраве сяйво Царства. Явившись світові, кожна наступна Віра та Закон
кілька століть лишалися деревом, що приносило рясні плоди,
і були запорукою щастя людства. Та з плином віків дерево старіло й переставало цвісти та плодоносити, і це було причиною
омолодити його.
Релігія Божа — єдина релігія, але вона має вічно оновлюватися. Наприклад, Мойсей був посланий до людей, щоб устано-

вити Закон, і завдяки Мойсеєвому законові Діти Ізраїля були
визволені з темряви свого невігластва та вийшли до світла;
вони були піднесені з їхнього приниженого становища й досягли неминущої слави. А проте з плином років сяйво минуло,
велич потьмяніла і ясний день змінився ніччю; і коли ця ніч
стала втричі темнішою, ніж була до того, зійшла зоря Месії,
щоб світ знов осяявся славою.
Ми маємо на увазі ось що: релігія Божа — єдина, вона просвітниця людства, а проте й вона конче потребує оновлення.
Коли ти посадив дерево, воно вищає щодня. Воно випускає
листя, цвіте, плодоносить соковитими плодами. Та минає час,
і дерево старіє та перестає приносити плоди. Тоді-то Садівник
Істини бере насінину з того ж таки дерева й садить її в чистий
ґрунт — і ось ми вже маємо те саме дерево, яким воно було
раніше.
Зауваж, що в цьому світі буття все суще потребує оновлення. Поглянь на матеріальний світ навколо тебе і побач, як він
наразі оновився. Змінилися людські помисли, змінився спосіб
життя, науки й мистецтва виявляють нову силу, з’являються
нові відкриття та винаходи, уявлення людей є новими. То чи
ж може не оновлюватися така життєво важлива сила, як релігія, — запорука відчутного поступу людства, дійсний засіб
досягнення життя вічного, вихователь безмежної досконалості, світло обох світів? Це було б несумісним із благодаттю та
милосердям Господа.
Крім того, релігія — це не просто набір вірувань, сукупність
звичаїв; релігія — це вчення Господа Бога, учення, яким живе
людство, учення, що навіює умам піднесені думки, удосконалює характер і закладає підвалини для вічної шани людини.
Зауваж: чи ж можна цю гарячку у світі розуму, це полум’я
війни та ненависті, неприязні та злоби між державами, цю
агресію одних народів проти інших, що порушили спокій
усього світу, загасити чимсь іншим, крім як живими водами
вчень Бога? Ні, ніколи!

Ясно одне: щоб змінити цю чорну темряву на світло, а цю
ненависть і неприязнь, ворожнечу та злобу, ці нескінченні
суперечки та війни — на братерство й любов між усіма народами землі, має бути застосована така сила, що перевершує
всі сили природи. І ця сила — не що інше, як подуви Святого
Духа й потужний приплив Слова Божого.
-24одухотворений юначе! Хвали Бога за те, що ти знайшов
свій шлях у Царство Величі й розірвав завісу марних фантазій
і що тобі була відкрита суть сокровенної таїни.
Усі ці люди змальовували собі бога у світі своїх думок і поклоняються тому образу, що самі для себе створили. А проте
такий образ доступний для розуміння, адже його осягає людський розум, а той, хто осягає, завжди більший за те, що перебуває в межах його розуміння, бо уява — лише гілка, корінь
же — розум, а корінь завжди значніший за гілку. Поміркуй
лишень, як усі народи світу схиляють коліна перед власними
вигадками, як вони створюють творця у своїх думках і називають його Творителем усього сущого, хоча насправді це тільки
ілюзія. Тож ці люди поклоняються лише омані розуму.
Натомість ця Сутність Сутностей, Невидимий з Невидимих — піднесений понад усіма людськими міркуваннями й
ніколи не може бути осягнутий людським розумом. Ніколи ця
споконвічна Реальність не вміститься в межі істоти, залежної
від обставин, Вона-бо перебуває в іншій сфері, а сфера ця непідвладна розумінню. Шлях туди закритий, і доступ туди заборонений. Найбільше, що можна сказати, — це що Її існування
може бути доведене, але умови Її існування невідомі.
Що така Сутність насправді існує, зрозуміли філософи й
учені богослови — усі й кожен; та щоразу, коли вони намагалися дізнатися щось про Її буття, вони лишалися спантеличеними та розгубленими й урешті-решт, коли всі їхні надії вияв-
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лялися марними, у розпачі йшли своїм шляхом, полишаючи
цей світ. Адже щоб осягнути стан і сокровенну таїну цієї Сутності Сутностей, цієї Найбільшої Таємниці з Таємниць, потрібні інша сила та інші здібності; а така сила й такі здібності
були би більшими, ніж людство може витримати, а тому жодне
слово від Неї не досягне людей.
Наприклад: якщо хтось має здатність чути, відчувати смак,
запах або дотик, але позбавлений зору, то він ніколи не зможе
побачити світ навколо, адже зір не можна замінити слухом або
смаком, нюхом або дотиком. Так само й за допомогою тих здібностей, що є в розпорядженні людини, за межами можливого є осягнення тієї невидимої Реальності, святої та піднесеної
над усіма сумнівами маловірних. Для цього потрібні інші здібності, інше чуття; якби людина отримала такі здібності, тільки
це дало б їй змогу здобути бодай якесь знання про той світ, а
по-іншому — ніколи.
-25ти, служнице Бога! У східних літописах розповідається,
як Сократ подорожував до Палестини та Сирії і там від мужів,
обізнаних у справах Божих, пізнав деякі духовні істини. І повернувшись до Греції, він почав проголошувати два вчення:
по-перше, про єдиність Бога, а по-друге, про безсмертя душі
після її відокремлення від тіла. І ці ідеї, такі чужі тодішнім
грекам, викликали серед них велике сум’яття, доки зрештою
вони не дали йому випити отрути й убили його.
І це було справді так, адже греки вірили в багатьох богів, а
Сократ установив той факт, що Бог — один, що вочевидь суперечило віруванням греків.
Засновником єдинобожжя був Авраам. Саме від Нього простежується ця концепція, і віра в єдиного Бога переважала серед Дітей Ізраїля навіть за часів Сократа.
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Однак усього сказаного вище не знайти в іудейських літописах. Є багато фактів, що не відображені в іудейському літописі. Не всі події з життя Христа відображені в історії, яку
написав Йосиф Флавій, хоча саме він описував історію Христової доби. Отже, не можна заперечувати ті чи інші події
Христових часів лише тому, що про них не згадано у творах
Йосифа Флавія.
У східних літописах також розповідається, що Гіппократ
тривалий час жив у місті Тир, а місто це розташоване в Сирії.
-26ти, хто шукає Царства Небесного! Я отримав твого листа й узяв до уваги те, про що ти пишеш.
Святі Явителі Бога мають два положення: фізичне й духовне. Тобто перше — положення людини, а друге — Божественної Реальності. Якщо Богоявлення зазнають випробувань, то
тільки в Їхньому людському положенні, а не у величі Їхньої
Божественної Реальності.
Крім того, ці випробування вважаються як такими із суто
людського погляду. Тобто зовні здається, що людська природа
Святих Богоявлень зазнає випробувань, і коли завдяки цьому
проявляються Їхні сила й витримка в усій своїй могутності, це
стає наукою для інших людей, і вони бачать, наскільки значними мають бути їхні непохитність і витривалість у годину
випробувань і злигоднів. Адже Божественний Наставник повинен учити не тільки словами, а й справами, цим являючи
всім людям прямий шлях істини.
Що ж до мого положення, то я слуга Баха́ — Абдул-Баха́,
видимий вияв служіння Порогові Краси Абха́.

О

-27минулі епохи кожне Богоявлення займало Своє певне місце у світі сущого, і кожне з них уособлювало певний
етап у розвитку людства. Проте Богоявлення Найвеличнішого Імені — нехай життя моє стане жертвою за тих, кого Він
любить, — був виразом досягнення повноліття, вступу внутрішнього єства людства в пору зрілості в цьому світі буття.
Адже сонце є початком і невичерпним джерелом світла й тепла, центром сяйва, вмістилищем усіх досконалостей, явлених
в інших зорях, які сходили над цим світом. Докладай зусилля,
щоб міг ти зайняти своє місце під цим сонцем та отримати
щедру частку його сліпучого сяйва. По правді кажу тобі: коли
досягнеш цього положення, ти споглядатимеш, як святі в смиренні схиляють перед Ним свої голови. Поспішай же жити,
поки не прийшла смерть; поспішай назустріч весні, поки не
настала осінь; поспішай зцілитися, перш ніж здолає тебе хвороба, щоб міг ти стати цілителем духу, який диханням Духа
Святого зцілює всі недуги цієї славетної та величної епохи.

У
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О листочку на Дереві Життя! Дерево Життя, про яке зга-

дано в Біблії, — це Бахаулла, а дочки Царства — листочки на
цьому благословенному Дереві. Тож дякуй Богові, що ти поріднилася з цим Деревом і пишно ростеш, тендітна та свіжа.
Брама Царства широко відчинена, і кожна лю́ба душа займає своє місце за бенкетним столом Господа, отримуючи
свою частку від цієї небесної учти. Хвала Богові, що й ти сидиш за цим столом, причащаючись щедрої небесної трапези.
Ти служиш Царству, і тобі добре знайомі солодкі пахощі Раю
Абха́.
Тож старайся, скільки маєш сил, направляти людей і споживай той хліб, що зійшов з небес. Бо це зміст слів Христа:

«Я хліб живий, що зійшов з небес: хто споживатиме хліб цей,
той житиме повік»23.
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О ти, захоплена істиною та приваблена Царством Небес-

ним! Дійшов до мене твій довгий лист, що приніс мені велику
радість, адже з нього добре видно твої наполегливі зусилля та
шляхетні устремління. Хвала Богові, ти бажаєш людям добра,
прагнеш Царства Баха́ й жадаєш побачити, щоб весь рід людський прямував уперед. Маю надію, що завдяки цим високим
ідеалам, цим шляхетним поривам серця й цим небесним звісткам ти засяєш так яскраво, що світло твоєї любові до Бога повік проливатиметься своєю славою.
Ти пишеш про себе як про ученицю в школі духовного розвитку. О щасливице! Якщо такі школи розвитку допровадять
людей до університету небес, то розвинуться галузі знання,
завдяки яким людство споглядатиме скрижаль буття як сувій,
що нескінченно розгортається, а все створене буде видно на
цьому сувої як літери та слова. Так пізна́ються різні рівні сенсу й у кожному атомі всесвіту виявляться знаки єдиності Бога.
Тоді людина почує заклик Господа Царства й побачить підтвердження Духу Святого, що зійдуть підтримати її. І відчує
вона таке блаженство, такий захват, що весь білий світ з усіма
його просторами вже не вміщатиме її і вона полине до Царства
Божого й поспішить у сферу духа. Тільки-но в пташки виростають крила, вона вже не лишається на землі, а злітає вгору
аж до небес — крім тих пташок, які прип’яті за лапку, або ж
чиї крила зламані, або ж які загрузли в трясовині.
О ти, шукачко істини! Світ Царства — один світ! Єдина відмінність у тому, що знову й знову настає весна, яка надає руху
всьому створеному. Тоді оживають і долина, і пагорб, і дерева
23 Євангеліє від Іоанна 6:51, 58.

вкриваються ніжною зеленню, і з’являються на них листочки,
квіти та плоди, прекрасні, незліченні й ніжні. Саме тому законоустрої минулих епох тісно пов’язані з тими, що настали
згодом: справді, це один і той самий законоустрій, але в міру
того, як розвивається світ, посилюється й світло та ряснішає
потік небесної благодаті, і от уже Денне Світило сяє у своїй
полуденній величі.
О ти, шукачко Царства! Кожен божественний Явитель власне і є життям світу, вправним лікарем всіх недужих душ. Світ
людей хворий, і цей досвідчений Лікар знає, як його зцілити, і
приходить Він з ученням, порадами та настановами, що зарадять усякому болю, стануть цілющим бальзамом на будь-яку
рану. Певна річ, мудрий лікар може будь-якої пори визначити,
чого потребує хворий, і застосувати відповідні ліки. Тож зістав
Учення Краси Абха́ з нагальними потребами сучасної доби, і ти
побачиш, що вони можуть миттю вилікувати хворе тіло цього
світу. Справді, вони — той еліксир, що дарує вічне здоров’я.
Лікування, яке призначали мудрі лікарі минулого й ті, що
прийшли після них, не однакове, бо ж воно залежить від того,
на що хворіє пацієнт; і хоча засоби лікування можуть змінюватись, мета завжди та сама — повернути хворому здоров’я. За
минулих законоустроїв недуже тіло світу не могло витримати
радикального чи сильнодійного лікування. Ось чому Христос
казав: «Я ще маю багато чого сказати вам — того, про що необхідно розповісти, але зараз ви не зможете витримати почутого. А проте, коли прийде той Дух Розради, Кого надішле
Отець, Він зробить очевидною для вас цю істину»24.
Отже, цієї величної епохи вчення, колись відкриті небагатьом, стали доступними всім, щоб милосердя Господнє могло
охопити і схід, і захід, щоб єдність світу людства могла виявитися в усій своїй красі та щоб сліпучі промені дійсності
затопили світлом сферу людського розуму.
24 Євангеліє від Іоанна15:26, 16:12-13.

Сходження на землю Нового Єрусалиму означає небесний
Закон, той Закон, який є запорукою людського щастя й блиском
світу Божого.
Емануїл25 справді був Вісником Другого Пришестя Христового, і Тим, Хто скликає людей на шлях Царства. Очевидно, що Буква є частиною Слова, а приналежність до Слова
означає, що цінність Букви залежить від Слова, тобто вона
отримує благодать від Слова; вона духовно споріднена зі
Словом і сприймається невід’ємною Його частиною. Апостоли були мов ті Букви, а Христос — сутність Самого Слова; а
зміст Слова, що є вічною благодаттю, проливався сяйвом і на
ті Букви. Отже, оскільки Буква є частиною Слова, своїм внутрішнім значенням вона співзвучна Слову.
Маємо надію, що тепер і ти повстанеш, щоб поширювати те, що провістив Емануїл. Будь певний: ти досягнеш у цій
справі успіху, бо ж підтвердження Духа Святого безустанно
сходять згори і сила Слова чинитиме такий вплив, що Буква
стане тим дзеркалом, де відобразиться осяйне Сонце — Саме
Слово, і благодать і слава Слова освітять цілу землю.
Що ж до небесного Єрусалиму, який утвердився на вершинах світу, і Божої Святині Святинь, прапор Якої майорить
тепер так високо, то це вміщує в собі всі досконалості й усе
знання попередніх законоустроїв. Це також провіщає єдність
усіх дітей людських. Це знамено вселенського миру, дух вічного життя; це слава досконалостей Божих, благодать, яка
обіймає все суще, оздоба, що прикрашає все створене, джерело внутрішнього спокою для всього людства.
Спрямуй свою увагу на священні Скрижалі. Прочитай
Ішракат, Таджаллійят, Райські слова, Добрі Новини, Тара25 Щодо цього послання секретар Шоґі Еффенді писав від його імені в листі, датованому 9 травня 1938 р.: «…тут, як це ясно видно із
самого тексту, ідеться, певна річ, про Баба, а в жодному разі не про
Сведенборга».

зат, Пресвяту Книгу. Тоді ти побачиш, що сьогодні ці небесні
Вчення — ліки для хворого й стражденного світу, цілющий
бальзам для болячок на тілі людства. Вони — дух життя, ковчег спасіння, магніт, що притягує вічну славу, і рушійна сила,
яка наснажує внутрішнє єство людини.
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Існування буває двох видів: перший вид — це існування

Боже, яке є за межами людського розуміння. Богові — невидимому, піднесеному, незбагненному — не передує жодна причина, а радше Він Сам — Зачинатель причини причин. Він,
Предвічний, не має початку й ні від чого не залежить. Другий
вид існування — це людське існування. Воно є звичайним існуванням, яке можна осягнути розумом, воно не є передвічним, а є обумовленим і має свою причину. Смертна субстанція не може стати вічною, і навпаки; людина ніколи не стане
Творцем, а Творець — людиною. Зміна природженої сутності
неможлива.
У світі існування, тобто в пізнаваному світі, існують різні
ступені тлінності. Перший ступінь — це світ мінералів, наступний — світ рослин. У другому мінерал теж присутній, але
вже з додатковою характеристикою, властивою рослинам. Так
само у тваринному світі наявні властивості мінерального та
рослинного світів, але поряд з ними виявляються й характеристики, притаманні тваринам, а саме здатності чути й бачити.
У людському світі теж знаходимо характеристики світу мінералів, рослинного та тваринного світів, але поряд з ними й
додаткову ознаку, властиву людині, — розум, який розкриває
справжню сутність речей та осягає універсальні принципи.
Отже, людина — найдосконаліша істота на рівні мінливого світу. «Людина» тут означає досконалу особу, яка немов
дзеркало відбиває та являє божественні досконалості. Однак,
сонце не спускається з висот своєї святості, щоб увійти в дзер-

кало. Коли ж дзеркало очищене та звернене до Сонця Істини,
досконалості Сонця — його світло й тепло — відбиваються в
цьому дзеркалі й видимі в ньому. Такі душі є Божественними
Богоявленнями.
-31ти, хто є любим і мудрим! Твого листа від 27 травня
1906 року отримано, його зміст приємний і приніс велику втіху.
Ти питаєш, чи могла б ця Справа, ця нова й жива Справа,
заступити місце мертвих релігійних обрядів і ритуалів Англії; чи можливим було б — оскільки з’явилися різноманітні
об’єднання, у лавах яких є й високопоставлені духовні особи
та богослови, що своїми здобутками набагато перевершують
людей минулого, — щоб ця нова Справа настільки вразила
членів усіх таких об’єднань, аби зібрати їх та решту людей під
своїм всезахисним покровом?
О ти, дорогий друже! Знай же, що видатна Особа кожної
епохи обдарована відповідно до досконалостей Її епохи. Та
Особа, що в минулі віки була поставлена вище за всіх Своїх
одноплемінників, була обдарована згідно з чеснотами Її часу.
Однак у цю добу величі, у цю еру Бога неперевершена Постать, осяйне Світило, обрана Особа засяє такими досконалостями та з такою силою, щоб урешті-решт вразити розуми всіх
людських громад та об’єднань. А що ця Особа вища за решту
своїми духовними досконалостями й небесними здобутками
й, направду, є зосередженням усіх небесних благословень,
віссю кола світла, то Вона охопить собою всіх інших, і, поза
всяким сумнівом, Вона світитиме так яскраво, що кожна душа
прилине під Її захисний покров.
Якщо ти ретельно поміркуєш над цим питанням, то стане
очевидним, що тут діє той самий універсальний закон, що й у
всьому сущому: ціле притягує частину, а в крузі центр є його
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серединною точкою. Подумай про Духа26: Він був зосередженням духовної сили, невичерпним джерелом божественних щедрот, і хоча на початку Він згуртував навколо себе зовсім небагато душ, згодом, завдяки Своїй силі, що підкоряє все,
Йому вдалося зібрати під покровом Скинії Християнства всі
відмінні течії. Порівняй сьогодення з минулим — і ти побачиш, яка велика між ними різниця. Так ти знайдеш істину та
здобудеш упевненість.
Відмінності між релігіями світу зумовлені різними типами
мислення. Поки здібності людського розуму різняться, людські думки та судження неминуче відрізнятимуться. Та якщо
буде запроваджене одне-єдине універсальне бачення — бачення, що охоплює всі інші, — усі ці різні погляди зіллються
воєдино та стануть явними духовна гармонія та єднання. Наприклад, коли був явлений Христос, мислення різних народів
того часу — римлян, греків, сирійців, ізраїльтян та інших, їхні
погляди й емоційне ставлення були багато в чому розбіжні між
собою. Та коли почала діяти Його вселенська сила, то завдяки
їй поступово, за три сотні років, усі ці несхожі погляди вдалося зібрати воєдино під захист і провід однієї центральної
Точки й у всіх серцях запанували ті самі духовні почуття.
Удаючись до метафори, можна сказати, що коли армією командують різні воєначальники, кожен із власною стратегією,
між ними неминуче пануватимуть розбіжності щодо розстанови й переміщення військових загонів; та коли керівництво
перебирає на себе Верховний Командувач, досвідчений у мистецтві війни, усі інші плани зникають, бо найбільш обдарований полководець збере цілу армію під своєю орудою. Звісно,
це тільки метафора, а не точне порівняння. Та якщо ти скажеш,
що й решта воєначальників вельми вправні у військовому
мистецтві, дуже здібні й досвідчені, а тому не підкорятимуть26 Ісуса Христа.

ся владі іншої особи, хоч би якої видатної, то ти не матимеш
рації, бо легко показати, що насправді все відбувається саме
так, і в цьому немає жодного сумніву.
Так є й у випадку зі святими Богоявленнями. Так є й у випадку, зокрема, з божественною реальністю Найвеличнішого
Імені, Краси Абха́. Тільки-но Він постає, явлений зібранню
всіх народів світу, та з’являється в усій своїй вроді й чарівності — привабливий, наче Йосиф у Єгипті духа, — Він підкорює всіх коханих на землі.
Що ж стосується тих душ, які народжуються до цього життя як неземні та променисті сутності, а проте, через їхні вади
та випробування, позбавлені великих та справжніх благ і залишають цей світ, так і не проживши життя вповні, то це, звісно ж, викликає смуток. Ось для чого вселенські Богоявлення
відкривають людям свій лик, і зносять великі злигодні й тяжку
наругу, і складають життя свої як відкупну жертву — для того,
щоб зробити так, аби саме ці люди, які готові та мають здатність, стали місцями пробудження світла, та наділити їх життям, якому немає кінця. Це і є істинна жертва: принести себе
самого, як це зробив Христос, у жертву за життя світу.
Що ж до впливу святих Сутностей і безперервності Їхньої
благодаті людству після того, як Вони скинули із Себе свою
людську подобу, то це, на переконання Бахаї, незаперечний
факт. Дійсно, рясні потоки благодаті й виливи слави святих
Богоявлень видимі після Їхнього вознесіння із цього світу.
Звеличування Слова, розкриття сили Божої, навернення богобоязних душ, дар життя вічного — усе це посилилося й поглибилося вже після мучеництва Месії. Так само й від часу
вознесіння Благословенної Краси дари стали ще щедрішими,
світло, що поширюється, — ще яскравішим, підтвердження
могутності Господа стали ще більш потужними, а вплив Слова — ще дужчим, і недовго лишилося чекати, поки рух, тепло,
сяйво та благословення Сонця Його реальності охоплять усю
землю.

Не журися через повільний поступ Справи Бахаї в тому краї.
Світанок тільки-но розгоряється. Зваж хоча б на те, що Справі
Христовій знадобилося три сотні років, перш ніж вона набула
справді великого впливу. Тепер же не минуло ще й шістдесяти
років від народження цієї Віри, а її світло вже осяяло планету.
Що ж до товариства охорони здоров’я, до якого ти належиш, то тільки-но воно прийде під покров цієї Віри, вплив
його зросте стократно.
Ти зауважуєш, що серед Бахаї панує дуже велика любов,
і що любов — це найголовніше. І подібно до того, як сила
любові досягла настільки високого розвитку серед Бахаї та є
сильнішою, ніж серед людей інших релігій, аналогічно — у
решті сфер, адже любов є основою всього.
Щодо перекладу Книг і Скрижалей Благословенної Краси, то невдовзі з’являться їхні переклади всіма мовами світу — потужні, ясні та витончені. І коли вони будуть перекладені — відповідно до оригіналу, достойним і вишуканим
стилем, сяйво їхнього глибинного змісту проллється всюди та
просвітить очі всього людства. Зроби ж усе можливе, щоб переклад відповідав оригіналу.
Благословенна Краса не раз бував у Хайфі. Ти бачив Його
там, але в той час ти ще не знав Його. Сподіваюся, ти ще сподобишся справжньої зустрічі з Ним, тобто зможеш споглядати
його не зовнішнім, а внутрішнім зором.
Сутність Учення Бахаулли — це всеохопна любов, бо любов містить у собі всю досконалість людства. Любов спонукує
кожну душу рухатися вперед. Любов дає кожному, як спадок,
життя неминуще. Невдовзі й ти засвідчиш, як Його небесні
Вчення, сутність слави самої дійсності, осяють небеса світу.
Коротка молитва, яку ти написав наприкінці свого листа,
справді самобутня, зворушлива та прекрасна. Промовляй цю
молитву повсякчас.

-32ви, служниці Господа! У цьому столітті — столітті Всемогутнього Господа — Денне Світило вишніх Царств, Світло
Істини сяє у своєму зеніті величі й промені його освітлюють
усі краї. Адже це епоха Прадавньої Краси, день одкровення
могутності й сили Найвеличнішого Імені — нехай життя моє
стане жертвою за тих, кого Він любить.
У прийдешні віки Справа Божа, можливо, зросте й розвинеться стократно й тінь Садратуль-Мунтаха вкриє все людство, однак це століття не матиме собі рівних, бо ж саме воно
стало свідком того, як займається Ранок і сходить це Сонце.
Століття це, істинно, є джерелом Його Світла та вранішньою
зорею Його Одкровення. Прийдешні віки та покоління побачать, як пошириться його променисте сяйво та як будуть явлені його знамення.
А тому докладайте всіх сил, щоб сповна отримати свою
долю та частку від Його дарів.
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-33слуго Божий! Ми взяли до уваги, що́ ти писав до Джінаба-і-ібн-Абха́ра та твоє запитання щодо значення таких рядків: «Хто б не заявляв, начебто він мав Одкровення від Самого
Бога, перш ніж спливе повна тисячі років, така людина, безперечно, є брехливим самозванцем».
Ці слова означають, що будь-яка особа, яка, перш ніж мине
тисяча років (років у всім відомому й загальновживаному значенні цього слова, яке не потребує тлумачення), заявлятиме
про отримання Одкровення безпосередньо від Бога, хай навіть
і являтиме вона певні свідчення, — це, без жодних сумнівів,
ошуканець і самозванець.
Тут не йдеться про Вселенського Явителя Бога, адже у Святих Писаннях ясно говориться, що мусить минути багато століть і навіть тисячоліть, перш ніж прийде Явитель, подібний
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до цього Явителя.
Можливо, утім, що коли промине повна тисяча років, ще
якісь Святі Особи будуть наділені правом принести нове Одкровення, хоча це не буде Вселенський Явитель Бога. Тому-то
кожен день епохи Благословенної Краси насправді дорівнює
року, а кожен рік — тисячі років.
Поміркуй, наприклад, про сонце: його перехід з одного
зодіакального знаку в інший триває небагато часу, але знадобиться вже досить тривалий час, поки воно досягне повноти
свого сяйва, жару та слави під знаком Лева. Воно мусить зробити повне коло через решту сузір’їв, перш ніж знову ввійти в
сузір’я Лева й тут засяяти на повну силу. А під іншими знаками сонце не являє всієї повноти свого тепла та світла.
Суть у тому, що, поки не мине тисяча років, жодній особі не дозволено промовити й слова. Усі повинні вважати себе
за простих підданих, слухняних і покірних велінням Божим і
законам Дому Справедливості. Якщо ж хто-небудь бодай на
волосинку відступить від постанов Всесвітнього Дому Справедливості або похитнеться в їх дотриманні, бути йому серед
вигнанців та відлучених.
Що ж до циклу Благословенної Краси — часів Найвеличнішого Імені, то він не обмежується ані тисячею, ані двома
тисячами років…
Коли говориться, що цей період у тисячу років почався з
Явлення Благословенної Краси й кожен день його дорівнює
тисячі років, то це означає, що цикл Благословенної Краси охоплюватиме багато віків, сягаючи далеко в неозоре прийдешнє.
-34ти, хто служить світу роду людського! Твого листа отримано, і написане в ньому принесло нам велику втіху. Він
став переконливим доказом і блискучим свідченням. Справді,
у цю просвітлену епоху — епоху поступу всього світу роду
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людського — нам личить і годиться бути самовідданими та
служити людському роду. Усяка вселенська справа — божественна, а будь-яка індивідуальна — скороминуща. Відповідно, ті засади, що їх проголошували Богоявлення, — усезагальні та всеосяжні.
Усяка недосконала душа зосереджена на собі й думає тільки про власне благополуччя. У міру того, як коло її думок
трохи розшириться, вона почне дбати про добробут і затишок
своєї родини. Якщо її погляди стануть іще ширшими, сферою
її опікування буде щастя співгромадян, а якщо вони ще розширяться, вона думатиме про славу своєї країни та свого народу.
А коли її ідеї та погляди сягнуть якнайбільшої широти та вийдуть на рівень досконалості, вона буде зацікавлена в розвитку
всього людства. Вона зичитиме добра всім і сприятиме достатку та процвітанню всіх країн. Це вияв досконалості.
Отже, небесні Явителі Бога несли універсальну та всеосяжну концепцію. Вони трудилися заради життя кожного та служили заради просвіти всього світу. Сфера їхніх цілей не була
нічим обмежена, натомість вона була широкою та всеосяжною.
Отак і ви повинні думати про всіх і кожного, щоб людство
могло просвітитися, щоб пом’якшився його характер і щоб
весь цей світ перетворився на Едемський сад.
Любіть же всі релігії світу та всі народи істинною та щирою
любов’ю й виявляйте цю любов справами, а не мовою, оскільки остання мало що важить, адже на словах більшість людей
завжди зичать добра, тим часом найважливіше — це вчинки.
-35воїни Божі! Листа, під яким ви всі підписалися, отримано. То був лист надзвичайно красномовний і сповнений почуття, і читати його було вельми втішно.
Ви пишете про місяць посту. Щасливі ж ви, що виконали
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заповідь Божу й дотримували посту протягом цієї святої пори,
адже цей тілесний піст є зовнішнім символом посту духовного, знаком самообмеження та зречення всіх своєкорисливих
пристрастей, набуття властивостей духу, захоплення небесними подувами й займання тим вогнем, що від любові до Бога.
Ваш лист засвідчив також вашу єдність і близькість ваших
сердець. Маю надію, що завдяки тій безмежній благодаті, яку
проливає на землю Бог у цю нову еру, захід стане сходом,
точкою сходу Сонця Істини; що віряни Заходу стануть променистими вранішніми зорями та являтимуть знаки Божі; що
вони будуть захищені від сумнівів маловірних і лишатимуться
твердими й непорушними в Завіті й Заповіті; що вони трудитимуться день і ніч, доки не пробудять тих, що сплять, і не
змусять замислитися несвідомих, і не приведуть вигнанців
у коло близьких друзів, і не дадуть знедоленим їхню частку
вічної благодаті. Нехай же вони стануть вісниками Царства,
і закличуть до жителів цього нижнього світу, і покличуть їх
увійти у вишні обителі.
О воїни Божі! Сьогодні в цьому світі всі народи блукають,
втративши шлях, кожен у власній пустелі, кидаючись туди
й сюди за велінням своїх ілюзій і примх, женучись кожен за
своїми примарними забаганками. Серед того безкрайого моря
людей, що населяють землю, лише ця громада Найвеличнішого Імені вільна й позбавлена будь-яких людських інтриг і
не прагне досягнення жодних своєкорисливих цілей. З-поміж
усіх людей тільки цей народ повстав із прагненнями, очищеними від егоїстичних інтересів, ідучи за Вченням Божим,
ревно трудячись та докладаючи зусиль заради єдиної мети:
обернути цей ниций прах на високі небеса, зробити цю земну
долину дзеркалом Царства, змінити цей світ на інший світ і
зробити так, щоб усі люди ступили на шляхи праведності й
обрали новий спосіб життя.
О воїни Божі! Спираючись на заступництво й допомогу,
якими вдостоює Благословенна Краса — нехай життя моє буде

жертвою за тих, кого Він любить, — ви повинні поводитися
так, щоб вирізнятися, бездоганні та сяйні, немов сонце, з-поміж інших душ. Коли хто з вас приходить у місто, нехай він
стане центром тяжіння завдяки своїй щирості, відданості та
любові, своїй чесності та вірності, своєю правдивістю та ніжною турботою щодо всіх народів світу, щоб люди того міста
вигукнули: «Ця людина — безперечно бахаї, бо ж її манери, її
поведінка, її вчинки, її чесноти, її характер, її вдача — усе це
відображає якості, властиві бахаї». Доки ви не досягли цього
положення, чи можете ви називатися вірними Завіту й Заповіту
Божому, адже Він — через свої неспростовні Книги — уклав
непорушний Завіт із нами всіма й жадає, щоб ми чинили згідно з Його священними наказами та настановами.
О воїни Божі! Настав час явити справи й досконалості Найвеличнішого Імені в цей славний вік, щоб усім стало зрозуміло поза всяким сумнівом: ця ера — ера Бахаулли, а цей вік
підноситься над усіма іншими віками.
О воїни Божі! Щоразу, коли ви бачите того, чия увага цілком зосереджена на Справі Божій, хто прагне тільки одного — щоб Слово Боже набуло сили, хто і вдень, і вночі, з чистими намірами служить Справі, — того, у чиїх учинках не
помітити ні сліду себелюбства чи своєкорисливості, хто радше, збайдужівши до світу, мандрує пустелею любові до Бога,
утамовує спрагу тільки з чаші пізнання Бога, присвячує себе
всього поширенню солодких пахощів Божих, зачарований святими віршами Царства Божого, знайте з певністю, що ця особа
матиме допомогу й підтримку згори та, подібно до ранкової
зорі, повіки сяятиме яскраво з небес вічної благодаті. Та якщо
ця людина бодай на крихту заплямує себе егоїстичними бажаннями чи себелюбством, усі її зусилля зійдуть нанівець і
вона врешті-решт буде знищена й залишена без надії.
О воїни Божі! Хвала Богу, що Бахаулла скинув пута із шиї
людства, визволив людину від того, що гнітило її, і мовив їй:
«Ви плоди одного дерева й листя однієї гілки. Будьте ж спів-

чутливими та добрими до всього роду людського. Ставтесь
до чужинців так само, як до друзів; цінуйте незнайомців так,
як ви цінували би рідних. У ворогах убачайте друзів, у демонах — ангелів, любіть тирана так само, як ви любите вірного
та доброго, і — немов газелі з оповитих пахощами міст Хата
й Хутан27 — пропонуйте хижому вовкові солодкий мускус.
Будьте притулком для охоплених страхом; даруйте мир та спокій стривоженим; опікуйтеся знедоленими; будьте скарбницею багатств для бідних; будьте цілющими ліками для тих, хто
страждає від болю; будьте лікарем і доглядачем для недужих;
плекайте приязнь, честь, злагоду та відданість Богові в цьому
світі небуття».
О воїни Божі! Докладіть же потужне зусилля: вам, можливо, вдасться залити цю землю світлом, аби ця глиняна хатина,
цей світ, перетворилась на Рай Абха́. Над світом запанувала
темрява, і тваринні схильності переважають. Цей світ людей
став ареною для диких звірів, сферою, де намагаються впіймати свій шанс невігласи — недбальці. Душі людські — хижі
вовки, тварини із засліпленими очима; вони або смертельна
отрута, або ж негодящі бур’яни — усі, за винятком небагатьох, які плекають альтруїстичні задуми та плани задля добробуту своїх ближніх; та ви повинні покласти все своє життя на
вівтар цієї справи — служінню людству, і коли ви принесете
себе в жертву — радійте.
О воїни Божі! Піднесений, Баб, пожертвував Своє життя.
Благословенна Довершеність жертвував сто життів із кожним подихом. Він зносив нещастя. Він терпів муки. Він був
ув’язнений. Він був закутий у кайдани. Він утратив дім і був
засланий у далекі краї. Зрештою він скінчив свої дні в Найвеличнішій В’язниці. Так само й безліч тих, хто любив Бога і хто
пішов цим шляхом, скуштували меду мучеництва та зреклися
всього, що мали: життя, майна, родини. Скільки домівок було
27 Міста в Китаї, що славилися розведенням мускусних тварин.

обернуто на руїни; скільки осель було захоплено й розорено;
скільки прекрасних будівель було зрівняно із землею; скільки палаців було вщент зруйновано. А все це заради того, щоб
людство могло просвітитися, щоб невігластво могло поступитися місцем знанню, щоб земні люди могли стати людьми небес, щоб усі чвари та незгоди могли бути вирвані з корінням
і щоб Царство Миру запанувало в усьому світі. Докладайте
нині зусиль, щоб ця щедрість була явлена та щоб ця найзаповітніша з усіх мрій здійснилася в усій своїй величі в усій
людській спільноті.
О воїнство Боже! Стережіться, щоб не зашкодити жодній
душі, і не засмутити нічиє серце, і нікого не зранити своїми
словами: ні знайомого, ні чужинця, ні друга, ні ворога. Моліться за всіх, для всіх прохайте благословення та прощення.
Стережіться, стережіться, щоб ніхто з вас не шукав помсти,
навіть щодо того, хто прагне вашої крові. Стережіться, стережіться, щоб не образити почуттів іншої людини, хай навіть це
лиходій і той, хто зичить тобі зла. Не дивіться на творіння, а
зверніться до їхнього Творця. Не бачте непоступливих людей,
а бачте тільки Господа Сил. Не опускайте свої очі долу й не
дивіться на порох, а спрямовуйте погляд у височінь на променисте сонце, завдяки світлу якого яскраво палають всі куточки
темної землі.
О воїнство Боже! Коли спіткає лихо, будьте терплячі та
спокійні. Хоч би які тяжкі були ваші страждання, залишайтеся незворушними та з цілковитою впевненістю в безмежній
милості Божій сміливо зустрічайте бурі нещасть і вогонь випробувань.
Торік деякі невірні, як з-поміж нас, так і ззовні, як знані
нам, так і незнайомі, зробили турецькому султанові наклепницький донос на цих безпритульних вигнанців, звівши на
нас безпідставні обвинувачення. Уряд, виявивши розважливість, постановив розслідувати ці обвинувачення й відрядив
у це місто слідчу комісію. Неважко зрозуміти, якою чудовою

нагодою це стало для наших недоброзичливців та яку бучу
вони здійняли: що ані словом сказати, ані пером описати. Тільки той, хто бачив усе на власні очі, зрозумів би, яке сум’яття
вони викликали та який землетрус страждань став наслідком
цього. Та попри все відповіддю було покладатися тільки на
Бога й залишатися настільки спокійними, упевненими в собі,
довготерпеливими й урівноваженими, що людина, якій нічого
не відомо про цю ситуацію, могла б подумати, що ми люди, у
яких легко на серці й на душі, цілковито щасливі, що живуть
у достатку та мирі.
А тоді сталося так, що самі донощики — ті, хто звів супроти нас наклепницькі обвинувачення, — долучилися до членів
комісії, яка ці обвинувачення розслідувала, і вийшло так, що
обвинувачі, свідки та суддя діяли спільно, тож висновок був
наперед відомий. Утім, справедливості заради слід сказати,
що Його Величність Султан Туреччини не зважив на ці брехливі обвинувачення, на цей наклеп, ці байки й лихослів’я, а
вчинив по справедливості…
О Ти, Хлібодаре! Ти розвіяв над друзями із заходу солодкі
пахощі Святого Духа й світлом божественного водійства Ти
освітив західне небо. Ти наблизив до Себе тих, що колись були
так далеко, Ти перетворив чужинців на сповнених любові друзів, Ти пробудив тих, хто спав, Ти зробив нерозважливих свідомими.
О Ти, Хлібодаре! Допоможи цим шляхетним друзям здобути Твою ласку, навчи їх зичити добра всім: і друзям, і незнайомцям. Приведи їх у світ, що перебуває вічно, приділи
їм частку від небесної благодаті, зроби їх справжніми бахаї,
які дійсно від Бога; убережи їх від марнославства та укріпи
їх твердо в істині. Зроби їх знаками та знаменнями Царства,
яскравими зорями над обріями цього нижчого світу. Зроби їх
розрадою та втіхою людства й тими, хто служить миру у світі.
Звесели їх вином Твоїх настанов і дозволь їм прямувати шляхом Твоїх заповідей.

О Ти, Хлібодаре! Найзаповітніше бажання цього слуги Твого Порогу — це бачити друзів зі сходу й заходу в тісних обіймах; бачити, як усі члени людського суспільства збираються в
любові в одному величезному зібранні, неначе окремі крапельки води, зібрані в єдиному могутньому морі; узріти, як усі
люди стали наче пташки в єдиному трояндовому саду, наче
перлини в єдиному океані, наче листя на одному дереві, наче
промені одного сонця.
Ти Могутній, Владний, і Ти Бог сили, Всеможний, Всевидющий.
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отримано, і в ньому йдеться про вас обох, тож я звертаюся до
вас обох разом. Це видається мені вельми доречним, бо ж ви,
дві чисті сутності, немов один-єдиний дорогоцінний самоцвіт,
немов ті дві гілки, що ростуть із того самого дерева. Ви обидві обожнюєте того самого Коханого, ви обидві палко жадаєте
того самого осяйного Сонця.
Маю надію, що всі служниці Бога у ваших краях об’єднаються, мов ті хвилі в одному безмежному морі, бо хоча кожну
з них вітер жене, куди йому заманеться, і кожна з них біжить
окремо від інших, але насправді всі вони єдині з безмежною
глибочінню.
Як же добре, коли друзі — близькі, наче промені в снопі
світла, коли вони стоять пліч-о-пліч міцною неперервною лавою. Адже нині промені дійсності від Сонця світу існування
об’єднали в побожному поклонінні всіх, хто благоговіє перед
цим світлом; і ці промені силою безмежної благодаті зібрали
всі народи під цим просторим шатром. Тому всі душі повинні
стати мов одна душа, і всі серця — мов одне серце. Нехай усі
люди визволяться від тієї багатоликості, що породжена пристрастю й жаданням, і знайдуть новий спосіб життя в єдності
своєї любові до Бога.
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О ви, дві служниці Бога! Наспів час стати вам щедрими чашами, переповненими ущерть, і, неначе свіжі вітерці, що віють з Раю Абха́, розносити мускусні пахощі по всьому тому
краю. Звільніться від життя цього світу та прагніть повсякчас
лише одного — небуття, бо ж коли промінь повертається до
сонця, він зникає без сліду, і коли крапля падає в море, вона
розчиняється в ньому, і коли справжній закоханий знаходить
свого Коханого, він віддає свою душу.
Поки людина не ступить на рівень жертовності, вона позбавлена будь-якої милості й благодаті, і цей рівень жертовності — царство зречення себе самого, аби просяяло ясне світло
живого Бога. На ниві мучеництва зрікаються власного «я»,
щоб лунали вгору гімни вічності. Старайтеся, скільки змоги,
звільнитися від свого «я» та зв’язати себе з цим Ликом Величі.
І коли ви сягнете цих висот служіння, то побачите, як усі створіння зібралися під ваш покров. Це безмежна благодать, це
найвище владарювання, це життя, що не знає смерті. Решта,
крім цього, виливається в неминучу погибель й тяжку утрату.
Хвала Богові, брами безмежної благодаті розчинилися навстіж, накритий небесний стіл, і слуги та служниці Всемилостивого присутні на бенкеті. Прагніть отримати свою частку
цієї вічної трапези, щоб вас любили та плекали в цьому світі
й прийдешньому.
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О ви, дорогі друзі Абдул-Баха́! Вашого благословенного

листа отримано, де ви розповідаєте про обрання Духовних
Зборів. Моє серце звеселилося звісткою про те, що — хвала
Богові — друзі в цих краях у цілковитій єдності, братерстві та
любові влаштували ці нові вибори та їм вдалося проголосувати за душі освячені, душі, милі Пресвятому Порогу й добре
знані серед друзів своєю твердістю та непохитністю в Завіті.

А тепер ці обрані представники повинні стати на служіння
одухотворено й радісно, з чистими намірами, глибоко зачаровані ароматами Всемогутнього та за міцної підтримки Святого
Духа. Нехай вони високо піднімуть прапор водійства і — як
воїни Вишнього Сонму — підносять Слово Боже, поширюють
повсюди Його солодкі пахощі, виховують душі людей та сприяють встановленню Найвеличнішого Миру.
Істинно, блаженні душі були обрані. У ту мить, коли я прочитав їхні імена, я затрепетав духовною радістю, дізнавшись,
що, хвала Богові, у вашій країні піднялися люди, які служать
Царству й готові покласти життя свої за Того, Кому немає ні
подібних, ні рівних.
О ви, дорогі мої друзі! Запаліть ці Збори сяйвом Божої любові. Нехай на них зазвучить радісна музика священних сфер,
нехай процвітають вони завдяки тій поживі, яку подають на
Вечері Господній, за небесним бенкетним столом Божим.
Сходьтеся разом у непідробній радості, а на початку своїх зустрічей промовляйте цю молитву:
О Ти, Господь Царства! Хоча наші тіла зібралися разом
тут, однак наші заворожені серця захоплені Твоєю любов’ю і
ми піднесені променями Твого осяйного лику. Нехай слабкі ми,
та чекаємо на вияви Твоєї могутності й сили. Нехай убогі ми,
позбавлені статків і засобів існування, але черпаємо багатства зі скарбів Твого Царства. Нехай краплі ми, але живимося з глибин Твого океану. Нехай ми пилинки, проте виблискуємо в променях слави Твого яскравого Сонця.
О Ти, наш Хлібодаре! Пошли ж нам допомогу Твою, щоб
кожен із тих, хто зібрався тут, став запаленою свічкою, кожен став центром тяжіння, кожен заклика́в до Твоїх небесних царств, аж поки не зробимо ми цей нижній світ віддзеркаленням Твого Раю.
О ви, дорогі мої друзі! Зборам у ваших краях належить тримати зв’язок між собою, листуватися між собою та спілкуватися зі зборами на Сході, щоб завдяки цьому стати чинниками
єднання по всьому світу.

О ви, духовні друзі! Такою має бути ваша стійкість, що
навіть коли недруги позбавлять життя всіх вірян і лишиться
лише один, то й він сам-один протистоятиме всім народам
землі й продовжуватиме розносити якомога ширше солодкі та
святі пахощі Божі. Тож якщо зі Святої Землі прийдуть до вас
страшні вісті або чутки про якісь жахливі події, стережіться,
щоб ви не завагалися, щоб не приголомшило вас горе, щоб ви
не похитнулися. Навпаки, тієї ж миті повставайте зі сталевою
рішучістю та служіть Царству Божому.
Цей Слуга Порогу Господнього повсякчас перебував у небезпеці. Загроза зависла над ним і тепер. Ніколи не сподівався
я знайти безпеку, і моє найпотаємніше бажання ось яке: випити наповнену по вінця чашу мучеництва та скласти своє
життя на ниві жертовності, насолодившись тим вином, яке є
найдорогоціннішим даром Божим. Це моя найпалкіша надія,
моє найпристрасніше бажання.
Ми чули, що у ваших краях були перекладені й видані друком Скрижалі Ішракат (Пишноти), Таразат (Оздоби), Бішарат
(Добрі Вісті), Таджаллійят (Полиски) та Калімат (Райські Слова). У цих Скрижалях ви знайдете модель того, якими бути та
як жити.
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О служнице Бога, що тремтить, мов молода й тендітна гі-

лочка на вітрах любові до Бога! Я прочитав твого листа, який
розповідає про твою безмежну любов, твою палку відданість і
те, що ти поглинута згадуванням твого Господа.
Покладайся ж на Бога. Зречися власної волі й віддайся на
Його волю, відкинь власні бажання й ухопись за те, чого бажає
Він, щоб ти могла стати взірцем — святим, одухотвореним,
від Царства — для Його служниць.
Знай же, о служнице, що з погляду Баха́ жінки вважаються
рівними з чоловіками, і Бог сотворив усе людство за Власним

образом і за Власною подобою. А отже, і чоловіки, і жінки являють Його імена та якості, і з духовної точки зору між ними
немає різниці. Хто більше наблизиться до Бога, той і сподобиться більшої ласки — однаково, чоловік це чи жінка. Скільки служниць, палких і відданих, що прийшли під покров Баха́,
виявилися достойнішими за чоловіків і перевершили відомих
особистостей землі.
Утім, членами Дому Справедливості, згідно з прямим приписом Закону Божого, можуть бути тільки чоловіки; у цьому — мудрість Господа Бога, яка невдовзі стане явною, наче
сонце ополудні.
Що ж до вас, о служниці, закохані в небесні пахощі, то
влаштовуйте святі зібрання, засновуйте Духовні Збори, бо ж
це основа для того, щоб ширити світом солодкі пахощі Божі,
підносити Його Слово, високо нести світильник Його милості,
проголошувати Його релігію та сприяти утвердженню Його
Вчення; а що може бути кращим за цю щедроту? Цим Духовним Зборам допомагатиме Дух Божий. Абдул-Баха́ буде їм за
оборонця. Над ними простягає Він Свої крила. Що може бути
кращим за цю щедроту? Ці Духовні Збори — ясні світильники
й небесні сади, з яких линуть над усіма країнами аромати святості, з яких розливається над усім творінням світло знання. З
них навсібіч розтікається дух життя. Вони — потужні джерела прогресу людського, завжди й за будь-яких обставин. Що
може бути кращим за цю щедроту?
-39служнице Бога! Отримано листа твого з новиною про
те, що в тому місті засновано Збори.
Не зважайте на вашу нечисленність, шукайте радше чисті серця. Краще одна освячена душа, ніж тисяча інших душ.
Якщо невеликий гурт людей збереться в любові, з безумовною
чистотою та святістю, із серцями, вільними від усього мир-
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ського, переживаючи почуття Царства, і відчуваючи потужні
магнетичні сили Божественного, і в цілковитій гармонії у своєму щасливому братерстві, таке зібрання матиме вплив на всю
землю. Сутність цього гурту людей, слова, які вони говорять,
діяння, що вони їх чинять, — усе це вивільнить дари Небес і
наділить передчуттям вічного блаженства. Воїнство Армії небесної захищатиме їх, і ангели Раю Абха́ безупинно, один за
одним приходитимуть їм на допомогу.
У цьому сенсі «ангели» — це підтвердження від Бога та
Його небесних сил. Також ангелами є ті благословенні істоти,
що розірвали всі зв’язки з цим нижчим світом, визволилися з
кайданів власного «я» та плотських жадань і міцно з’єднали
свої серця з небесними сферами Господніми. Вони належать
до Царства, бо ж вони небесні; вони належать Богові, бо ж
вони духовні; вони — ті, хто являє прещедру благодать Божу, і
вони — точки пробудження Його духовних дарів.
О служнице Бога! Хвала Богові, що твій дорогий чоловік
відчув ті солодкі пахощі, що линуть із садів небесних. Тепер
же ти повинна день за днем силою любові Божої та власними
добрими справами підводити його дедалі ближче до Віри.
Події, що трапилися в Сан-Франциско, справді жахливі28.
Такі лиха мають пробуджувати людей і послаблювати ту любов, яку вони плекають у серцях своїх до цього непевного світу. Тільки в цьому нижньому світі трапляються такі трагедії,
адже це чаша, сповнена гірким вином.
-40ви, кого любить Абдул-Баха́! З великою радістю прочитав я ваші повідомлення; такі звістки підбадьорюють серця
та звеселяють душу. Якщо ці Збори, завдяки святому подуву
Всемилосердного та Його божественним підтвердженням,
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витримають випробування та стоятимуть твердо й непорушно,
то вони принесуть чудові плоди й неодмінно досягнуть успіху
у своїх значущих починаннях.
Духовним Зборам, які будуть засновані в цей Вік Божий, у
це святе століття, безперечно, не було нічого рівного чи подібного в минулі епохи. Раніше ті об’єднання, що тримали владу,
спиралися на підтримку могутніх лідерів людських, а ці Збори
спираються на підтримку Краси Абха́. Оборонцями й покровителями тих об’єднань були князі, королі, первосвященики
або ж народні маси. А ці Духовні Збори мають своїм оборонцем, прибічником, помічником і натхненником всеможного
Господа.
Не дивіться на те, що є тепер, спрямуйте свій погляд у майбутнє. Насінина, що попервах така маленька, виросте зрештою в могутнє дерево. Не дивіться на насінину — дивіться
на дерево, на його квіти, листя й плоди. Згадайте про часи
Христові, коли в Нього була тільки жменька послідовників,
і погляньте, у яке могутнє дерево виросла ця насінина та які
плоди вона принесла. А тепер відбуватимуться речі ще величніші, адже це — заклик Господа Сил, це трубний голос живого
Бога, це гімн усесвітнього миру, це знамено праведності, довіри та порозуміння, що здійняте серед усіх розмаїтих народів
землі, це блиск Сонця Істини та святість духа Самого Бога.
Цей найпотужніший із законоустроїв охопить усю землю, і
під його прапором зберуться та знайдуть притулок усі народи. Збагни ж усю життєдайну силу цього крихітного зернятка,
яке справжній Хлібороб руками Своєї милості посіяв у зорану
ниву Господню, поливав дощами дарів та щедрот, а тепер плекає теплом і світлом Денного Світила Істини.
Тому, о ви, кого любить Бог, складайте Йому дяку за те, що
Він осипав вас такими щедротами й обдарував такими дарами. Благословенні ви, добрі новини для вас через цю рясну
благодать.

-41ти, стійкий у Завіті й непохитний! Мені показали того
листа, якого ти написав… і висловлені в ньому думки — вельми похвальні. Духовні Дорадчі Збори Нью-Йорка мають перебувати в цілковитій згоді зі Зборами Чикаго, і разом ці два
дорадчі зібрання мають вирішувати, що слід друкувати й розповсюджувати. Далі нехай вони надішлють один примірник
кожного видання в Акко, щоб він був ухвалений також і тут,
після чого ці матеріали будуть відіслані назад, і тоді їх можна
буде видавати й поширювати.
Питання про злагоджену працю та єдність двох Духовних
Зборів — Чикаго та Нью-Йорка — надзвичайно важливе. А
коли будуть належним чином сформовані Духовні Збори у
Вашинґтоні, ці два зібрання теж мають установити з ними
зв’язки єдності. Словом, Господь Бог бажає, щоб ті, кого Він
любить, та служниці Милосердного на заході щодня ставали
дедалі ближчими одне одному в злагоді та єдності, бо ж, доки
цього не досягнуто, годі сподіватися на якийсь поступ у роботі. Духовні Збори в їхній сукупності — це найдієвіше з усіх
знарядь для утвердження єдності та злагоди. І справа ця надзвичайно важлива: це той магніт, що притягує підтвердження
Божі. Щойно краса єдності між друзями — ця Божественна
Кохана — убереться в прикраси Царства Абха́, то без сумніву,
дуже скоро ті країни стануть Раєм Всеславного й саме із заходу
сяйво єдності проллється яскравими променями по всій землі.
Ми прагнемо всім серцем і душею, не маючи спочинку ні
вдень, ні вночі, не шукаючи ні хвилини перепочинку, зробити
цей людський світ віддзеркаленням єдності Божої. Наскільки ж яскравіше мають віддзеркалювати цю єдність милі Господу? Ця палка надія, це палке жадання, яке ми плекаємо,
сповниться явно тільки в той день, коли справжні друзі Бога
повстануть, аби виконати Вчення Краси Абха́ — нехай життя
моє стане спокутою за всіх, хто любить Його! А одна з Його
Настанов така: любов і чесні наміри мають запанувати в сер-
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цях людей до тієї міри, що незнайомця вони сприйматимуть як
близького друга, зловмисника — наче рідного, чужинця — як
любого побратима, ворога — як дорогого та близького товариша. Того, хто вбиває їх, вони зватимуть дарувальником життя;
того, хто відвертається від них, вони вважатимуть оберненим
до них; у тому, хто заперечує їхнє послання, вони вбачатимуть
того, хто визнав його істинність. Словом, вони повинні ставитися до всіх людей так, як ставляться до своїх прихильників,
своїх одновірців, своїх рідних і близьких друзів.
Якщо від такого світоча запалає світова спільнота, ви побачите, що вся земля розливає пахощі, що вона перетворилась на
чарівний рай, і лице землі стане образом вишніх небес. І тоді
весь світ буде єдиною вітчизною, усі розмаїті народи — єдиним родом, усі країни сходу й заходу — єдиною домівкою.
Маю надію, що настане такий день, що таке сяйво проллється й така велична картина розкриється в усій своїй красі.
-42ви, товариші по справі, за якими стоїть воїнство Всеславного! Благословенні ви, бо зібралися під захисним покровом Слова Божого та знайшли притулок у печері Його Завіту; ви умиротворили свої серця, зробивши своєю оселею Рай
Абха́, і тепер вас заколисують лагідні вітри, що линуть, беручи початок у Його ніжній турботі; ви повстали, щоб служити Справі Божій та якнайдалі ширити Його релігію, сприяти
утвердженню Його Слова й високо піднести знамена святості
по всіх ваших краях.
Присягаюся життям Баха́! Воістину, довершена сила Божественної Дійсності вдихне у вас щедроти Святого Духа й допоможе вам здійснити подвиг, подібного якому ще не бачило
око творіння.
О ви, хто склав Союз Завіту! Воістину, Краса Абха́ пообіцяв
милим, які твердо стоятимуть у Завіті, що підкріплюватиме
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Він усі їхні зусилля якнайдужчою підтримкою та допомагатиме їм Своєю звитяжною могутністю. Невдовзі ви побачите,
що ваше просвітлене зібрання залишить яскраві знаки та знамення в серцях і душах людей. Тримайтеся ж міцно за край
вбрання Бога, спрямовуйте всі свої зусилля на те, щоб сприяти
утвердженню Його Завіту й і ще ясніше горіти вогнем Його
любові та щоб серця ваші трепетали з радості на вітрах служіння, які линуть з грудей Абдул-Баха́. Згуртуйтеся ж серцями, упевнено прямуйте вперед і вірте у вічні щедроти, що проллються на вас, одна за одною, з Царства Абха́. Щоразу, коли
ви сходитесь на це променисте зібрання, знайте, що вас осяває
блиск Баха́. Вам належить прагнути згоди та перебувати в єдності; вам належить близько спілкуватись одне з одним, бути
єдиними і тілом, і душею, аж поки ви не станете, як сузір’я
Плеяд або низка блискучих перлин. Так ви зможете твердо
стати на ноги, і так слова ваші будуть переконливими, засяє
ваша зірка, і втішаться ваші серця…
Щоразу, коли входите в кімнату нарад, вимовляйте цю молитву із серцем, що гаряче пульсує любов’ю до Бога, і мовою,
очищеною від усього, крім згадування Бога, щоби Всевладний
милостиво допоміг вам досягти остаточної перемоги:
О Боже, мій Боже! Ми слуги Твої, які з відданістю обернулися до Твого Святого Лику, які зреклися всього, крім Тебе, у
цей славний День. Ми зібралися на цих Духовних Зборах, об’єднані в наших поглядах і помислах, з цілями, що узгоджені задля
піднесення Слова Твого серед людей. О Господи, наш Боже!
Зроби нас знаками Твого Божественного Водійства, Знаменами Твоєї піднесеної Віри поміж людей, слугами Твого могутнього Завіту, о Ти, Господь наш Всевишній, виявами Твоєї
Божественної Єдності у Твоєму Царстві Абха́ та яскравими
зорями, що сяють над усіма краями. Господи! Допоможи нам
стати морями, що здіймаються велетенськими хвилями Твоєї
дивовижної Благодаті; потоками, що линуть із Твоїх всеславних Висот; добрими плодами на Дереві Твоєї небесної Справи;

деревами, що колишуться на вітрах Твоєї Щедрості у Твоєму небесному Винограднику. О Боже! Зроби наші душі підвладними Віршам Твоєї Божественної Єдності, звесели наші
серця виливами Твоєї Благодаті, щоб ми могли об’єднатися,
наче хвилі одного моря, і злитися разом, наче проміння Твого
сяйного Світла; щоб наші думки, наші погляди, наші почуття
могли стати єдиною дійсністю, являючи дух єдності в усьому
світі. Ти Благодатний, Щедрий, Обдаровувач, Усемогутній,
Милосердний, Співчутливий.
-43айперші вимоги до тих, хто збирається на раду, — це чистота намірів, променистість духу, зречення всього, крім Бога,
прагнення Його Божественних Пахощів, смиренність і скромність поміж тих, кого Він любить, витримка й довготерпіння в
труднощах і служінні Його піднесеному Порогу. Якщо їм буде
милостиво дозволено набути всіх цих якостей, невидиме Царство Баха́ неодмінно дарує їм перемогу.
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-44лени Духовних Зборів повинні проводити спільні наради
так, щоб не виникало жодних приводів для образ чи незгод.
Цього можна досягти, коли кожен член зборів цілком вільно
висловлює свої погляди й викладає свої доводи. Якщо хтось
виступить із запереченнями, на це не слід ображатися, бо ж
правильний шлях годі виявити, доки питання не обговорені
всебічно. Сяйну іскру істини може викресати тільки зіткнення протилежних думок. Якщо після обговорення рішення буде
ухвалено одноголосно, то тим краще; якщо ж, боронь Боже,
з’являться розбіжності в поглядах, то більшість голосів мають
переважити.

Ч

-45ерша умова — цілковита любов і злагода між членами зборів. Вони мають бути цілковито вільні від взаємного
відчуження, вони мають являти собою Єдність Божу, адже
вони — хвилі одного моря, краплі однієї річки, зорі одного
небосхилу, промені одного сонця, дерева одного саду, квіти
одного квітника. Як не буде гармонії мислення та цілковитої
єдності, то це зібрання буде розсіяне, а збори будуть перетворені на ніщо. Друга умова — це те, що члени зборів повинні
спільно обрати голову й укласти правила та процедури проведення своїх зустрічей і нарад. Голова повинен відати цими
правилами та процедурами, пильнувати за їхнім дотриманням
і забезпечувати їхнє виконання, а решта членів має підкорятися й утримуватися від розмов із зайвих та сторонніх питань.
Зібравшись разом, вони повинні звернути свої обличчя до вишнього Царства й прохати допомоги з Обителі Слави. Після
цього нехай висловлюють вони свої думки з якнайбільшою
відданістю, тактовністю, гідністю, обережністю та стриманістю. У всіх справах їм слід дошукуватись істини й не наполягати на власних поглядах, бо ж упертість і обстоювання власних думок урешті-решт призведе до незлагоди й суперечок, а
істина залишиться прихованою. Шановні члени зборів повинні мати цілковиту свободу висловлювати свої думки, і нікому в жодному разі не дозволено принижувати думку іншого,
натомість кожному слід розважливо викладати істину, а якщо
виникнуть розбіжності в поглядах, більшість голосів має переважити, і всі повинні підкоритися й дотримуватися рішення
більшості. Неприпустимо також, аби хто-небудь із шановних
членів заперечував або засуджував — чи то на зборах, чи то
поза ними — будь-яке з ухвалених раніше рішень, хай навіть
воно й хибне, бо з такою критикою жодне рішення не вдасться
запровадити в життя. Словом, усе те, що робиться в злагоді, з
любов’ю та чистими намірами, несе світло, а якщо з’являється
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бодай тінь відчуження, то наслідком стає найтемніша темрява… Якщо дотримувати цих умов, ті збори будуть справді від
Бога, а як ні — запанує збайдужіння та відчуження, що йде від
Лукавого… Якщо вони намагатимуться виконати ці умови, то
неодмінно сподобляться Ласки Духа Святого. Такі збори стануть осереддям Божественних благословень, їм на допомогу
прийде воїнство Божественного підтвердження, і на них будуть день у день сходити нові виливи Духа.
-46ви, що непорушні в Завіті! Абдул-Баха́ повсякчас перебуває в ідеальному зв’язку з усіма Духовними Зборами, які
засновані завдяки божественній щедрості й члени яких у цілковитій відданості звертаються до божественного Царства та
є непорушними в Завіті. До них він прихиляється всім серцем,
і з ними він пов’язаний вічними узами. Отже, листування з
такими зборами сповнене щирості, постійне й безперервне.
Щомиті я благаю для вас допомоги, щедрот, нових милостей та благословень, щоб підтвердження від Бахаулли, наче
морські хвилі, могли безупинно набігати, щоб світло Сонця
Істини могло світити на вас усіх, щоб ви могли отримати підтвердження у своєму служінні, щоб могли стати виявом щедрості та щоб на світанку кожен з вас міг обернутися в бік
Святої Землі та вповні пройнятися духовними почуттями.

О

-47ви, істинні друзі! Ваш лист отримано, і він приніс велику радість. Хвала Богові, що ви влаштували прийом і запровадили в себе свято, яке справлятиметься що дев’ятнадцять днів.
Будь-яке зібрання, що влаштовується в якнайщирішій любові,
учасники якого повертають свої обличчя до Царства Божого та
на якому говорять про Божі Вчення, мета якого — спонукати

О

учасників рухатися вперед, — це зібрання Господнє, і цей бенкетний стіл посланий з небес.
Маю надію, що це свято справлятиметься що дев’ятнадцятого дня, адже воно зближує вас і є невичерпним джерелом
єдності та ніжної прихильності.
Ви бачите, як сильно світ погруз у безладі та конфліктах і в
якому сумному становищі опинилися сьогодні його держави.
Можливо, ті, хто любить Бога, зможуть підняти високо вгору
прапор людської єдності, щоб одноколірне шатро Царства Небесного огорнуло своїм захисним покровом усю землю, щоб
зникли непорозуміння між народами світу, щоб усі нації перемішалися й почали ставитись одна до одної так, як закоханий
ставиться до своєї коханої.
Ваш обов’язок — бути якомога добрішими до кожної людської істоти й кожному зичити добра; трудитися задля покращення людського суспільства; вдихати дух життя в мертвих;
чинити згідно з настановами Бахаулли та прямувати Його
шляхом — аж поки світ людей не зміниться на світ Божий.
-48-

О ви, вірні слуги Прадавньої Краси! Кожної епохи, за

кожного законоустрою люди любили й цінували свята,і накрити стіл для тих, хто любить Бога, завжди вважалося похвальною справою. Й особливо сьогодні — за цього ні з чим
незрівнянного законоустрою, у цей найщедріший з віків, коли
святу надається особливої ваги, адже його слушно визнають
одними з тих зібрань, що проводяться задля поклоніння Богу
та прославлення Його. Тут звучать священні вірші, небесні
оди та пісні хвали й серце починає битися частіше та полинає
у височінь.
Головна мета полягає саме в тому, щоб розпалити ці духовні
поривання, але водночас цілком природно випливає, що присутні скуштують і страв: так світ тілесний стане віддзеркаленням

світу духовного, а плоть набуде тих якостей, що властиві душі;
і як духовні насолоди тут рясніють, так і матеріальні.
Щасливі ви, що дотримуєтеся цього правила з усіма його
містичними значеннями, а цим самим допомагаєте друзям
Бога бути пильними й обачними, несете їм душевний мир і
радість.
-49вого листа одержано. Пишеш ти про свято Дев’ятнадцятого Дня, і цим дуже втішив моє серце. Завдяки таким зібранням божественний бенкетний стіл сходить на землю з небес та
притягуються підтвердження від Всемилосердного. Маю надію, що подуви Святого Духа овіють їх і кожен з присутніх на
цих велелюдних зібраннях буде красномовно, із серцем, сповненим любові до Бога, славити схід Сонця Істини, світанок
того Денного Світила, що осяває весь світ.

Т

-50и запитували про те свято, яке справляють щомісяця
згідно з календарем Бахаї. Це свято — для того, щоб плекати
братерство й любов, згадувати про Бога, з каяттям у серці звертатися до Нього, а також заохочувати до доброчинних справ.
Отже, на цих святах друзі повинні розмірковувати про Бога
й славити Його, читати молитви та святі вірші й виявляти одне
до одного якнайбільшу прихильність і любов.

В

-51о ж до Свята Дев’ятнадцятого дня, то воно звеселяє
розум і серце. Якщо справляти це свято належним чином, то
друзі що дев’ятнадцять днів відчуватимуть себе духовно оновленими та сповненими тієї сили, що не від цього світу.

Щ

-52слуго Єдиного істинного Бога! Хвала Господу, тих, кого
любить Бог, тепер можна знайти в усіх краях, і всі до єдиного
вони перебувають під покровом Дерева Життя й під захистом
Його милостивого провидіння. Його турбота й милосердя
здіймаються немовби вічні хвилі морські, а Його благословення безупинно проливаються з Його вічного Царства.
Нам же слід молитися про те, щоб Він удостоїв нас іще щедрішими благословеннями, і нам слід неухильно триматися
тих засобів, що забезпечать іще повніший вилив Його благодаті та ще більшу міру Його божественної допомоги.
Один з головних таких засобів — дух справжнього братерства та сповненого любові спілкування між друзями. Сказано-бо: «Найвеличніше з усіх паломництв — розрадити обтяжене смутком серце».

О
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Воістину, Абдул-Баха́ вдихає пахощі любові до Бога, які

линуть з кожного місця зібрання, де звучить Слово Боже й де
наводяться докази та доводи, що проливають ясні промені на
цілий світ, і де розповідають про численні кривди, яких зазнав
Абдул-Баха́ від лихих рук тих, хто порушив Завіт Божий.
О служнице Господня! Не говори ні слова про політику.
Твоя робота стосується життя душі, бо це, істинно, веде до радості людини у світі Божому. Не згадуй про царів земних і про
уряди світу, хіба що аби сказати про них щось добре. Обмеж
натомість свою мову проповіддю блаженних вістей про Царство Боже й тим, що покаже вплив Слова Божого та святість
Божої Справи. Розповідай про невгасиму радість, духовні насолоди й божественні якості, а також про те, як зійшло над обріями землі Сонце Істини; розповідай, як у тіло світу ввійшов
дух життя.

-54и написали про зустрічі друзів і про те, наскільки вони
сповнені миру й радості. Звісно ж, так воно і є, адже скрізь, де
збираються люди, налаштовані на духовний лад, панує Бахаулла в усій Його красі. Отже, немає сумніву, що такі зібрання
приноситимуть безмежне щастя й мир.
Сьогодні всім і кожному годиться утримуватися від згадування всього іншого й не зважати ні на що інше. Нехай їхня
мова, їхній внутрішній стан визначаються так: «Тримай усі
мої слова молитви та хвали в межах однієї повторюваної фрази: зроби, аби все моє життя цілком залежало від Тебе». Це
означає, що вони повинні зосередити всі свої помисли, усі свої
слова на тому, щоб навчати Справи Божої та поширювати Віру
Божу, надихати всіх людей, щоб вони вирізнялися ознаками
Божими; любити все людство; досягати чистоти та святості
в усьому, бездоганності у своєму особистому й громадському житті; виявляти чесність і зречення, завзяття й запал. Слід
зректися геть усього, крім згадування Бога; слід усе позбавити
хвали, а підносити хвалу лише Йому. Це день, коли весь світ
стрибатиме й танцюватиме під цю музику Сонму небес: «Слава моєму Господові, Всеславному!» І знайте: крім цієї пісні
Бога жодна інша пісня не зворушить світ, і крім цих солов’їних трелей істини, що долинають із Саду Божого, жодна інша
музика не полонить серце. «Звідки приходить цей Співець,
Який рече ім’я Коханого?»

В

-55рузям годиться влаштовувати зустрічі, зібрання, на яких
вони величатимуть Бога, прихилятимуться до Нього серцями й
читатимуть і декламуватимуть Святі Писання Благословенної
Краси — нехай душа моя стане відкупом за тих, хто любить

Д

Його! Вогні Всеславного Царства, промені з Найвищого Обрію проллються на ці славні зібрання, адже вони не що інше,
як Машрикуль-Азкари, Точки Світанку, де згадують Бога, які,
згідно з настановою Найпіднесенішого Пера, мають бути засновані в усякому селищі та місті… Такі духовні зібрання мають проводитись у якнайбільшій чистоті й посвяті, щоб і від
самого їхнього місця, і від землі під ним, і від повітря навколо
нього можна було вдихнути солодкі подуви Святого Духа.
-56оразу, коли в якомусь місці збереться гурт людей і вони
виславлятимуть Бога й говоритимуть один з одним про таїни
Божі, без жодного сумніву, їх лагідно овіють подуви Святого
Духа й кожен з присутніх отримає від цього свою частку.

Щ
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Ми чули, що ти маєш думку вряди-годи прикрашати свій

дім зустрічами бахаї, на яких дехто з них прославлятиме Всеславного Господа… Знай же: якщо ти чинитимеш так, то цей
земний дім стане домом небесним, а ця будівля з каменю — зібранням духа.
-58-

Ти питав про місця для поклоніння й про те, навіщо вони

потрібні. Мудрість спорудження таких будівель полягає в
тому, що в усталену годину люди знатимуть, що настав час
для зустрічі, і всі зійдуться разом, і, налаштовані на той самий
лад, поринуть у молитву; завдяки таким зустрічам у людських
серцях проростуть і розквітнуть єдність і любов.

-59бдул-Баха́ давно плекає мрію про те, щоб у вашому краї
був споруджений Машрикуль-Азкар. І хвала Богові, що завдяки
наполегливим зусиллям друзів нещодавно радісна звістка про
це була оголошена. Це служіння надзвичайно бажане край Порогу Божого, адже Машрикуль-Азкар надихає всіх, хто любить
Бога, тішить їхні серця та робить їх стійкими й непохитними.
Ця справа надзвичайно важлива. Якщо спорудження Дому
Поклоніння в публічному місці викличе ворожість з боку лиходіїв, то в кожній місцевості зустрічі слід проводити в прихованому місці. Навіть у кожному найменшому селищі має бути
визначено місце, яке правитиме за Машрикуль-Азкар, хай навіть це буде під землею.
Нині, хвала Богові, ви досягли успіху в цій справі. Поминайте ж Бога на світанку; підіймайтеся, щоб славити й величати
Його. Благословенні ви, і радість буде вам, о ви, праведники,
за те, що заклали Світанкову Точку Уславлень Бога. Воістину,
я молю Господа, щоб Він зробив вас прапорами спасіння та
стягами порятунку, що розвіватимуться високо над долинами
й горами.

А

-60оча зовні Машрикуль-Азкар виглядає як матеріальна
споруда, він має духовне значення. Він виковує узи єдності
між людськими серцями, він служить осередком гуртування
людських душ. Кожне місто, де — ще за життя Явителя — був
збудований храм, стало джерелом безпеки, певності й миру,
адже такі споруди призначалися для безустанного прославлення Бога, а людське серце може знайти мир тільки в згадуванні Бога. О милостивий Боже! Споруда Дому Поклоніння має
могутній вплив на всі сторони людського життя. Це наочно
показав досвід східних країн. Навіть у маленьких селах, коли
якийсь дім відводили під Машрикуль-Азкар, це мало помітні

Х

наслідки, то наскільки ж більші плоди принесе той, що споруджений спеціально!
-61-

О Господи, о Ти, Хто благословляє всіх, що непорушно

стоять у Завіті, змогою віддати з любові до Світла Світу те, що
вони мають, як підношення на Машрикуль-Азкар, цю вранішню зорю Твого проміння, що сяє навсібіч, і цей проголошувач Твоїх доказів; допомагай же й у цьому світі, і у світі прийдешньому цим праведним, чесним і побожним людям чимраз
ближче приступати до Твого священного Порогу й освіти їхні
обличчя Твоїм сліпучим сяйвом.
Воістину, Ти Великодушний, Вічний Обдаровувач.
-62моя палко кохана донько Царства! Д-р Есслмонт переслав листа, якого ти написала йому, до Землі Прагнення
[Святої Землі]. Я прочитав його від початку до кінця з великою увагою. З одного боку, мене глибоко зворушило, що ти
обстригла свої прекрасні коси ножицями зречення цього світу
та самопожертви на шляху до Царства Божого. З іншого боку,
я був дуже задоволений, що ця ніжно кохана донька виявила
такий великий дух самопожертви, віддавши на стезі Справи
Божої таку дорогоцінну часточку себе самої. Якби ти запитала моєї думки, я б у жодному разі не дозволив тобі обрізати
ані прядки твого гарного хвилястого волосся; ба я радше сам
би передав від твого імені пожертву на Машрикуль-Азкар. А
проте цей твій учинок — промовисте свідчення твого шляхетного духу самопожертви. Воістину, ти принесла в жертву саме
своє життя, і великі духовні плоди ти пожнеш. Будь певна: з
кожним днем ти розвиватимешся та міцнітимеш у непохитності та вірності. Тебе огорнуть щедроти Бахаулли, і раз у раз

О

надходитимуть тобі радісні вісті з небес. І хоча пожертвувала
ти свої коси, натомість ти будеш сповнена Духу, і хоча віддала
ти на стезі Божій цю тлінну часточку свого тіла, натомість ти
знайдеш Божественний Дар, узрієш Небесну Красу, здобудеш
нетлінну славу й досягнеш життя вічного.
-63ви, благословенні душі!29 Листа, що ви його написали Рахматуллі, прочитано. Він містив чимало різноманітних
радісних вістей, а саме, що силою віри й вірності Завіту були
скликані численні зібрання та що любі повсюди завзяті та діяльні.
Абдул-Баха́ завжди плекав палке бажання, щоб земля того
освяченого місця, яка ще в перші дні Божої Справи відродилася та зазеленіла, щедро зрошена весняними зливами благодаті,
розквітла таким буйним цвітом, що сповнила б радістю кожне
серце.
Хвала Господові: Справа Божа так проголошується й утверджується на Сході й на Заході, як ніхто не міг і подумати, що
солодкі пахощі Господні так скоро розіллються по всіх краях.
Воістину, це стало можливим тільки завдяки неперевершеним
щедротам вічно благословенної Краси, Чию щедру благодать і
всепереможну силу ми отримуємо знов і знов.
Одна з дивовижних подій останнього часу — це те, що в самісінькому серці американського континенту зводиться велична споруда Машрикуль-Азкара й у будівництво цього святого
Храму роблять свій внесок численні душі з навколишніх регіонів. Серед них — і вельмишановна пані з міста Манчестера,
що відчула потребу піднести свою частку.
Не маючи ніякого статку, ніяких земних багатств, вона
власноруч відрізала прекрасні довгі дорогоцінні коси, що були
такою вишуканою окрасою її голови, і продала їх, щоб виру-
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29 Віряни-бахаї Наджефабада.

ченими коштами підтримати справу зведення МашрикульАзкара.
Поміркуйте лишень: в очах жінок нема нічого ціннішого
за густе та струменисте волосся, а проте ця вельмишановна
пані виявила такий рідкісний і такий прекрасний дух самопо
жертви!
І хоча ніхто не закликав її до цього й Абдул-Баха́ ніколи
не дав би на це згоди, його глибоко зворушив такий учинок — свідчення високого та шляхетного духу відданості.
Хай яке цінне є волосся в очах жінок Заходу — цінніше навіть
за саме життя, — вона, однак, пожертвувала його на справу
Машрикуль-Азкара.
Оповідають, що якось у Свої дні Апостол Божий30 висловив бажання, щоб військо наступало в певному напрямку, і
дозволив вірним залишити Його, аби зібрати пожертви на священну війну. І серед багатьох був один, що прислав тисячу
верблюдів, навантажених зерном, був інший, який не пошкодував половини свого статку, а ще інший віддав геть усе майно. Та була одна жінка, похила літами, що не мала нічого, крім
пригорщі фініків, і вона прийшла та склала до ніг Апостола
цей свій скромний даток. І тоді Пророк Божий — нехай життя
моє буде за жертву Йому — оголосив, що ця жменька фініків
має зайняти положення вище за всі зібрані пожертви, тим самим утверджуючи її цінність і перевагу над усіма іншими. А
все тому, що ця літня жінка не мала жодної іншої земної власності, крім цих фініків.
Так само й ця шановна пані не мала що віддати, крім своїх
дорогоцінних кіс, але віддала їх як славну жертву на побудову
Машрикуль-Азкара.
Поміркуйте ж і замисліться над тим, якою могутньою та потужною стала Справа Божа! Жінка із Заходу віддала свої коси
задля слави Машрикуль-Азкара.
30 Пророк Мухаммад.

Справді, це наука для тих, хто розуміє.
На завершення скажу, що я дуже задоволений любими друзями з Наджафабада, які від самого світанку Справи й аж дотепер усі як один за будь-яких обставин виявляли великий дух
самопожертви.
Зайнуль-Мукаррабін31 протягом усього життя молився
з усією щирістю своєї чистої душі за вірян із Наджафабада,
прохаючи для них Божої благодаті та Його божественного підтвердження.
Хвала Господові, що відгукнувся на молитви цієї доброї
душі, адже їх вплив видно всюди.
-64ашрикуль-Азкар — один з найбільш життєво важливих
інститутів у цілому світі, і він має багато додаткових підрозділів. І хоча це насамперед Будинок Поклоніння, при ньому
діють лікарня, аптека, притулок для подорожніх, школа для
сиріт, вищий навчальний заклад. Кожен Машрикуль-Азкар
безпосередньо пов’язаний з цими п’ятьма установами. Маю
надію, що невдовзі Машрикуль-Азкар буде зведено і в Америці, а при ньому поступово з’являться лікарня, школа, університет, аптека й притулок, що працюватимуть максимально
ефективно та впорядковано. Слід донести це до відома милих
Господу, щоб вони розуміли, яке величезне значення має ця
«Точка Світанку, де згадують Бога». Храм не тільки місце поклоніння — у всьому він є завершеним і цілісним.
О ти, дорога служнице Божа! Якби ж ти тільки знала, яке високе положення під захисним покровом Бахаулли призначено
тим душам, що зреклися цього світу, безмежно захоплені Вірою, і навчають! Як же ти радітимеш, у якому пориві й захваті розкриєш свої крила та полинеш до небес, коли підеш цим
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31 Помічник Бахаулли та знаний учитель віри Бахаї родом із Наджефабада.

шляхом, станеш мандрівницею, що прямує до такого Царства.
Що ж до висловів, яких я вжив у своєму листі, закликаючи
тебе присвятити себе служінню Справі Божій, то зміст їх полягає ось у чому: думай лише про одне — про те, як навчати
Віри. Удень і вночі чини відповідно до вчень, порад і застережень Бахаулли. Це аж ніяк не перешкоджає шлюбу. Ти можеш
знайти собі чоловіка та водночас служити Справі Божій: одне
зовсім не стоїть на заваді іншому. Збагни ж цінність цих днів,
не втрать цю добру нагоду. Благай Бога, щоб Він зробив тебе
запаленою свічкою, аби ти могла провести якнайбільше людей
крізь темряву цього світу.
-65ти, люба служнице небесного Царства! Твого листа
отримано. Він передає піднесеність твоїх прагнень і шляхетність твоїх цілей, повідомляючи, що ти маєш намір вирушити
в подорож на Далекий Схід, а також про те, що ти готова зносити надзвичайні труднощі, аби направляти душі й ширити по
всіх усюдах добрі новини Царства Божого. Цей твій замисел
свідчить про те, що ти, дорога служнице Божа, маєш найшляхетнішу з усіх цілей.
Сповіщаючи радісну звістку, проголошуй так: нині було явлено Обіцяного всіх народів землі. Адже всі й кожен народ і
кожна релігія очікують Обіцяного, і Бахаулла є Тим, на Кого
очікують усі. А отже, Справа Бахаулли приведе до єднання
людства, і скинію єдності буде піднято на висотах світу, і знамена спільності людства будуть розгорнуті на вершинах землі.
Якщо ти вільно говоритимеш, щоб донести цю важливу добру
новину, то в такий спосіб навчатимуться люди.
А проте подорож, у яку ти маєш намір вирушити, пролягає в дуже далекий край, і якщо туди не поїде група людей,
радісна звістка навряд чи знайде там широкий відгук. Якщо
ти добре подумаєш, то краще вирушити в Персію, а вже на
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зворотному шляху відвідати Японію та Китай. Така подорож,
як видається, була б доцільнішою та значно приємнішою. У
будь-якому разі чини так, як уважатимеш за потрібне, і знай,
що матимеш моє схвалення.
-66ти, шукачу просвітлення від світла водійства! Хвали
Бога, що Він скерував тебе до світла правди й запросив тебе
ввійти до Царства Абха́. Зір твій прояснився, а серце твоє перетворилося на трояндовий сад. Я молюся за тебе, щоб ти й
далі зростав у вірі та переконаності, сяяв, наче світоч, на людських зібраннях і дарував людям світло водійства.
Коли збирається просвітлене товариство друзів Бога, присутній також і Абдул-Баха́ — хоча й не тілесно, але душею та
духом. Я завжди лину до Америки й неодмінно спілкуюся зі
своїми одухотвореними та просвітленими друзями. Далека
відстань обертається на ніщо та жодним чином не перешкоджає глибокому й тісному єднанню двох душ, пов’язаних сердечними узами, хай навіть вони перебувають у різних країнах.
Тож я твій близький товариш, налаштований на той самий лад
і в гармонії з твоєю душею.
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-67ти, добродійко Царства! Твого листа, надісланого з
Нью-Йорка, отримано. Його зміст приніс радість і втіху, адже
з нього видно, як рішуче, з якою чистотою помислів ти вирішила прямувати до Парижа, щоб у цьому місті, зануреному в
тишу, розпалити вогонь Божої любові й серед темряви світу
засяяти, наче яскрава свічка. Подорож ця вельми похвальна й
доречна. Коли ти прибудеш у Париж, ти мусиш докласти зусиль, аби заснувати там зібрання Завіту — хоч би як мало було
там друзів — і силою Завіту оживити душі.
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Париж дедалі більше поринає в бездуховність, і перебуває
в стані заціпеніння,і поки що не спалахнув, хоча французький
народ такий діяльний і жвавий. Матеріальний світ цілком накрив Париж своїм шатром і позбавив його геть усяких релігійних почуттів. Проте сила Завіту зігріє кожну заледенілу душу,
осяє світлом усе, що в темряві, і стане для бранців природи
запорукою справжньої свободи Царства Божого.
Повстань нині в Парижі із силою Царства, з божественним
підтвердженням, щирим запалом і завзяттям та з полум’ям Божої любові. Ричи, мов лев, і яви поміж цими нечисленними
душами таке натхнення й таку любов, щоб хвала та прослава
безперервно сягали тебе з небесного Царства й могутні підтвердження сходили на тебе. Будь цілком певна. Якщо ти чинитимеш відповідно й високо здіймеш знамено Завіту, Париж
запалає. Постійно горнися до Бахаулли й завжди шукай Його
підтверджень, адже вони перетворюють краплю на море, а мошку — на орла.
-68ви, що непохитні в Завіті та Заповіті! Вашого листа отримано, і ваші благословенні імена прочитано одне за одним.
Зміст листа вочевидь божественно натхений та являє щедроти,
адже він свідчить про союз друзів та злагоду між серцями.
Сьогодні найбільша ласка Божа зосереджена там, де панують єдність і злагода між друзями, задля того, щоб ці єдність
і згода стали чинником утвердження єдності всього людства,
визволили світ від чорної пітьми злоби та ворожнечі й Сонце Істини могло засяяти в усій повноті й досконалості свого
блиску.
Сьогодні всі народи світу потурають власній своєкорисливості та спрямовують всі свої зусилля тільки на обстоювання
власних матеріальних інтересів. Вони поклоняються собі, а
не божественній дійсності чи людству. Вони завзято шукають
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власної вигоди, а не загального добра. А все тому, що вони
бранці світу природи й не відають про божественні настанови,
про щедроти Царства й про Сонце Істини. Та ви, хвала Богові,
сьогодні найбільше вдостоєні цих щедрот, стали обранцями,
отримали небесні знання й були допущені в Царство Боже,
сподобилися безмежних благословень і були охрещені Водою
Життя, вогнем любові до Бога та Духом Святим.
Тож прагніть усім серцем і душею стати запаленими свічками в спільнотах цього світу, блискучими зорями на обрії
Істини, чинниками поширення світла Царства, щоб світ людський перетворився на сферу божественну, щоб нижчий світ
став вишнім, щоб любов Божа й милосердя Господнє напнули
своє шатро на вершині світу, щоб людські душі стали хвилями
океану істини, щоб людський світ виріс в одне благословенне
дерево та щоб зазвучали вірші єдності й мелодії святості могли досягти Найвищого Сонму.
День і ніч я благаю й молю Царство Боже та прошу для
вас невичерпної допомоги й підтримки. Не думайте про свої
здатності чи здібності, натомість зосередьте свій погляд на
невимовних щедротах, божественних дарах та силі Святого
Духа — силі, що перетворює краплю на море й зірку — на
сонце.
Хвала Богу, воїнство Найвищого Сонму є запорукою перемоги, і сила Царства напоготові, щоб допомогти та підтримати. Навіть якщо уста ваші щомиті виголошуватимуть дяку та
хвалу, вам ніколи не вдасться сповна віддячити за ці дари.
Замисліться: навіть видатні особи, чия слава прогриміла на
весь світ, незабаром поринуть у цілковите небуття, адже позбавлені цих небесних щедрот; не залишиться по них ні імені,
ні згадки, і жодний плід та слід їхній не збережеться. Вас же
осяяв блиск Сонця Істини, і ви здобули життя вічне, тож ви
віднині й довіку сяятимете й виблискуватимете на обрії буття.
Петро був рибалкою, а Марія Магдалина — селянкою, але
завдяки тому, що вони сподобились особливої ласки Христо-

вої, обрій їхньої віри заяснів і дотепер вони сяють з обрію
довічної слави. У такому положенні не потрібно зважати на
чесноти чи здібності, радше слід звертати увагу на яскраві
промені Сонця Істини, що осяяли ці дзеркала.
Ви запрошуєте мене до Америки. Я теж прагну побачити
ці просвітлені обличчя, насолодитися спілкуванням з тими
справжніми друзями та їхнім товариством. Проте магнетичною силою, що притягне мене до тих берегів, стануть єдність
і злагода між друзями, їхня поведінка та їхні дії відповідно до
Божих настанов, їхня непохитність у Завіті й Заповіті.
О Божественне Провидіння! Це зібрання складається
з Твоїх друзів, яких вабить Твоя краса та які горять вогнем
Твоєї любові. Оберни ці душі на ангелів небесних, воскреси їх
подихом Твого Святого Духа, дай їхнім устам красномовства,
а їхнім серцям — рішучості, подаруй їм небесну могутність і
милосердну чуйність, допоможи їм стати поборниками єдності всього людства, чинниками любові та злагоди у світі людей, щоб Сонце Істини розвіяло згубну темряву упереджень
через невігластво, і цей понурий світ осяявся світлом, і цю
земну сферу пронизали промені світу духа, і ці різноманітні
кольори злилися в одну барву, і музика хвали линула до царства
Твоєї святості.
Воістину, Ти Всеможний і Всемогутній!
-69-

У своєму листі ти запитував про засади організації. Бо-

жественні вчення й настанови та поради Бахаулли — явні й
очевидні. Це ті засади, на яких стоїть Царство, і їх виконання — обов’язкове. Найменше відхилення від них — абсолютний гріх.
Ти також запитував про мою подорож до Америки. Якби
ти тільки бачив, як різноманітні справи накочуються на мене
хвиля за хвилею, ти зрозумів би, що для такої подорожі мені

геть бракує часу. Коли ти постійно проживаєш в одному місці,
не залишається навіть хвилини на відпочинок. Та все ж я сподіваюся, що — волею Божою та щедрістю Бахаулли — щойно
віднайдеться спосіб досягти спокою в думках і на душі, я зважуся на таку подорож і неодмінно повідомлю тобі про це.
-70-

О ти, запалена свічко! Твого листа отримано. Його зміст

сповнив нас духовною втіхою, адже слова твої пройняті духовними почуттями,і показують, що серце твоє лине й горнеться до Царства Божого, і свідчать про твою любов до Його
божественних уче́нь.
Воістину, ти виявляєш велике завзяття, маєш чисту та священну мету, не бажаєш нічого, крім ласки Божої, не шукаєш
нічого, крім набуття безмежних щедрот, зайнятий проповіддю
божественних уче́нь та роз’яснюванням складних метафізичних проблем. Маю надію, що милістю Бахаулли ви разом із
твоєю шанованою дружиною день у день ставатимете ще стійкішими та більш непохитними, щоб у вашій величній країні
ви могли стати двома високо здійнятими знаменами та двома
сяйними світочами.
Тривалі поїздки в жовтні на північ, південь, схід і захід у
супроводі місіс Максвелл, цієї свічки, що горить Божою любов’ю, були б дуже бажаними. Маю надію, що вона цілком одужає. Ця кохана служниця Бога немов пломінь вогню, день і ніч
вона думає тільки про одне — про служіння Богу. Насамперед
відвідайте північні штати, а в зимову пору поспішіть у штати
півдня. Служіння ваше має полягати в красномовних виступах
на зібраннях, де можна буде ширити божественні вчення. Якщо
можливо, побувайте при нагоді й на Гавайських островах.
Відомі нам події ще п’ятдесят років тому були описані в
Скрижалях Бахаулли — Скрижалях, які були надруковані, оприлюднені й розповсюджені по всьому світу. Настанови Баха-

улли — світло цієї епохи й дух цього віку. Проповідуйте кожну з них на кожному зібранні.
Перша — дослідження істини.
Друга — єдність усього людства.
Третя — це всесвітній мир.
Четверта — гармонія між наукою та божественним одкровенням.
П’ята — відмова від расових, релігійних, мирських і політичних упереджень — упереджень, що руйнують підвалини
людства.
Шоста — праведність і справедливість.
Сьома — удосконалення моральної поведінки й божественна просвіта.
Восьма — рівність обох статей.
Дев’ята — поширення знання й освіти.
Десята стосується економічних питань, тощо.
Прагніть, щоб душі здобули світло водійства й міцно трималися подолу Бахаулли.
Лист, якого ти долучив до свого послання, уважно прочитаний. Коли людська душа набуває досконалості й очищується,
установлюються духовні зв’язки, а з цих зв’язків народжуються почуття серця. Серце людське — наче дзеркало. Очищені,
людські серця пульсують в унісон і віддзеркалюють одне одного, і так породжуються духовні почуття. Це подібно до світу
сновидінь, коли людина не зв’язана з матеріальним світом і
відчуває те, що є духовним. Які ж дивовижні закони тут діють
та які неймовірні відкриття робляться! Буває навіть так, що
передаються докладні повідомлення…
Зрештою, я сподіваюся, що в Чикаго друзі об’єднаються й
осяють світлом це місто, бо ж там почався світанок Справи,
а тому це місто має перевагу над рештою міст. А отже, воно
заслуговує на пошану. Якщо буде на те воля Божа, воно зможе
позбавитись усіх духовних хвороб, набути цілковитого здоров’я та стати осередком Завіту й Заповіту.

-71ти, мила служнице Бога! Твій лист отримано, і з нього
видно, що друзі з превеликим запалом і снагою присвятили
себе поширенню небесних уче́нь. Ця новина принесла неабияку радість і втіху. Адже в кожної епохи є свій дух, і дух цієї
просвітленої епохи полягає в ученнях Бахаулли. Ці вчення закладають підвалини єдності всього світу людського та проголошують усесвітнє братерство. Ці вчення ґрунтуються на єдності науки й релігії та дослідженні істини. Вони підтримують
принцип, згідно з яким релігія має сприяти приязні, єдності та
злагоді між людьми. Вони стверджують рівність обох статей
та обстоюють економічні принципи, покликані забезпечити
щастя людей. Вони поширюють загальну освіту, щоб кожна
душа могла здобути якнайбільшу частку знань. Вони відміняють і скасовують релігійні, расові, політичні, патріотичні й
економічні упередження тощо. Ці настанови, щедро розсипані
по різних Скрижалях та Посланнях, — джерело просвітлення
та життя світу людей. І всякий, хто ширитиме їх, воістину, здобуде підтримку Царства Божого.
Президент Республіки, доктор Вільсон, безперечно, служить Царству Божому своїми невтомними та невпинними
намаганнями оборонити й убезпечити права всіх людей, щоб
навіть малі народи — так само, як і великі, — могли жити в
мирі та спокої, під захистом Праведності та Справедливості.
Це справді висока мета. Вірю, що незрівнянне Провидіння за
будь-яких умов допомагатиме й надсилатиме підтвердження
таким душам.

О

-72ти, вірний друже! Вивчай у школі Божій науку духа,
пізнавай сокровенні істини від Учителя любові. Розкривай
таємниці Небес, розповідай про благодать і ласку Божу, що
ллються через край.

О

Опанування наук і мистецтв — найславетніша з людських
справ, але тільки за умови, що всі людські ріки стікатимуться в одне могутнє море й поповнюватимуться з Божого прадавнього джерела Його наснаги. Коли це так, тоді кожен учитель — мов безмежний океан, а кожен учень — мов чудесний
водограй знань. І тоді: якщо пошук знань приводить до краси
Того, Хто є Предметом усього Знання, то яка ж прекрасна ця
мета; та якщо ні, то достатньо краплі, щоб перекрити людині доступ до рясного потоку благодаті, адже з ученістю приходить пиха й зарозумілість, а з ними — гріх і байдужість до
Бога.
Сучасні науки — це містки до пізнання дійсності. Якщо ж
вони не ведуть до цієї дійсності, то в них не лишається нічого, крім марних ілюзій. Присягаюся єдиним істинним Богом!
Якщо наука не буде засобом наближення до Нього, Найявнішого, то вона не принесе нічого, крім вірної згуби.
Тож твій обов’язок — опановувати найрізноманітніші галузі знання й повернути своє обличчя до принадності Явленої
Краси, щоб міг ти бути для народів світу знаком спасительного водійства та осереддям розуміння в царині, куди закритий доступ мудрецям з їхньою мудрістю, за винятком тих, хто
утвердився в Царстві світочей і спізнав приховану й сокровенну таємницю, секрет, що пильно охороняється.
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О дочко Царства! Твій лист дійшов до нас, і з нього добре

видно, що всі твої думки — тільки про те, як ти могла б здобути просвітлення зі сфер таємничого. Поки думки людини розсіяні, вона не досягне успіху, та коли всі помисли зосереджені
на одному, плоди їхні будуть прекрасними.
Сонячне світло не може виявити повноти своєї сили, коли
воно падає на пласке дзеркало, та коли сонце опромінює
ввігнуту чи опуклу лінзу, усе його тепло зосереджується в

одній точці, яка нагрівається до найвищого ступеня. Тому слід
зосереджувати свої помисли на одній справі, і тоді розум стане
дієвою силою.
Ти бажаєш відзначити День Ризвану бенкетом і щоб присутні на цьому святі з радістю й насолодою читали Скрижалі
та просиш мене прислати тобі листа, який можна було б прочитати в цей день. Ось же мій лист:
О ви, кохані, та ви, служниці Милосердного! Це день, коли
Денне Світило Істини зійшло над обрієм життя, і слава його
поширилася навсебіч, і світло Його засяяло з такою силою, що
пробилося крізь густі нагромадження хмар і утвердилося на
небесах світу в усій своїй величі. І ви є свідками нового руху,
що охоплює все створене.
Погляньте, як розширилися нині обрії наук і мистецтв, якими дивовижними є здобутки сучасної техніки, до якого ступеня зросла могутність людського розуму та які приголомшливі
винаходи з’явилися на світ.
Справді, ця епоха — як сотня інших разом узятих: якщо
підсумувати всі досягнення сотень віків і зіставити їх з усім
тим, чого досягнуто в наш час, то плоди цієї епохи будуть
більшими, ніж сотні колишніх. Візьмімо, наприклад, загальну
кількість книг, написаних протягом минулих століть, і порівняймо її з тим, скільки книг і трактатів породила наша епоха:
книг, написаних у наш час, незрівнянно більше, ніж разом томів, створених за всі попередні віки. Погляньте, який могутній
вплив справляє Денне Світило світу на внутрішню сутність
усього створеного!
Та ба! На превеликий жаль, людські очі не бачать цього,
вуха — глухі, а серця й уми лишають поза увагою цей найбільший дар. Намагайтеся ж усім серцем та всією душею пробудити тих, хто дрімає, і допомогти сліпим прозріти, а мертвим — воскреснути.

-74пташко, що так солодко співає про Красу Абха́! У цьому
новому й прекрасному законоустрої розірвано завісу забобонів і визнано згубними упередження східних народів. У деяких народів Сходу було прийнято осуджувати музику, але в
цю нову епоху Явлене Світло прямо ствердив у Своїх святих
Скрижалях, що музика — чи то співана, чи інструментальна — це духовна пожива для душі й серця.
Мистецтво музиканта належить до тих, які заслуговують на
найвищу похвалу, адже вона підбадьорює серця всіх засмучених. Тому-то, о Шахназ32, грай і співай прекрасним голосом
святі слова Божі на зібраннях друзів, щоб усі, хто тебе чутиме, могли скинути пута своїх турбот і смутку і щоб душі їхні
трепетали з радості й упокорилися в молитвах, звернених до
царства Слави.

О
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Усім серцем і душею намагайтесь утвердити єдність і

злагоду між білими й чорношкірими людьми та довести цим
єдність світу бахаї, де немає місця розмежуванню за кольором
шкіри, коли йдеться лише про серця. Хвала Богові, між серцями друзів панує єдність і злука, хай звідки вони родом — із
заходу чи сходу, з півночі чи півдня, хай вони німці, французи,
японці, американці й хай до якої раси вони належать — білої,
чорної, червоної, жовтої чи коричневої. Відмінності в кольорі
шкіри, расі або країні походження не мають жодного значення
у вірі Бахаї. Навпаки, єдність бахаї долає їх усі та геть розвіює
подібні вигадки й омани.

32 Шахназ — ім’я адресатки цього послання, а також назва одного
з музичних ладів.

-76ти, що маєш просвітлене серце! Ти — наче зіниця
ока, справжнє джерело світла, адже любов Божа осяяла твоє
сокровенне єство й ти звернув обличчя своє до Царства твого
Господа.
Вельми глибокою є та ненависть, що панує в Америці між
чорношкірими й білими, але я маю надію, що сила Царства
поєднає ці дві раси вузами приязні й буде для них неначе цілющий бальзам.
Нехай же вони дивляться не на колір шкіри людини, а на
її серце. Якщо серце сповнене світла, то така людина дуже
близька до порогу свого Господа. Якщо ж ні, то людина ця,
біла вона чи чорношкіра, забула про Господа свого.

О
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О ти, шанована служнице Божа! Твій лист із Лос-Андже-

леса дійшов до нас. Дякуй божественному Провидінню, що
дістала допомогу у своєму служінні та стала чинником поширення єднання людського світу, щоб розсіялася темрява розбіжностей між людьми й шатро єдності націй накрило своєю
сінню всі краї. Без такої єдності годі досягти безпеки та спокою, миру й усесвітнього примирення. Це просвітлене століття вимагає її встановлення та закликає до цього. У кожному
столітті є визначений Богом особливий провідний мотив, відповідний до потреб цього століття. І в цей просвітлений вік
таким визначеним мотивом стала єдність світу людського.
Кожна душа, що служить цій єдності, без сумніву, дістане підтримку та підтвердження.
Маю надію, що на зібраннях ти милозвучно співатимеш
хвали й цим станеш джерелом радості та втіхи для всіх.

-78ти, чиста серцем, освячена в дусі, незрівнянна вдачею й
така гожа обличчям! Я отримав твою фотокартку, що показує
твою тілесну оболонку в її досконалій красі та в її найкращому
вигляді. Темна з лиця, ти світла своїм характером. Ти немовби
та зіниця ока, яка, хоч і чорна, править за джерело світла й
розкриває світ випадковостей.
Я не забув і не забуду тебе. Молю Бога, щоб Він милостиво
зробив тебе знаком Своїх щедрот у людському світі, осяяв обличчя твоє світлом таких благословень, що їх удостоює милосердний Господь, виокремив тебе Своєю особливою любов’ю
в цей вік, що так вирізняється з-поміж усіх минулих віків та
століть.

О
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О шановна
персоно! Я прочитав вашу працю «Євангеліє
33

багатства» і знайшов у ній справді слушні й доречні поради
щодо того, як полегшити долю людства.
Коротко кажучи, Учення Бахаулли виступає за те, щоб
людина добровільно ділилася тим, що їй належить, і це краще, ніж зрівнювання статків. Адже зрівнювання мусить бути
нав’язане ззовні, тоді як ділитися чи ні — справа власного
вільного вибору.
Людина досягає досконалості добрими вчинками, які робить добровільно, а не добрими вчинками, до яких її примушено. А те, що вона ділиться, — це і є праведний учинок,
здійснений з власного вибору. Інакше кажучи, багаті повинні
простягати руку допомоги бідним і витрачати свої статки заради бідних, але з власної волі, а не тому, що бідні домоглися
33 Ідеться про розділ з книги Ендрю Карнеґі «Євангеліє багатства»,
опублікований під такою самою назвою в журналі «Полл-Молл-Баджет» (див.: Andrew Carnegie. Autobiography. С. 255).

цього силою. Адже хто сіє насильство, той пожинає тільки безлад і руйнацію суспільного ладу. З іншого боку, те, що людина
ділиться добровільно, тобто робить власний вибір щодо витрачання своїх статків, веде до миру та спокою в суспільстві.
Цим осяюється світ, і це те, що робить честь усьому людству.
В Америці, подорожуючи з міста до міста, я бачив добрі
наслідки вашої добродійності в численних університетах, миротворчих зібраннях і товариствах, покликаних поширювати
знання. Тож я молюся за вас, щоб ви завжди були оточені небесними щедротами та благословеннями й могли звершити
ще чимало добрих справ як на Заході, так і на Сході. Так ви
станете запаленою свічкою Царства Божого, здобудете шану й
життя вічне, засяяєте, мов яскрава зоря, на обрії вічності.
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О ти, що звертаєш обличчя своє до Бога! Твого листа от-

римано. З нього видно, що ти бажаєш служити бідним. Чи ж
може бути краще бажання! Усі ті душі, що від Царства, гаряче
прагнуть допомагати бідним, співчувати їм, виявляти милосердя всім нещасним і зробити їхнє життя плідним. Щасливий
ти, що маєш таке прагнення.
Передавай від мого імені двом своїм дітям мою якнайбільшу доброту та прихильність. Я отримав їхні листи, та через
брак часу зараз не можу відписати кожному з них окремо. Яви
їм від мого імені якнайбільшу доброту.
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Що ж до всіх тих душ, які в роки війни служили бідним і

працювали в місії Червоного Хреста, то їхні заслуги схвалені
в Царстві Божому та стануть для них запорукою життя вічного. Донеси ж до них цю добру новину.

-82ти, хто непохитний у Завіті! Листа твого отримано. Ти
не пошкодував зусиль заради того в’язня, і хтозна, можливо,
ці зусилля принесуть плоди. А проте скажи йому: «Мешканці
цього світу замкнені у в’язниці природи, в’язниці тривалій та
вічній. І якщо зараз тебе тримають межі тимчасової в’язниці,
не журися через це; сподіваюся, скоро ти зможеш визволитися
з в’язниці природи й дістанешся подвір’я життя вічного. Молися Богові день і ніч та благай про пробачення та прощення.
Всемогутність Божа подолає будь-які труднощі».

О
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Передай твоїй вельмишановній дружині вітання Абха́ від

імені Абдул-Баха́ та скажи так: «Доброта щодо в’язнів, їхні
навчання та просвіта — надзвичайно важливі. Отже, через те,
що ти доклала до цього неабияких зусиль, пробудила декого
з них і домоглася того, що дехто з них звернув обличчя своє
до божественного Царства, це твоє похвальне діяння вельми
прийнятне. Наполегливо продовжуй. Яви від мого імені двом
в’язням із тюрми Сан-Квентін якнайбільшу доброту та скажи
їм: “В очах мудрих душ та тюрма — школа навчання й розвитку. Прагніть усім серцем і душею, щоб ви могли прославитися
своїм характером і знаннями своїми”».

-84ти, дорога служнице Бога! Твого листа отримано, і його
зміст взято до уваги.
Для переважної більшості людей шлюб — це тілесний зв’язок, і союз цей може бути лише тимчасовим, адже він, кінець
кінцем, приречений на фізичне розлучення.
Однак серед народу Баха́ шлюб має бути союзом не лише
тіла, але й духа, бо ж і чоловік, і дружина сяють, скуштувавши

О

того самого вина, обоє закохані в те саме незрівнянне Обличчя, обом надає життя та руху той самий дух, обидва осяяні
тією самою славою. Цей їхні зв’язок — духовний, а тому він
триватиме вічно. Так само й у матеріальному світі узи між
ними — міцні та тривкі, адже коли шлюб ґрунтується як на
духовному, так і тілесному началах, то це істинний союз, який
витримає випробування часом. Якщо ж зв’язок цей суто фізичний, то, певна річ, він буде лише тимчасовим і невідворотно закінчиться розлукою.
Тож коли люди Баха́ вирішують одружитися, то їхній союз
має бути істинним зв’язком, духовним, а не тільки тілесним
єднанням, щоб цей союз тривав упродовж усіх етапів життя
та в усіх світах Божих, адже така справжня єдність — це відблиск любові Божої.
Подібно до цього, коли душі утвердяться в істинній вірі,
вони досягнуть духовного зв’язку одна з одною та виявлятимуть ніжність, яка не від цього світу. Вони сповняться захвату,
усі як один відпивши з потоку божественної любові, і їхній
союз, їхній зв’язок триватиме вічно. Інакше кажучи, ті душі,
що забудуть про власне «я», позбудуться всіх вад, властивих
людськості, і визволяться від усього того, що поневолює людину, без сумніву, будуть осяяні небесним блиском єдності й
досягнуть істинного союзу у світі, над яким не владна смерть.
-85-

Тепер щодо питання про шлюб згідно із Законом Божим:

спершу ти повинен обрати ту, яка тобі до душі, а тоді вже свою
згоду мають дати батько й мати. Доки ти не зробиш свого вибору, вони не мають права втручатися.

-86люб Бахаї — це зобов’язання двох сторін однієї перед
другою та їхня взаємна прихильність — як розуму, так і серця. Утім, їм обом слід старатися якнайкраще пізнати характер
одне одного, щоб ця угода, яка їх зв’язує, могла стати узами,
що триватимуть вічно. Мета їхня має полягати в такому: стати
одне одному сповненими любові супутниками й товаришами
та бути як одне ціле на час і на віки вічні…
Істинний шлюб Бахаї — це коли чоловік і жінка єдині тілесно й духовно, щоб вони завжди могли поліпшувати духовне життя одне одного та насолоджуватися вічним єднанням у
всіх світах Божих. Ось що означає шлюб Бахаї.

Ш

-87ти, що нагадуєш нам про того, хто помер заради Благословенної Краси! Останніми днями долинула до нас радісна
звістка про твоє одруження з цим світосяйним листком, і звістка ця незмірно звеселила серця народу Божого. З усім смиренням складалися благальні молитви край Святого Порогу про
те, щоб цей шлюб міг стати провісником радості для друзів,
щоб він навіки лишався сповненим любові союзом і приніс
вічні блага та плоди.
Розлука — джерело болю та жалю, тоді як єднання створених сутностей завжди має добрі наслідки. Від поєднання
навіть найдрібніших часточок світу буття виявляються благодать і щедрість Божа, а що вищий той ступінь буття, то
важливіший союз. «Слава Тому, Хто створив парами все, що
породжує земля, і самих людей, і те, що за межами їхнього
розуміння»34. А з-поміж усіх союзів найвищим є той, що існує між людськими істотами, особливо коли він укладається
в любові до Бога. Так виникає основоположна єдність, так за-

О

34 Коран 36:36; також 51:49.

кладаються підвалини любові в дусі. Немає сумніву, що такий
шлюб, як ваш, породить явлення рясних дарів Божих. Тому-то
ми шлемо вам наші вітання, прохаємо для вас благословень і
молимо Благословенну Красу, щоб Його допомогою та ласкою
ваше весілля стало святом радості для всіх і прикрасилося злагодою Небес.
О мій Господи, о мій Господи! Ці два яскравих світила побралися у Твоїй любові, поєдналися в служінні Твоєму Святому
Порогові, зійшлися в сприянні Твоїй Справі. Зроби ж так, щоб
цей шлюб став немов сполучні вогні Твоєї рясної благодаті,
о мій Господи, Всемилосердний, і мов яскраві промені Твоїх
дарів, о Ти, Добродійний, Вічний Дарувальник, щоб це величне дерево могло пустити пагони, що ростимуть зеленими й
квітучими завдяки тим дарам, що проливаються з Твоїх хмар
благодаті.
Воістину, Ти Великодушний, воістину, Ти Всемогутній, воістину, Ти Співчутливий, Всемилосердний.
-88ви, двоє моїх милих дітей! Новина про ваш союз, щойно
долинула до мене, сповнила мене безмежною радістю та вдячністю. Хвала Богові, ці дві вірні пташки знайшли притулок в
одному гнізді. Молю Бога, щоб Він допоміг їм створити шановану родину, адже важливість шлюбу полягає саме в тому, щоб
побудувати сім’ю, багату благословеннями, щоб вони, немов
ті свічки, осявали світ своїм цілковитим щастям. Адже просвітлення світу залежить від існування людини. Якби людини
не існувало в цьому світі, він був би наче безплідне дерево.
Сподіваюся, що ви удвох станете мов одне дерево та зможете,
зрошувані дощами з хмар сповненої любові доброти Божої,
сповнитися свіжістю та чарівністю, розквітнути та принести
плід, щоб рід ваш не перервався повік.
Нехай буде з вами Слава Преславного!

О

-89ти, хто непохитний у Завіті! Листа, що ти написав
2 травня 1919 року, отримано. Хвали Бога за те, що в час випробувань ти залишаєшся стійким і непорушним та міцно тримаєшся Царства Абха́. Тебе не похитнули жодні страждання, і
жодне лихо не порушило твоєї душевної рівноваги. Тільки в
горні випробувань щире золото в людині цілковито відокремлюється від жужелі. Страждання — це той вогонь випроби,
у якому чисте золото сліпуче засяє, а все нечисте згорить і
зблякне. Нині ти, хвала Богові, стійко та непорушно зносиш
усі іспити та випробування, і вони нітрохи не похитнули тебе.
Дружина твоя з тобою не в злагоді, але, хвала Богові, Благословенна Краса задоволений тобою й дарує тобі якнайбільші
щедроти та благословення. Старайся все ж виявляти терпеливість до дружини: можливо, настане час — і вона преобразиться й серце її просвітлиться. Внесок, який ти зробив на
навчання Віри, був прийнятий із вдячністю, і згадка про цей
твій учинок вічно житиме в божественному Царстві, адже це
чинник поширення пахощів і звеличення Слова Божого.

О

-90Боже, мій Боже! Ця служниця Твоя закликає до Тебе,
покладаючись на Тебе, звертаючи до Тебе своє обличчя, благаючи Тебе осипати її Твоїми небесними щедротами, відкрити
їй Твої духовні таємниці й осяяти її вогнями Твоєї Божественності:
О мій Господи! Дай очам мого чоловіка прозріти. Потіш
його серце світлом знання про Тебе, приверни розум його до
Твоєї осяйної краси, порадуй дух його, явивши йому Твої явлені
пишноти.
О мій Господи! Прибери завісу з-перед його очей. Ороси
його Твоїми рясними щедротами, оп’яни його вином любові до
Тебе, зроби його одним із Твоїх ангелів, що хоч і ступають

О

ногами по землі, але душі їхні ширяють високо в небесах. Сподоби його стати яскравим світочем, який випромінює світло
Твоєї мудрості посеред народу Твого.
Воістину, Ти Дорогоцінний, Вічний Обдаровувач, Щедра
Рука.
-91-

О ти, що схилилася в молитві перед Царством Божим!

Благословенна ти, бо краса божественного Лику заполонила
твоє серце, і світло сокровенної мудрості переповнило його, і
сяє в ньому блиск Царства. Знай же, що Бог з тобою за всяких
умов, Він оберігає тебе від усіх мінливостей та випадковостей
цього світу й зробив тебе служницею у Своєму могутньому
винограднику…
Щодо твого вельмишановного чоловіка: повинна ти ставитися до нього з великою добротою, зважати на його бажання
й завжди шукати примирення з ним, аж поки він не побачить,
що завдяки тому, що ти стала на шлях до Царства Божого, твоя
ніжність до нього й любов до Бога тільки зросли, як зросла й
безумовна увага до його бажань за будь-яких умов.
Благаю Всемогутнього, щоб Він допоміг тобі твердо стояти
в Його любові й дедалі ширше розносити по всіх тих краях
солодкі пахощі святості.
-92ви двоє, що вірите в Бога! Господь, Якому немає рівних, учинив так, щоб жінка й чоловік жили одне з одним у
найтіснішому союзі та були неначе одна душа. Вони — двоє
помічників, двоє найближчих друзів, покликаних дбати про
добробут одне одного.

О

І коли вони житимуть так, то пройдуть крізь цей світ у цілковитому вдоволенні та блаженстві, з миром у серці, і сподобляться божественної благодаті та ласки в Царстві небес. Та
якщо вони чинитимуть інакше, то проживуть життя своє у великій гіркоті, щомиті прагнучи смерті, і сором пектиме їх у
небесній обителі.
Прагніть же бути одне з одним — серцем і душею — мов
голуб і голубка в одному гнізді. Так ви здобудете благословення в обох світах.
-93ти, служнице Божа! Кожна жінка, що стала служницею
Божою, затьмарює своєю славою всіх цариць земних, адже
вона пов’язана з Богом і її владарювання вічне, у той час як ім’я
та слава всіх отих цариць покриються пилом небуття. Іншими
словами, зійшовши в могилу, усі вони обернуться на ніщо. Натомість служниці Царства Божого втішатимуться вічним владарюванням, яке не минає з плином віків та зміною поколінь.
Зважте, скільки цариць прийшло й пішло з часів Христа.
Кожна з них правила цілою державою, а тепер навіть сліду
їх не лишилося й імена їхні забуті, тоді як Марія Магдалина,
яка була простою селянкою та служницею Божою, досі сяє на
обріях довічної слави. Старайся ж і надалі залишатися служницею Божою.
Ти схвально відгукувалася про З’їзд. Цей З’їзд набуде великого значення в майбутньому, адже він слугує божественному
Царству та світу людському. Він проголошує всесвітній мир
і закладає підвалини єдності людства; він звільняє душі від
релігійних, расових та світських забобонів і збирає їх під покровом однобарвного шатра Божого. Тож слав Бога за те, що
ти побувала на цьому З’їзді й мала нагоду чути божественні
Настанови.

О

-94служниці краси Абха́! Ваш лист надійшов до нас, і прочитання його принесло велику радість. Хвала Богові, що жінки-віряни влаштовують зустрічі, на яких вони дізнаватимуться про те, як навчати Віри, ширитимуть солодкі пахощі Вчень
і плануватимуть, як навчати дітей.
Зібрання це має бути цілковито духовним. Інакше кажучи,
усі розмови мусять мати лише одну мету — наводити чіткі й
переконливі докази того, що над світом справді зійшло Сонце Істини. Крім того, усі присутні повинні опікуватися тим,
як усіма наявними засобами дати освіту дівчатам, як навчати
їх різних галузей знань, доброї поведінки й гідного життя; як
виробляти добрий характер, цнотливість і вірність, наполегливість, силу духу, рішучість і цілеспрямованість; як учити
дбати про дім та виховувати дітей — словом, як прищеплювати їм усе, що тільки може знадобитися дівчатам, щоб вони,
зростаючи в неприступній фортеці всіх досконалостей і перебуваючи під захистом праведного характеру, могли, коли самі
вже стануть матерями, змалку виховувати своїх дітей так, щоб
ті мали гарну вдачу й поведінку.
Нехай вони також вивчають усе те, що плекає в тілі здоров’я та добрий фізичний стан, і вчаться оберігати своїх дітей
від хвороби.
І коли все це буде як слід зроблене, кожна дитина стане незрівнянною рослиною в садах Раю Абха́.

О

-95служниці Господа! Духовне зібрання, яке ви заснували в цьому освіченому місті, — це дуже далекосяжний знак.
Ви досягли великого успіху. Ви перевершили інших, ви стали
до служіння Священному Порогові та здобули небесні дари.

О

Тепер же з усією духовною ревністю маєте ви зійтись на це
просвітлене зібрання та читати вголос Святі Писання й віддаватися споминанню Господа. Викладайте Його доводи й докази. Працюйте заради освіченості жінок у тому краї, навчайте
дівчаток і малих дітей, щоб матері могли дбати про виховання
дітей з найперших днів їхнього життя, ретельно навчати їх,
дбайливо плекати в них добру вдачу та гарні моральні якості,
виробляти в них усі людські чесноти, запобігати появі будьякої гідної осуду поведінки, викохувати їх в обіймах освіти
бахаї. Так ці ніжні немовлята живитимуться молоком Божих
знань і Його любові. Так вони зростатимуть і розквітатимуть,
навчатимуться праведності й людської гідності, набуватимуть
рішучості та твердої волі йти вперед і не піддаватися труднощам. Так їм буде прищеплена наполегливість у всьому, прагнення до поступу, шляхетність, цілеспрямованість, цнотливість і чистота життя. І так вони матимуть успіх у всьому, за
що тільки не візьмуться.
Нехай матері знають, що всі справи, пов’язані з вихованням
дітей, мають першочергове значення. Вони повинні докладати на цій ниві всіх зусиль, бо ж коли гілка ще зелена й ніжна,
вона ростиме в той бік, у який ви її скеруєте. Отже, матерям
належить плекати своїх малих дітей точно так же, як садівник
дбає про молоді рослини. Нехай вони день і ніч стараються
утвердити у своїх дітях віру та певність, страх Божий, любов
до Коханого всіх світів та й загалом усі добрі якості та риси
характеру. Коли б не побачила мати, що дитя її вчинило добре,
нехай вона похвалить його, підбадьорить його і втішить його
серце. Якщо ж вона помітить бодай найменший прояв небажаної риси, нехай напучує дитину або й карає її, та керується розумом, бо іноді необхідно просто трохи пожурити. Утім,
недопустимо бити дитину або принижувати її, бо тілесне чи
словесне насильство цілковито зіпсує характер дитини.

-96служниці Милосердного! Дякуйте Прадавній Красі за
те, що ви пробудилися та зійшлися разом у це наймогутніше
століття, у цей найпросвітленіший з віків. Ви зможете гідно
віддячити за таку щедрість, якщо твердо й непохитно стоятимете в Завіті та — дотримуючись приписів Бога й святого
Закону — змалку вигодовуватимете своїх дітей молоком загальної освіти й виховуватимете їх так, щоб із малолітства незгладимо закарбувався в їхніх серцях та їхній натурі той спосіб
життя, який у всьому відповідає божественним Настановам.
Адже матері — найперші вихователі, перші наставниці, і,
направду, саме від матерів залежить щастя дітей, їхня майбутня велич, вихованість, ученість і розсудливість, розуміння та
віра їхніх малюків.
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-97іра Божа спирається на декілька стовпів, які встановлено
як непорушні опори Віри Бога. Найпотужніший з них — це
освіта та використання свого розуму, розширення свідомості
й осягнення реальностей всесвіту та прихованих таїнств Усемогутнього Бога.
Отже, поширювати знання — неодмінний обов’язок, що
покладено на кожного з друзів Бога. І ваші Духовні Збори, це
Боже зібрання, повинні докладати всіх зусиль до освіти дітей,
щоб вони змалку були навчені тієї поведінки, що личить Бахаї,
і шляхів Божих, і щоб вони, як молоді рослини, могли буйно зростати та квітнути, зрошені м’якоплинними водами, що
ними є поради й настанови Благословенної Краси.

В
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Якби не було вихователя, усі душі лишилися б дикими, і,

якби не вчитель, усі діти були б неосвіченими істотами.

Саме тому в цей новий цикл освіта й научання названі в
Книзі Божій обов’язковими, а не добровільними. Це означає,
що на батька й матір покладений обов’язок докладати всіх зусиль, щоб виховати своїх дочок та синів, вигодувати їх молоком знання та виплекати їх у лоні наук і мистецтв. Якщо ж
батьки знехтують цією справою, то муситимуть відповісти за
це та заслужать осуду в присутності суворого Господа.
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Ти писав про дітей. Отже, діти від самого початку повинні

діставати божественну освіту, і слід повсякчас нагадувати їм,
щоб пам’ятали про свого Бога. Нехай усе їхнє найглибинніше
єство буде пройняте любов’ю до Бога, увібраною разом з молоком матері.
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Моє бажання — щоб ці діти здобули освіту бахаї та могли

розвиватися як тут, так і в Царстві, і сповнювати радістю твоє
серце.
У прийдешні часи моральні засади зазна́ють страшного занепаду. Дуже важливо, щоб діти були виховані в дусі бахаї: так
вони зможуть знайти щастя і в цьому світі, і в світі майбутньому. Якщо ж ні, то їх обсідатимуть жалі й турботи, адже основа
щастя людини полягає в духовному поводженні.
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О ви, що маєте мир у душі! Серед божественних Текстів,

викладених у Найсвятішій Книзі та в інших Скрижалях, є й
такі: батькові й матері належить привчати своїх дітей до доброї поведінки й вивчення книжок, бодай до тієї міри, щоб
жодна дитина — чи то дівчинка, чи хлопчик — не залишила-

ся неписьменною. Якщо ж батько не виконає цього завдання,
слід примусити його до виконання свого обов’язку, а якщо він
виявиться нездатним діяти відповідним чином, то нехай освіту його дітей візьме на себе Дім Справедливості; дитина-бо
в жодному разі не повинна залишитися без освіти. Це одна з
найнагальніших і найневідхильніших заповідей, і злегковажити нею — це стягнути на себе гнівне обурення Всемогутнього
Бога.
-102справжні товариші! Усе людство — немовби діти в
школі, а Місця Пробудження Світла, Джерела божественного одкровення — це його дивовижні та незрівнянні вчителі. У
школі дійсності вони виховують цих своїх синів і дочок згідно
з настановами Божими, плекають їх у лоні благодаті, щоб вони
могли всебічно розвиватися, являти чудові дарунки та благословення Господа й поєднувати в собі всі людські досконалості; щоб вони могли досягати успіхів у всіх видах людських
починань — спрямованих як назовні, так і всередину, як прихованих, так і явних, як матеріальних, так і духовних, — аж
поки не перетворять цей смертний світ на розлоге дзеркало,
щоб відобразити той інший світ, який не знає смерті.
О ви, друзі Бога! У цей найважливіший з віків Сонце Істини
піднялося до найвищої точки весняного рівнодення й осяяло
своїми променями всі краї; і це викличе таке сповнене трепету піднесення, вивільнить у світі сущого такі вібрації, стане
таким поштовхом до зростання й розвитку, розіллється такою
сяйною славою, хмари благодаті зросять землю такими рясними зливами, поля й рівнини наповняться таким розмаїттям запашних трав і квітів, що ця приземлена твердь стане Царством
Абха́, цей нижчий світ — світом вишнім. Тоді ця крупинка пороху обернеться на безкраїй коловорот небес, цей людський
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простір — на палац Господній, ця купка глини — на світання
нескінченних милостей Господа Господ.
Отож, о любі Божі, не шкодуйте сил на те, щоб стати уособленнями всіх цих здобутків і цих підтверджень, зосередженнями Божих благословень, світанковими зорями, що сяють
світлом Його єдності, поборниками всіх дарів і благ цивілізованого життя. Будьте у своєму краї на передовій усіх людських
досконалостей, розвивайте різноманітні галузі знання, будьте
діяльними та прогресивними на ниві винаходів і мистецтв.
Старайтеся поліпшувати людську поведінку й перевершувати
все людство моральністю свого характеру. Дітей своїх з найменших літ вигодовуйте молоком небесної благодаті, плекайте
їх у колисці всіх досконалостей, виховуйте їх в обіймах щедрот. Подбайте, щоб вони могли скористатися перевагами всіх
знань, які тільки могли би бути їм корисні. Нехай вони долучаються до всіх без винятку нових, рідкісних і дивовижних
ремеселі мистецтв. Виховуйте їх у працьовитості й наполегливості, призвичаюйте їх до труднощів. Навчіть їх присвячувати
своє життя тому, що справді важливе, надихайте їх до таких
наук, які принесуть людству благо.
-103иховання й освіта дітей належать до найпохвальніших
людських справ і привертають благодать і ласку Всемилосердного, адже освіта — неодмінна підвалина будь-якої людської
досконалості, і саме освіта дає змогу людині спинатися до
висот неминущої слави. Якщо виховувати дитину змалечку,
вона, завдяки сповненій любові турботі Святого Садівника,
вбиратиме в себе кришталево чисту воду духа та знання, мов
те молоде дерево серед струменистих потоків. Така дитина,
безперечно, притягне до себе яскраве проміння Сонця Істини
й, силою цих світла й тепла, зростатиме в саду життя вічно
свіжою та прекрасною.
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Тому наставник повинен бути одночасно й лікарем, тобто,
настановляючи дитину, він повинен виправляти її недоліки.
Він повинен не тільки давати знання, а й плекати її духовне
єство. Нехай учитель стане лікарем характеру дитини, і так він
зцілятиме духовні недуги дітей людських.
Якщо докласти всіх зусиль до цієї вельми важливої справи,
світ людства засяє новими оздобами та проллється пречудовим
сяєвом. І тоді ця оповита мороком місцина яскраво освітиться,
ця земна обитель обернеться на Небеса. Тоді навіть демони
перетворяться на ангелів, вовки — на пастирів отари, зграя
диких псів — на газелей, що пасуться на рівнинах єдності,
люті звірі — на мирні стада, хижі птахи з гострими, мов ножі,
кігтями — на співочих птахів, що витьохкують милозвучні
мелодії.
Адже внутрішнє єство людини — це розмежування між
світлом і мороком, це місце, де зустрічаються два моря35, це
найнижча точка дуги спуску36, а тому для нього доступні всі
вищі ступені. З освітою можна досягти вершин досконалості,
а за відсутності освіти — залишитися на дні недосконалості.
Усяка дитина може стати світлом світу, але може стати і
його темрявою, тому-то справі освіти слід надавати першочергового значення. З перших днів дитину слід годувати молоком Божої любові та плекати в обіймах Його знання, щоб
вона променилася світлом, зростала в духовності, сповнювалася мудрості та вченості й набувала всіх тих рис, що властиві
ангельському воїнству.
Якщо вже випало вам це святе завдання, докладайте всіх
сил, щоб ваша школа прославилася на весь світ у всьому й
послужила звеличенню Слова Господнього.
35 Коран 25:55, 35:13, 55:19–25. Пор. також «Шлюбну молитву», яку явив
Абдул-Баха́ та яка починається словами: «Він є Бог! О незрівнянний Господи! У всемогутній мудрості Твоїй ти заповів народам одружуватися...».
36 Пояснення про дугу сходження вниз і вгору див. у Абдул-Баха́ в його
«Відповідях на деякі запитання» (Some Answered Questions, pp. 328–329).

-104любі Божі та служниці Милосердного! Багато вчених
згодні в думці, що відмінності в людському розумінні та рівнях сприйняття обумовлені різною освітою, вихованням і
культурою. Інакше кажучи, вони вважають, що від початку всі
люди наділені рівними розумовими можливостями; а виховання й освіта провадять до відмінностей у складі мислення й у
ступенях розумових здібностей, але такі відмінності — наслідок освіти, а не вроджена властивість особистості, і ніхто не
має природженої вищості над іншим…
Так само й Богоявлення погоджуються з думкою, що освіта
має якнайсильніший вплив на людство. А проте вони стверджують, що відмінності в ступені розумових здібностей — природжені. Цей факт очевидний і не вартує обговорення. Ми ж бо
бачимо, що діти того самого віку, які живуть у тій самій країні,
належать до тієї самої раси, ба навіть походять з тієї самої родини й навчаються в того самого вчителя, усе ж відрізняються
мірою свого розуміння та свого інтелекту. Одні з них швидко
просуваються вперед у навчанні, інші засвоюють науку тільки
поступово, ще інші залишаються на початкових етапах. Бо ж
немає значення, скільки часу ви поліруватимете мушлю: вона
ніколи не стане блискучою перлиною, так само й сіра галька
ніколи не перетвориться на самоцвіт, чиї чисті промені осяватимуть світ. Ніякий догляд і ніяке плекання не перетворить
кавун колоцинт і дерево гіркоти37 на Дерево Благословення38.
Інакше кажучи, освіта не може змінити внутрішньої сутності
людини, а проте справляє на людину величезний вплив і завдяки цьому може виявити всі ті здібності й досконалості, що в
ній закладені. Пшеничне зерно, вирощене землеробом, принесе великий урожай. Так само під доглядом садівника маленька
насінина може вирости у велике дерево. Завдяки сповненим
любові зусиллям учителя школярі в початковій школі можуть
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37 Коран 37:62 (Дерево Заккум).
38 Коран 24:35.

досягнути найвищих вершин; справді, своїм добродійством
учитель може піднести на високий трон навіть дитину, яка походить з найнижчих верств суспільства. Отже, чітко доведено,
що людські уми за своєю сутністю різняться своїми здібностями, але освіта відіграє велику роль і справляє могутній вплив
на їхній розвиток.
-105о ж до відмінності між тією матеріальною цивілізацією, що панує сьогодні у світі, і божественною цивілізацією,
яка стане одним з добрих плодів Дому Справедливості, то
вона ось у чому: матеріальна цивілізація стримує людей від
злочинів каральними заходами та законами, і, хоча каральних
законів і заходів стає дедалі більше, як ви можете спостерігати, немає законів, які винагороджували б людину. У всіх містах Європи й Америки зведено величезні будівлі, що мають
правити за тюрми для злочинців.
Натомість божественна цивілізація виховує кожного члена суспільства так, щоб ніхто з них — за винятком невеликої
жменьки — ніколи не став на шлях злочину. Отже, існує значна відмінність між запобіганням злочинності засобами, що
ґрунтуються на покаранні й насильстві, і вихованням, освітою,
одухотворенням людей задля того, щоб вони — без жодного
страху перед можливим покаранням або помстою — самі цуралися чинити протиправні дії. Скоєння злочину буде в їхніх
очах великою ганьбою та вже само по собі становитиме найсуворіше покарання. Вони перебуватимуть у захопленні від
людських досконалостей, присвячуватимуть своє життя всьому тому, що несе світу світло, і вироблятимуть у собі якості,
прийнятні край Святого Порога Божого.
Тепер ви бачите, яка велика відмінність між матеріальною
цивілізацією та божественною. Силою та покараннями матеріальна цивілізація прагне стримати людей від завдавання
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збитків іншим, від нанесення шкоди суспільству та скоєння
злочинств. А в божественній цивілізації поведінка особи обумовлена тим, що людина сама, без остраху перед покаранням,
цурається скоєння лихих учинків, сприймає сам злочин як
найтяжчу з мук і з готовністю й радістю прагне набувати всіх
людських чеснот, сприяти розвитку людства й поширювати
світло по всьому світові.
-106-

Одна зі справ, якою людина може чи не найбільше при-

служитися Всемогутньому Богові, — це виховання й освіта
дітей, молодих паростків Раю Абха́, щоб ці діти — за підтримки благодаті на шляху спасіння — зростали, немов перлини
божественних щедрот у мушлях освіти, і змогли одного дня
оздобити собою вінець неминущої слави.
Утім, працювати на цій ниві важко, а ще важче досягти в
цій праці успіху. Сподіваюся, ви якнайкраще покажете себе в
цій надважливій справі, здобудете перемогу та станете знаком
невичерпної благодаті Божої, і ці діти, виховані, усі як один,
у святому Вченні, розвинуть риси, що подібні до солодких вітерців, які віють у садах Всеславного, і розноситимуть свої
пахощі по всьому світу.
-107-

Абдул-Баха́ має надію, що ці молоді душі в школі погли-

бленого знання перебуватимуть під опікою когось, хто навчить
їх любові. Нехай же всі вони добре пізнають — у всіх сферах
духу — приховані таїнства так добре, щоб у Царстві Всеславного кожен з них, немов соловей, наділений даром мови,
співав про таємниці Небесної Сфери й, немов закоханий, що
тужить за коханою, виливав у піснях свою палку жагу й невимовне прагнення Коханого.

-108ам слід надавати питанню доброго характеру першорядної ваги. Кожен батько й кожна мати повинні тривалий час настановляти своїх дітей і спрямовувати їх до всього того, що
приносить довічну славу.
Заохочуйте школярів з перших же років навчання виступати з промовами високого рівня, щоб у час дозвілля вони могли проводити ґрунтовні й переконливі розмови, висловлюючи
свої думки з ясністю та красномовністю.

В

-109ви, що здобули ласку Божу! У цю нову й дивовижну
Епоху непохитною підвалиною життя стало вивчення наук і
мистецтв. У Священних Книгах ясно говориться про те, що
будь-яку дитину слід навчати ремеселі мистецтв тією мірою,
у якій є потреба. Отже, у кожному місті або селі мають бути
засновані школи, і кожна дитина, що там живе, повинна здобувати необхідний ступінь освіти.
А з цього випливає, що будь-яка душа, яка запропонує свою
допомогу в цій справі, буде, поза сумнівом, прийнята край небесного Порогу, і прославить її сам вишній Сонм.
А що ви так наполегливо трудилися на цій вельми важливій ниві, то, маю надію, що ви отримаєте свою винагороду від
Господа ясних знаків та знамень і погляди небесної милості
обернуться до вас.

О
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Щодо організації шкіл: якщо можливо, усі діти повинні

носити схожий одяг, хай навіть пошитий з різної матерії. Краще, щоб і матерія була та сама, та, коли це неможливо, біди не
буде. Що охайніші діти, то краще: вони повинні мати бездоганний вигляд. Школа має бути розташована в місці зі свіжим

і чистим повітрям. Дітей потрібно старанно привчати до якнайбільшої ввічливості та доброї поведінки. Слід завжди надихати й заохочувати їх досягати вершин людських здобутків,
щоб уже з юних літ вони вчилися ставити собі високі цілі, поводитися доброчесно, бути цнотливими, чистими й непорочними, завжди та в усьому діяти наполегливо й цілеспрямовано. Замість того щоб пустувати й гаяти час на дурниці, нехай
вони завзято прямують до своєї мети, щоб у будь-якій ситуації
вони виявляли свою твердість і рішучість.
Виховання моральності та доброї поведінки значно важливіше, ніж набуття книжних премудростей. Дитина охайна, згідлива, добра вдачею та слухняна, хай навіть і невчена, — краща за дитину грубу, неохайну, немиту, з лихим характером,
яка, утім, добре знається на всіх науках і мистецтвах. Причина в тому, що дитина, яка поводиться добре, навіть попри
брак знання може принести користь іншим, а дитина з лихою
вдачею та поганою поведінкою, незважаючи на свою вченість, — зіпсована й несе шкоду для інших. Та якщо зростити
дитину водночас і доброю, і вченою, наслідком стане світло зі
світла.
Діти — немов гілочка, молода й зелена; вони ростимуть
такими, якими ви їх виховуватимете. Особливо старайтеся
прищепити їм високі ідеали та цілі, щоб, досягши повноліття,
вони могли пролити на світ свої промені, немов яскраві свічки, і щоб вони не осквернялися бездумно й безтямно жадобою
та пристрастями, наче тварини, а націлили своє серце на досягнення довічної шани та здобуття всіх людських досконалостей.
-111ершопричина лихих учинків — це невігластво, а отже,
міцно тримаймося знарядь розуміння та знання. Добрий характер потрібно виховувати. Світло має ширитися якнайдалі,

П

щоб у школі людства кожен міг набути небесних якостей духа
й переконатися, що немає страшнішого пекла чи гарячішої безодні, ніж лихий, зіпсований характер, і немає чорнішої темниці чи нестерпнішої муки, ніж вирізнятися якостями, гідними осуду.
Людина повинна стати просвіченою до такого ступеня, щоб
вона воліла радше, щоб їй перерізали горло, ніж сказати слово
брехні, і щоб вона не так боялася бути порубаною мечем або
простромленою списом, як звести на когось наклеп чи піддатися поривам гніву.
Так розгориться полум’я почуття людської гідності й гордості, у якому згорять усі плоди порочних пристрастей. І тоді
кожен з коханих Бога сяятиме якостями свого духа, наче яскравий місяць, і його зв’язок зі Священним Порогом його Господа
буде вже не уявним, а цілком реальним і певним, буде самим
фундаментом будинку, а не оздобою на фасаді.
А отже, школа для дітей має бути місцем виняткової дисципліни та порядку, навчання має бути ґрунтовним, і слід подбати про виправлення й удосконалення характеру, щоб уже
змалечку, у самій суті дитини, закладати небесні підвалини та
зводити храм святості.
Знайте, що ця справа навчання, виправлення й удосконалення характеру, заохочування та підбадьорювання дітей — надзвичайно важлива, адже це основоположні засади Божі.
Отже, якщо буде на те воля Божа, з цих духовних шкіл вийдуть просвітлені діти, прикрашені найпрекраснішими людськими чеснотами, і осяють своїм світлом не тільки Персію,
а й увесь світ.
Після того як дитина переступає поріг зрілості, її вже надзвичайно важко навчити чого-небудь або виправити її характер. Тоді, як показує досвід, навіть найнаполегливіші спроби
виправити ті чи інші її схильності лишаються марними. Сьогодні така особа може дещо змінити свою поведінку, та минає
кілька днів — і вона забуває про все та повертається до свого

звичного стану й набутих звичок. Отже, саме в ранньому дитинстві слід закладати міцні підвалини. Коли гілка ще зелена
й ніжна, її значно легше випрямити.
А все це означає, що якості духа — головна та божественна
основа. Саме вони — окраса істинної сутності людини, а знання — головний чинник людського поступу. Милі Богу повинні
надавати першорядного значення цій справі та працювати на
цій ниві з великим запалом і завзяттям.
-112цій святій Справі надзвичайно велике значення має
проблема сиріт. Потрібно виявляти якнайбільшу турботу про
них: виховувати їх, навчати, настановляти. Особливо важливо
будь-що донести до них Учення Бахаулли.
Благаю Бога, щоб ти міг стати добрим батьком для осиротілих дітей, оживлюючи їх пахощами Святого Духа, щоб, досягнувши зрілості, вони стали вірними слугами світу людства та
яскравими світочами серед людської спільноти.

У

-113служнице Божа!.. Слід навчати матерів божественних
Настанов і допомагати їм доброю радою, заохочуючи та спонукуючи їх виховувати своїх дітей, адже мати — найперша
вихователька дитини. Саме вона повинна з перших днів годувати новонародженого молоком Віри Божої та Божого Закону,
аби божественна любов входила в нього з молоком матері й
перебувала з ним до його останнього подиху.
Коли ж мати не виховує своїх дітей і не настановляє їх на
правильний життєвий шлях, то ніяке подальше виховання не
вплине на них так, як мало б. Отож Духовні Збори повинні
укласти для жінок добре продуману програму виховання дітей
і показати матерям, як від найменших літ доглядати й навчати

О

своїх дітей. Кожна мати повинна отримати такі вказівки, щоб
вони правили для неї за дороговказ і щоб кожна мати могла
плекати й виховувати своїх дітей згідно з Настановами.
Так ці молоді паростки в саду Божої любові зростатимуть і
розквітатимуть під теплим промінням Сонця Істини, під віянням лагідних весняних вітерців Небес, під проводом своїх матерів. Так у Раї Абха́ кожен з них стане деревом, що приносить
рясні ґрона плодів, і в цю нову й дивовижну пору кожен з них
буде сповна обдарований красою та благодаттю із весняних
щедрот.
-114-

О ви, сповнені любові матері, знайте, що в очах Божих

найкраще поклоніння Йому — це навчати своїх дітей і виховувати їх у всіх людських досконалостях. Годі уявити собі шляхетнішу справу, ніж ця.
-115ви, дві кохані служниці Божі! Усе, що людина промовляє своїм язиком, вона повинна підтверджувати своїми справами. Якщо хтось називає себе вірянином, то нехай чинить
відповідно до заповідей Царства Абха́.
Хвала Богові, що ви двоє засвідчили справами правдивість
своїх слів і заручилися підтвердженнями від Господа Бога.
Щодня з першими променями ранкової зорі ви збираєте дітей
Бахаї та привчаєте їх до молитов і спілкування з Богом. Це
найбільш похвальна справа, від якої їхні юні серця повняться
щастям: діти мають щоранку звертати обличчя свої до Царства, споминати Господа, величати Ім’я Його й милозвучними
голосами співати та промовляти молитви.
Ці діти — неначе молоді деревця, і навчати їх молитися — це немов дозволяти дощу рясно зрошувати їх, щоб вони
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зростали ніжними та свіжими, і немов давати змогу лагідним
подувам Божої любові овівати їх, щоб вони тріпотіли від радості.
Благословення чекає на вас. І безпечна гавань.
-116ти, дочко Царства! Листи твої отримано. З них я дізнався, що твоя мати вже полинула в невидиму обитель, а ти лишилася сама. Ти хочеш служити своєму батькові, що такий дорогий твоєму серцю, але так само служити й Царству Божому, і
ти розгубилась, не знаючи, яке з цих двох служінь обрати. Не
вагайся ж і присвяти себе служінню батькові, а щоразу, коли
тільки матимеш час, поширюй навкруги божественні пахощі.

О

-117ти, що такий дорогий серцю Абдул-Баха́! Будь гідним
сином свого батька, плодом від цього дерева. Будь сином, що
зродився від його душі та серця, а не тільки від води та глини. Адже справжній син — це парость від духа людини. Молю
Бога, щоб Він повсякчас підкріплював тебе й додавав тобі сил.

О

-118ви, юні діти Бахаї, що шукаєте істинного розуміння та
знання! Людська істота відрізняється від тварини цілою низкою ознак. Насамперед, людина створена за образом Божим,
за подобою Божественного Світла, як про це сказано в Торі:
«Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою»39.
Цей божественний образ означає всі ті досконалості, світло
яких, виходячи від Сонця Істини, осяює людську дійсність.

О

39 Буття 1:26.

А серед цих досконалих якостей чи не найголовніші — мудрість і знання. Отже, ви повинні докладати всіх сил і трудитися день та ніч, не зупиняючись ані на мить, щоб опанувати
якомога більше наук і мистецтв і щоб Божественний Образ,
що його випромінює Сонце Істини, міг осяяти дзеркало людських сердець.
Найпалкіше бажання Абдул-Баха́ — щоб кожен з вас міг
посісти чільне місце серед учених мужів у світових академіях
і щоб у школі сокровенних значень кожен з вас міг стати провідником мудрості.
-119-

Діти Бахаї повинні перевершувати всіх інших в опануванні

наук і мистецтв, адже вони виплекані в колисці благодаті Божої.
Те, що інші діти вивчають за рік, діти Бахаї нехай опанують
за місяць. Сповнене любові, серце Абдул-Баха́ прагне побачити, що молодь Бахаї уславилася на весь світ своїми інтелектуальними здобутками. Нема жодного сумніву, що ці молоді
люди будуть якнайзавзятіше, скільки стане їм сил, наснаги,
почуття самоповаги, засвоювати науки та мистецтва.
-120-

О дорогі мої діти! Вашого листа отримано. Неможливо

сказати словами або описати пером, як сильно я тішуся, що,
хвала Богові, сила Царства Божого зростила таких-ось дітей,
які з наймолодших літ палко прагнуть бути вихованими як бахаї, щоб уже з дитинства долучитися до служіння світу людству.
Моя найпалкіша мрія й бажання — - щоб ви, діти мої, були
виховані згідно з ученнями Бахаулли та здобули освіту на засадах Бахаї; щоб ви були серед людей, мов той запалений світоч
у світі людському, могли присвятити себе служінню всьому
людству та зреклися власного спокою й комфорту задля того,

щоб забезпечити спокій у світі творіння.
Ось чого я сподіваюся для вас і вірю, що ви ще не раз потішите й порадуєте мене в Царстві Божому.
-121ти, небагата поки що прожитими роками, але так щедро
обдарована розумом! Скільки є дітей, що, попри юний вік, виявляють зрілість і тверезість суджень! А скільки літніх людей
пробува́є в темряві невігластва й сум’яття! Адже зростання та
розвиток залежать від інтелектуальних здібностей людини й
сили розуму, а не від віку чи кількості прожитих днів.
Ти, хоч і перебуваєш у дитячому віці, уже пізнала свого Господа, тоді як тисячі жінок не відають про Нього, віддалені від
Його небесного Царства, позбавлені всіх Його дарів. Дякуй же
Господеві за цей дивовижний дарунок.
Благаю Бога, щоб він вилікував твою матір, яку шанують у
Царстві небесному.

О
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Щодо твого питання про освіту дітей: тобі належить ви-

годовувати їх молоком любові до Бога та спонукувати їх до
всього духовного, щоб вони могли звернути обличчя свої до
Бога; щоб усі вчинки їхні відповідали правилам пристойної
поведінки; щоб ніхто не міг дорівнятися до них красою характеру; щоб їм були притаманні всі прекрасні й похвальні
якості, що тільки може мати людина; щоб вони глибоко опановували різноманітні галузі знання й від перших літ свого
життя зростали духовними істотами, жителями Царства, зачаровані солодкими пахощами святості; і щоб вони могли здобувати релігійну, духовну, освіту й таку, що йде від Небесного
Царства. Воістину, я молитиму Бога, щоб Він подарував їм
успіх у цьому.

-123ти, що спрямовуєш свій погляд на Царство Боже! Твого
листа отримано, і з нього ми дізналися, що ти присвятила себе
навчанню дітей вірян і ці ніжні створіння вивчають «Потаємні
слова», молитви й те, що значить бути Бахаї.
Навчання цих дітей — немов праця того сповненого любові садівника, що піклується про молоді саджанці на квітучих
нивах Всеславного. Безсумнівно, така праця принесе бажані
плоди, а особливо це стосується навчання щодо зобов’язань
і правил поведінки Бахаї, адже малі діти повинні усвідомити
до глибини серця й душі, що «Бахаї» — це не просто назва, а
істина. Кожну дитину слід навчати духовних речей, щоб вона
могла втілювати в собі всі чесноти й стала джерелом слави для
Справи Божої. Саме ж слово «Бахаї», якщо воно не приносить
плодів, нічого не варте.
Старайся ж докласти всіх сил, щоб прищепити дітям розуміння того, що бахаї — це той, хто уособлює всі досконалості,
і що він повинен сяяти, немов запалена свіча, а не, іменуючи
себе «бахаї», був темрявою в темряві.
Назви ж цю школу «Недільною школою Бахаї»40.

О

-124едільна школа для дітей, де читатимуться Скрижалі та Настанови Бахаулли й де звучатиме для дітей Слово
Боже, — це, воістину, благословенна справа. Ти мусиш безперечно продовжувати безперервно займатися цією розпочатою
справою та вважати її важливою, аби щодня вона зростала й
оживлювалась подувами Святого Духа. Якщо ця справа організована належним чином, будь певна: вона принесе прекрасні
плоди. Утім, тут потрібні твердістьі непохитність, бо інакше
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40 Ідеться про навчальну групу для дітей Бахаї в м. Кеноша, що в
штаті Вісконсин.

справа якийсь час триватиме, а тоді поступово буде занедбана. Наполегливість — важлива умова. У будь-якому починанні твердість і непохитність — це запорука добрих результатів.
Без цього вже через деякий час усе зійде нанівець.
-125е слід ані змінювати вчителів надто часто, ані надто баритися з цим. Найкраще тут — поміркованість. Не варто збиратися в ті години, коли в інших церквах — час молитви. Це
може призвести до відчуження, адже діти Бахаї, маючи власну
недільну школу, змушені будуть покинути її, якщо намагатимуться відвідувати інші недільні школи. У школу для дітей Бахаї можна також допускати й дітей, батьки яких не належать
до Віри. Також не зашкодить, якщо в цій школі дітям розповідатимуть про найголовніші засади всіх релігій світу.
Якщо дітей небагато й нема змоги організувати кілька класів, тоді, звичайно ж, достатньо буде й одного. Що ж до останнього питання, яке стосується відмінностей між дітьми, то тут
дій так, як уважатимеш за краще.

Н

-126вого листа отримано. Хвала Богові, він приніс добрі новини про те, що ти здоровий і в безпеці й готуєшся вступати
до сільськогосподарської школи. Це було б вельми доречним.
Роби все, що у твоїх силах, аби стати добрим фахівцем у галузі агрономії, адже, згідно з божественним ученням, опанування наук та осягнення досконалості в мистецтвах уважаються
актами богослужіння. Коли людина присвячує всі свої сили
тому, щоб пізнавати певну науку або вдосконалюватися в якомусь мистецтві, то це прирівнюється до поклоніння Богові
в церквах і храмах. Отже, і ти, вступивши в сільськогосподарську школу та стараючись опанувати цю науку, день і ніч
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здійснюєш акт поклоніння — дію, що буде прийнята край порогу Всемогутнього. Чи ж існує більша щедрість, ніж те, що
заняття наукою прирівнюється до акту поклоніння, а мистецтвом — до служіння Царству Божому?
-127ти, слуго Єдиного істинного Бога! У цьому вселенському
законоустрої висока майстерність людини трактується як поклоніння Осяйній Красі. Зваж, яка це щедрість і благословення, що людська майстерність прирівнюється до богослужіння.
За колишніх часів уважалося, що вміння ремісника рівнозначні невігластву, ба навіть нещастю, і перешкоджають людині
наблизитися до Бога. А тепер — подумай лишень — Його безмежні дари та щедра милість перетворили пекельний вогонь
на благословенний рай, а купу пороху — на осяйний сад.
Усякому майстрові слід щомиті складати тисячі подяк край
Священного Порогу, не шкодувати ніяких старань та зусиль і
сумлінно займатися своїм фахом, щоб результати його зусиль
являли очам усіх людей якнайбільшу красу й досконалість.
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-128вого листа отримано. Сподіваюся, що провидіння Істинного Бога захистить і підтримає тебе й усі дні твої минатимуть
у згадуванні Господа та в праці над опануванням твого фаху.
Ти повинен докладати всіх сил, щоб стати неперевершеним у
своєму фахові та прославитись як фахівець у своєму краї, бо
в цей час божественних милостей досягнути досконалості у
професії — означає поклонятися Богові. А коли трудитимешся за своїм фахом, ти можеш згадувати Істинного Бога.

Т

-129друзі Ясного та Всеможного Бога! Бути чистим і святим у всьому — ось ознака посвяченої душі та неодмінна
властивість незакріпаченого розуму. Найвищі з усіх досконалостей — це бездоганність і звільнення себе від будь-яких
вад. Коли особа з усіх поглядів очистилася й освятилася, вона
стане фокусом, що віддзеркалює Явлене Світло.
На першому місці в житті людини має стояти чистота,
далі — свіжість, охайність, незалежність духа. Спершу слід
очистити річище, і лише тоді наповнювати його свіжими річковими водами. Непорочним очам дано блаженство узріти Господа та збагнути значення цієї зустрічі; бездоганне чуття вдихає ті пахощі, що линуть із трояндових садів Його благодаті;
до блиску відшліфоване серце віддзеркалює в собі прекрасний
лик істини.
Ось чому у Священних Писаннях небесні настанови вподібнюються до води. У Корані говориться: «І посилаємо Ми
з небес чисту воду»41, а в Євангелії: «Коли хто не хрещений
водою й Духом, той не може ввійти в Царство Боже»42.Отже,
зрозуміло, що Вчення, яке походить від Бога, — це небесні потоки благодаті, рясні зливи божественної милості, що очищують людське серце.
Я ж веду це до того, що в усіх царинах життя чистота та
святість, непорочність і витонченість звеличують людину та
сприяють розвитку її внутрішнього єства. Навіть у матеріальній сфері, як про це прямо йдеться у Священних Писаннях, охайність провадить до духовності. І хоча тілесна охайність — річ суто матеріальна, утім, вона має потужний вплив
на життя духа. Це можна порівняти з надзвичайно милозвучним голосом або мелодією: хоча звуки — це не більш ніж коливання повітря, що торкаються слухового нерва, ці коливан-
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41 Коран 25:48.
42 Євангеліє від Йоана 3:5.

ня — лише випадкові явища, які передаються через повітря,
але як же сильно вони зворушують серце. Прекрасна мелодія
окрилює дух і змушує душу трепетати від радості. Так само й
тілесна чистота має добротвірний вплив на людську душу.
Зауваж, якою милою є чистота в очах Божих та як особливо
на цьому наголошується у Священних Книгах Пророків, адже
Писання забороняють споживати та й узагалі використовувати будь-що нечисте. Деякі з цих заборон були безумовні й
обов’язкові для всіх, і ті, хто порушував цей закон, ставали
огидні Богові й осипалися прокльонами вірян. Це стосується,
наприклад, категорично заборонених речей, скоєння яких уважалося найтяжчим гріхом, у тому числі й багатьох учинків,
таких відразливих, що сором навіть називати їх.
Та є й інші заборонені речі, що не спричиняють безпосередньої шкоди, а їхні згубні наслідки виявляються поступово;
такі вчинки теж огидні Богові й гідні осуду та покарання в
Його очах. Їхня безумовна беззаконність не була прямо стверджена в Тексті, але уникати їх потрібно задля чистоти, охайності, збереження здоров’я та свободи від згубних звичок.
До цієї останньої категорії належить паління тютюну — брудного, смердючого та бридкого — лиха звичка, шкідливість якої поступово стає очевидною для всіх. Будь-який
кваліфікований лікар каже — і це доведено науковими дослідженнями, — що серед складових тютюну наявна смертельна
отрута й що курець наражає себе на безліч різноманітних хвороб. Ось чому паління — річ неприпустима з погляду гігієни.
Баб на самому початку своєї місії прямо заборонив тютюнопаління, і всі як один друзі покинули цю згубну звичку. Однак у ті часи було дозволено приховувати віру, а всі ті, хто
втримувався від паління, наражали себе на приниження, переслідування й навіть смерть, тому друзі, щоб не видавати своїх
переконань, могли подеколи палити. Згодом була явлена Книга
Аґдас, у якій немає прямої заборони тютюнопаління, тож віряни й далі не перестали палити. Утім, Благословенна Краса

завжди виявляв відразу до паління, і, хоча спочатку були певні
причини, з огляду на які Він зрідка дозволяв собі палити тютюн, з часом Він цілком відмовився від цього, і всі ті освячені
душі, що наслідували Його в усьому, теж кинули.
Я веду до того, що в очах Божих тютюнопаління піддається
осуду, річ огидна та вкрай нечиста; крім того, воно — нехай і
поступово — дуже шкідливе для людського здоров’я. Паління — це також марнування грошей та часу, і курець стає рабом
згубної звички. Отже, усіх, хто непохитно стоїть у Завіті, розум і досвід мали б відраджувати від паління. Відмова від цієї
звички принесе всім людям полегкість і душевний спокій. До
того ж, їхні вуста й пальці будуть чистими, а волосся не буде
просякнуте препоганим і відразливим запахом. Отримавши це
послання, друзі, безперечно, уживатимуть усіх засобів, щоб
поступово відзвичаїтися від паління. Така моя надія.
Що ж до опію, то це річ мерзенна та проклята. Хай Бог боронить нас від тієї кари, яку Він накладає на курця опію. Згідно з виразними настановами Найсвятішої Книги, курити опій
заборонено, а його використання суворо засуджено. Розум
переконує нас, що куріння опію — це різновид божевілля, а
досвід показує, що курець опію цілковито відсікає себе від світу людей. Нехай Бог боронить усіх від таких жахливих учинків — учинків, які руйнують саму підоснову того, що означає
бути людиною, та залишають по собі довічну духовну пустку.
Адже опій уражає саму душу, тому свідомість курця вмирає,
мозок його слабне, сприйняття дійсності порушується. Він перетворює людину на живого мерця. Він гасить її природний
вогонь. Годі уявити більшої шкоди, ніж та, якої завдає опій.
Щасливі ті, хто навіть не згадує його назви. Тільки-но уявіть,
які ж нещасні ті, хто вдається до нього!
О ви, хто любить Бога! У цю епоху Бога Всемогутнього насильство, приневолення, утиски та гноблення засуджені — усі
без винятку. А проте курінню опію слід запобігати всіма можливими засобами: хтозна, можливо, людському роду вдасть-

ся позбутися цієї найстрашнішої з пошестей. А інакше горе й
лихо тим, хто не виконує своїх обов’язків перед Господом43.
О Божественне Провидіння! Подаруй народу Баха́ чистоту й непорочність у всьому. Зроби так, щоб він був вільний
від усякої скверни та непідвладний ніяким згубним залежностям. Убережи його від скоєння ганебних учинків, розбий кайдани лихих звичок, щоб міг він жити чистим і вільним, здоровим і доброчесним, гідним служити край Твого Священного
Порогу й достойним єднання зі своїм Господом. Визволи його
від хмільних напоїв і тютюну, урятуй його, збережи його від
опію — джерела безумства, дозволь йому насолодитися солодкими пахощами святості, щоб міг він удосталь напитися
з таємничої чаші небесної любові й відчув захват від дедалі
більшого тяжіння до Царства Всеславного. Ти-бо Сам сказав: «Усе, що маєш ти у своїх пивницях, не втамує спраги моєї
любові, налий же мені, о виночерпцю, вина духа — чашу повну,
як саме море!»
О ви, любі Богу! Досвід показує, до якої міри відмова від
паління, хмільних напоїв та опію додає здоров’я та снаги, поглиблює та вигострює розум, зміцнює людське тіло. Сьогодні
вже є народ44, який рішуче зрікся тютюну, алкоголю та опію.
Ці люди значно перевищують усіх інших силою та мужністю,
здоров’ям, красою та пригожістю. Один з них може протистояти десяткові іноплемінників. І це твердження справджується
щодо цілого народу, тобто кожен з його членів, кожна окрема
людина цієї спільноти, як не дивись, перевершує представників інших спільнот.
Тож докладайте всіх сил, щоб народ Баха́ відзначався тією
чистотою та святістю, яку понад усе цінує Абдул-Баха́; щоб
народ Божий перевершував інших людей всіма можливими
43 Коран 39:57.
44 Можливо, Абдул-Бахá має тут на увазі сикхів; цей опис добре до
них пасує.

досконалостями й був кращим за решту людей як зовнішньо,
так і внутрішньо; щоб своєю чистотою, непорочністю, витонченістю й турботою про здоров’я вони йшли першими в
авангарді всіх тих, хто розуміє. І своєю свободою від усякого
поневолення, глибиною знання та самовладанням нехай вони
будуть першими серед усіх чистих, вільних та мудрих.
-130ти, видатний лікарю!.. Хвала Богові, що ти маєш дві
здібності: зцілювати тілесно й уздоровлювати духовно. Усе,
що стосується людського духу, має величезний вплив на тілесний стан людини. Тому-то, наприклад, ти повинен наділити
пацієнта радістю, підбадьорити й розрадити його, наповнити
його запалом і піднесенням. Як часто цього буває достатньо
для швидкого видужання! Отже, лікуй недужих силою обох
своїх талантів. Духовні почуття мають дивовижну дію під час
лікування нервових хвороб.

О

-131-

Лікуючи хворих, звертайся до Благословенної Краси, а

відтак дослухайся до голосу свого серця. Зцілюй хворих, даруючи їм небесну радість і духовне піднесення, уздоровлюй
стражденних, ділячись із ними благословенною доброю новиною, загоюй рани за допомогою Його чудових дарів. Стоячи коло ліжка хворого, звеселяй та підбадьорюй його серце й
надихай його дух небесною силою. Справді-бо, небесний подув оживлює тлінні кістки й відроджує дух усякого хворого та
недужого.

-132оча тілесні недуги є невід’ємною властивістю людського становища, зносити їх вельми важко. Тому дар доброго
здоров’я — найбільший з усіх дарів.

Х

-133два способи подолати недугу: матеріальними засобами
та засобами духовними. Перший спосіб — це те лікування,
яке призначають медики. А другий — це молитви, які духовні
особи скеровують до Бога, і звернення до Нього. Слід застосовувати та використовувати обидва способи.
Недуги, зумовлені фізичними причинами, мають лікуватися лікарями за допомогою медичних засобів. А недуги, зумовлені причинами духовного порядку, усуваються духовними засобами. А це означає, що хворобу, спричинену горем, страхом,
нервовим потрясінням, дієвіше було б лікувати духовними, а
не фізичними ліками. Утім, слід застосовувати обидва методи
лікування, бо ж вони не суперечать один одному. Отже, тобі
не слід нехтувати й фізичними ліками, адже вони теж дані нам
з ласки та милості Бога, Який явив людству медичну науку,
щоб Його слуги могли користуватися цим видом лікування. Та
рівноцінну увагу приділяй і духовному лікуванню, адже воно
має просто дивовижну дію.
Якщо ж ти хочеш віднайти істинні ліки, що уздоровлюють
людину від усіх недуг і дарують їй здоров’я Царства Небесного, то знай: це не що інше, як заповіді й настанови Божі.
Спрямуй на них свою увагу.

Є

-134ти, кого так ваблять пахощі подиху Божого! Я прочитав
твого листа, адресованого пані Луа Ґетсінґер. Ти справді вельми ретельно дослідила ті причини, через які хвороба може

О

проникнути в людське тіло. Немає сумніву, що гріхи — потужний чинник тілесних недуг. Якби люди були вільними від
скверни гріха та непослуху й жили відповідно до природної,
природженої рівноваги, не йдучи на поводі своїх пристрастей,
беззаперечно, хвороби не могли б узяти над ними гору й не
множилися б із такою швидкістю.
Проте людина вперто продовжує потурати своїм хтивим
бажанням і не вдовольняється простою їжею. Навпаки, вона
готує собі харч із багатьох складників, поєднуючи в ньому багато відмінних між собою речовин. Це, а також усілякі ниці
та ганебні вчинки, настільки поглинає увагу людини, що вона
забуває про виваженість і поміркованість природного способу життя. А наслідком стає поява вельми численних і лютих
хвороб.
Тварина, якщо говорити про її тіло, складається з тих самих
елементів, що й людина. Та оскільки тварина вдовольняється простою їжею, не марнує сили на задоволення нав’язливих бажань і не коїть гріхів, то й хвороб у неї, порівняно з
людиною, значно менше. Це наочно показує, якими сильними
хвороботворними чинниками є гріх та впертість. Після своєї
появи ці хвороби ускладнюються, множаться та передаються
іншим. Це духовні, внутрішні причини недугів.
Натомість зовнішня, фізична причина хвороб — це порушення рівноваги, належного співвідношення всіх тих елементів, з яких складається людське тіло. Ось приклад: тіло людини — це об’єднання багатьох складових речовин, кожна з яких
наявна в ньому в точно визначеній кількості, тож організм як
цілість перебуває в рівновазі. Доки між цими елементами зберігається належне співвідношення, яке відповідає природній
рівновазі цілого, тобто жоден з них не відхиляється від властивої йому міри та пропорції та нема ані нестачі, ані надлишку
жодного з них, не існує фізичних підстав для хвороби.
Наприклад, в організмі має бути наявна певна кількість
крохмалю й певна кількість цукру. І поки кожен із цих елемен-

тів перебуває у властивій йому пропорції відносно цілого, не
буде причини для виникнення хвороби. Та коли ці елементи
відхиляються чи то вниз, чи то вгору від належного йому, природного рівня, це неодмінно відчиняє двері для хвороби.
Це питання слід дослідити якнайглибше. Баб казав, що народ Баха́ повинен розвинути медичну науку до такого високого
ступеня, щоб хвороби можна було лікувати просто правильним
харчуванням. Річ у тому, що коли та чи інша складова речовина
випадає з рівноваги та її відносна частка в людському тілі порушується, це неминуче породжує хворобу. Якщо, наприклад,
в організмі надміру зростає вміст крохмалю або зменшується
вміст цукру, недуга охоплює тіло. І завдання вправного лікаря — визначити, якого з елементів стало в організмі замало,
а якого — забагато. Виявивши це, лікар повинен призначити
їжу, що містить той елемент, якого людині бракує, у відповідній кількості, і цим самим відновити сутнісну рівновагу тіла.
Коли баланс в організмі пацієнта відновиться, недуга мине.
Слушність сказаного доводиться хоча б тим, що тварини
ніколи не вивчали медичної науки й не досліджували хвороби
та способи й засоби їх лікування, а проте, коли якась із них
захворіє, природа провадить її в поля або в пустелю — до тієї
рослини, споживання якої позбавить тварину її хвороби. Це
можна пояснити тим, що коли, до прикладу, в організмі тварини бракує цукру, то, за покликом природи, вона шукатиме рослину, багату цукром, і, керуючись природженим чуттям, тобто
апетитом, поміж тисячі рослин, які ростуть на полі, знайде та
з’їсть саме ту, яка містить удосталь потрібний елемент. Відтак
рівновага між речовинами, з яких складається її тіло, відновиться, і тварина видужає від своєї хвороби.
Це питання слід дослідити якнайглибше. Коли висококваліфіковані лікарі сповна, ретельно та старанно вивчать цю
справу, вони ясно побачать, що напад хвороби зумовлений
порушеннями в співвідношенні складових речовин організму
й лікування полягає в коригуванні цього кількісного співвід-

ношення, а цього можна досягти за допомогою відповідного
добору продуктів харчування.
Отже, немає сумніву, що в цю дивовижну нову епоху розвиток медичної науки допровадить до того, що лікарі зможуть
лікувати своїх пацієнтів самим тільки харчуванням. Адже
зір, слух, смак, нюх, дотик — усе це розрізнювальні чуття,
мета яких — відокремлювати корисне від шкідливого. Чи ж
можливо, щоб людський нюх — чуття, яке розрізняє запахи, — сприймав щось із відразливим запахом як корисне для
людського тіла? Це безглуздя! Це неможливо! І знов-таки,
чи ж може людина за допомогою здатності зору — чуття, що
розрізняє видимі речі, — з приємністю споглядати на огидну
купу випорожнень? Ніколи! Так само й зі смаком — чуттям,
яке одне обирає, а інше відкидає. Коли щось неприємно вражає наш смак, то ця річ, безперечно, не сприйматиметься як
щось корисне. Навіть якщо спочатку вона й може здатися корисною, то з часом, без сумніву, виявить свою шкідливість.
Коли складники організму перебувають у стані рівноваги, можна з певністю припускати, що все приємне для чуттів
буде, водночас, і корисним для здоров’я. Погляньте, як тварина пасеться на лузі, де ростуть сотні тисяч різних трав, і як
вона користується нюхом, щоб обнюхати ці рослини, куштує
їх, використовуючи смак, а тоді споживає ту травичку, яка
приємна для її органів чуття, а отже, іде їй на користь. Якби
не така-от здатність до вибірковості, тварини померли б у перший же день, адже серед рослин існує безліч отруйних, а тварини незнайомі з фармакопеєю. Але поглянь-но, який набір
точних інструментів мають вони для того, щоб відрізняти добре від згубного. Коли в їхньому організмі виникає брак якоїсь зі складових речовин, вони можуть надолужити нестачу,
шукаючи та споживаючи певні рослини, у яких багато цього
елемента; так вони відновлюють рівновагу тілесних речовин і
позбуваються своєї недуги.
І коли висококваліфіковані медики знайдуть спосіб лікувати

хвороби за допомогою правильного харчування, почнуть призначати хворим просту їжу й заборонять людям бути рабами
своїх хтивих пристрастей, то кількість випадків різноманітних
та хронічних недугів, безперечно, значно зменшиться, а здоров’я людства загалом істотно поліпшиться. Цей день неминуче настане. Такі самі всеохопні зміни відбудуться і в характері
людей, їхніх поведінці та способі життя.
-135-

Відповідно до чіткої постанови Бахаулли, не слід відки-

дати поради компетентного лікаря. Потрібно радитися з лікарями навіть тоді, коли сам хворий — відомий та видатний
медик. Словом, суть у тому, що слід дбати про своє здоров’я,
консультуючись у висококваліфікованого лікаря.
-136-

Усі люди повинні звертатися по медичну допомогу й ви-

конувати приписи лікарів, бо це відповідає божественному
припису, однак насправді Той, Хто дає зцілення, — це Бог.
-137-

О ти, що співаєш хвалу Господові! Я прочитав твого ли-

ста, у якому ти висловлюєш подив з приводу деяких законів
Божих, зокрема тих, що стосуються полювання на невинних
тварин, істот, які нікому не заподіяли ніякої кривди.
Тут нема чому дивуватися. Задумайся над внутрішнім
устроєм всесвіту, над його потаємною мудрістю, його загадками, взаємозв’язками, законами, що керують усім у світі.
Кожна частинка всесвіту пов’язана з усіма іншими могутніми
зв’язками, що ніколи не слабнуть і не допускають порушення рівноваги. У фізичній сфері творіння все суще споживає й

саме стає поживою для іншого: рослина вбирає в себе мінерали, тварина щипає та поїдає рослину, людина харчується тваринами, а мінеральний світ у підсумку поглинає людське тіло.
Фізичні тіла долають межі між різними станами, переходять
з одного життя в інше, і все суще підвладне перетворенням і
змінам, за винятком суті самого буття, бо ж вона незмінна та
непорушна й перебуває в основі існування всіх видів і родів
живих істот, та й усякої обумовленої дійсності в цьому сотвореному світі.
Якщо ти розглянеш крізь мікроскоп воду, яку п’є людина,
повітря, яким вона дихає, то побачиш, що з кожним ковтком
повітря людина вдихає безліч живих організмів або з кожним
ковтком води людина поглинає чимало різноманітних тварин.
Хіба можливо припинити цей процес? Усі створіння живляться іншими й самі стають поживою: це-бо основа самого життя. Якби не це, зв’язки, що сплітають усе створене у всесвіті,
розпалися б.
Щоразу, коли певна річ руйнується та розкладається, втрачаючи своє колишнє життя, вона підноситься у світ, вищий за
той, де вона існувала раніше. Наприклад, спершу вона полишає світ мінералів і підноситься на рівень рослин, тоді, відходячи з рослинного життя, піднімається у світ тварин, а тоді,
скинувши оболонку тваринного життя, входить у царину життя людського — і все це з ласки твого Господа, Милосердного,
Співчутливого.
Молю Бога, щоб Він допоміг тобі збагнути таїнства, що
криються в серці творіння, і зняв завісу з очей твоїх і твоєї
сестри, щоб вам була відкрита пильно стережена таємниця і
прихована істина була явлена вам з ясністю полуденного сонця, щоб Господь допоміг твоїй сестрі та твоєму чоловікові
ввійти до Царства Божого й вилікував тебе від усякої хвороби — тілесної чи духовної, яка тільки може спіткати людину
в цьому житті.

-138ви, милі Господу! Царство Боже стоїть на засадах неупередженості та справедливості, а також на милосерді, співчутті
й доброті до будь-якої живої душі. Тож прагніть усім серцем
співчутливо ставитись до всього людства, за винятком хіба що
тих, ким рухає своєкорисливість і себелюбство, або ж тих, чия
душа уражена недугою. Доброти не можна виявляти до тирана, шахрая, злодія, бо ж доброта не допоможе їм усвідомити
лиху природу своїх учинків, а тільки спонукатиме їх до затятості у своїх пороках. Хай яке добросердя ти виявлятимеш до
брехуна, він і далі брехатиме, бо вважатиме, що обманув тебе,
тоді як ти аж надто добре розумієш його натуру, але мовчиш з
надзвичайного співчуття до нього.
Стисло кажучи, милі Богу повинні мати милосердя та співчуття не тільки до своїх братів-людей, а виявляти якнайбільшу
ніжну турботу про всіх живих істот. Адже з фізичного погляду
та в усьому, що стосується тваринного духу, тварини й людина
поділяють ті самі відчуття. Однак люди не збагнули цієї істини та вважають, що фізичні відчуття властиві тільки людським
істотам, а тому заподіюють тваринам кривду та жорстокість.
Однак дійсно, яка ж різниця між людьми й тваринами в
тому, що стосується фізичних відчуттів? Ці відчуття ті самі,
хай кому ви завдаєте болю — людині чи тварині. Відмінності — геть ніякої. Навіть більше, можна сказати, що тваринам
завдається гірша шкода, бо ж людина вміє говорити й може поскаржитися, закричати або застогнати; коли її поранено, людина може звернутися до влади, яка захистить її від нападника.
А нещасна тварина — безмовна, нездатна висловити свій біль
або поскаржитися владі. Хай навіть людина заподіє тварині
тисячу лих, тварина не зможе зупинити її словом благання чи
притягти її до суду. Отже, важливо виявляти до тварин якнайбільшу турботу й бути до них навіть добрішими, ніж до людей.
Змалку навчайте своїх дітей ставитися до тварин з безмежною ніжністю та любов’ю. Якщо тварина хвора, нехай діти
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спробують вилікувати її; якщо вона голодна, нехай нагодують
її; якщо спрагла, нехай напоять; якщо знемагає від утоми, нехай подбають про її відпочинок.
Більшість людей — грішники, тоді як тварини — цілком
невинні. Тому, звісно ж, ті, що без гріха, заслуговують найбільше доброти й любові, однак це не стосується шкідливих
тварин, таких як кровожерливі вовки, отруйні змії та інші
смертоносні істоти, бо ж доброта до них буде несправедливістю до людей та інших тварин. Якщо, приміром, ви будете
ласкаві й лагідні до вовка, це буде великою жорстокістю щодо
овець, бо ж вовк матиме змогу знищити цілу отару. Скажений
пес, якщо дати йому таку нагоду, може вбити тисячі тварин і
людей. Отже, співчуття до лютих і хижих звірів — це кривда
мирним тваринам, а тому зі шкідливими тваринами слід боротися. Натомість до благословенних тварин потрібно виявляти всю можливу доброту — що більшу, то краще. Лагідність
і ніжна турбота — основоположні засади небесного Царства
Божого. Завжди будьте свідомі цього.
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О ти, служнице Божа! Поширювати добрі новини з не-

бес слід з якнайбільшою гідністю та шляхетністю душі. Доки
душа не набуде тих якостей, які є обов’язковими для носія цієї
благовісті, її слова не матимуть впливу на людей.
О невільниця Божа! Людський дух наділений чудесними
силами, а проте він потребує підкріплення від Духа Святого. Якщо ти почуєш щось інакше — це будуть не більш ніж
вигадки. Та коли людський дух знаходить підмогу в щедрих
дарах Духа Святого, тоді його сила стає просто дивовижною.
Тоді людський дух здатний прозирати в сутність речей та розкривати приховані таємниці. Пригорнися ж усім серцем до
Духа Святого й заклика́й до цього всіх інших. Ти побачиш, які
прекрасні плоди це принесе.

О служнице Божа! Зорі в небі не мають ніякого духовного
впливу на цей тлінний світ. Однак, усі частини й усі складники
всесвіту дуже тісно пов’язані між собою в цьому безмежному просторі, і цей зв’язок зумовлює фізичні взаємовпливи. Та
поза щедротами Святого Духа геть усе, що ти могла чути на
тему трансів або медіумів, які через труби начебто передають
співучі голоси померлих, — це фантазії, достеменні й очевидні. Що ж до щедрот Святого Духа, то хоч би якими словами
ти їх описувала, можеш не боятися перебільшення. Отже, вір
усьому, що б ти про це не почула. Однак ті люди, про яких
ти згадуєш, — медіуми з трубами — цілковито позбавлені
цих щедрот і не мають у них ніякої частки. Усе, що вони роблять, — це омана.
О служнице Божа! На молитви дається відповідь через вселенських Явителів Божих. Навіть якщо в проханні йдеться про
матеріальні речі, навіть якщо мова йде про недбальців — коли
вони молитимуть Бога, зі смиренням благаючи Його про допомогу, то і їхні молитви не залишаться непочутими.
О служнице Божа! Реальність Божественності свята й безмежна, а цілі й потреби сотворених істот — обмежені. Божа
благодать — неначе дощ, що проливається з небес: ця вода не
зв’язана ніякою формою, але набуває форми — розміру, вигляду, обрисів — залежно від того місця, куди вона падає. У
прямокутному басейні вода, що перед тим не була нічим обмежена, набуває прямокутної форми, у шестикутному — шестикутної, у восьмикутному — восьмикутної, і так далі. Сам по
собі дощ не має ні геометричних ознак, ні меж, ні форми, але
набирає тієї чи іншої форми залежно від обмежень, які накладає на нього посуд. Так само й Свята Сутність Господа Бога
є безмежною та безмірною, але Його благодать і Його сяєво
стають скінченними в Його творіннях через їхні власні обмеження. Тому-то молитви деяких людей у певних випадках знаходять прихильний відгук.
О служнице Божа! З Господом Христом було так само, як з

Адамом. Чи ж перша людська істота, що існувала на цій землі,
мала батька й матір? Звісно, що ні. У Христа ж не було лише
батька.
О служнице Божа! Молитви, явлені людям для того, щоб
вони могли благати про зцілення, стосуються як тілесного, так
і духовного здоров’я. Тож промовляй їх, аби зцілити і душу,
і тіло. Якщо зцілення буде для хворого благом, він його, безперечно, отримає; та для деяких недужих зцілення від однієї
хвороби стане причиною інших недуг, і тоді мудрість не дозволяє задовольнити молитовне прохання.
О служнице Божа! Сила Духа Святого зцілює як тілесні, так
і духовні недуги.
О служнице Божа! У Торі написано: «Дам я вам долину
Ахор як двері надії». Долина Ахор — це місто Акко, і будьхто, що тлумачить ці рядки інакше, — з тих, хто не відає.
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Ти питав про преображення Ісуса в присутності Мойсея,

Іллі та Небесного Отця на горі Фавор, про яке розповідається
в Біблії. Учні Ісусові спостерігали це своїм внутрішнім зором,
тож це була прихована таємниця, яка стала їхнім духовним
відкриттям. Якщо ж розуміти це так, що вони бачили фізичні
явища, тобто спостерігали преображення тілесними очима, то
в долині й на самій горі було того дня багато інших людей, і
виникає питання: чому ж вони не побачили того, що сталося?
І чому Господь наказав учням не розповідати нікому про побачене? Зрозуміло, що це було духовне видіння, образ Царства.
Тому-то Месія звелів тримати все це в таємниці, «аж доки Син
Людський не воскресне з мертвих»45, тобто доти, доки Справа
Божа не буде звеличена, і не восторжествує Слово Боже, і не
засяє на повну силу дійсність Христова.
45 Євангеліє від Матвія 17:1–19; Євангеліє від Марка 9:2–9; Євангеліє від Луки 9:28–36.
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Бога! Я прочитав твого листа, і зміст його, такий виразний і
красномовний, звеселив моє серце, засвідчивши твою глибоку й щиру відданість Справі Божій, твій наполегливий поступ
шляхом Його Царства й твою твердість у Його Вірі, адже з
усіх цінностей саме це — найцінніше в очах Божих.
Скільки душ свого часу зверталися до Господа, ступали під
захисний покров Його Слова та здобували всесвітню славу.
Один із прикладів — Іуда Іскаріот. А тоді, коли випробування
ставали суворішими, а напади — жорстокішими, вони послизалися на шляху своєму й відступали від Віри, правду якої попередньо визнали, і, зрікшись її, втративши злагоду та любов,
впадали в безчинства й ненависть. Це показало велику силу
випробувань, яка змушує тремтіти й хитатися навіть наймогутніші стовпи.
Іуда Іскаріот був найвидатнішим з учнів, і він закликав людей приходити до Христа. Але потім йому здалося, що Ісус виявляє дедалі більше шани апостолові Петру, і коли Ісус сказав,
звертаючись до Петра: «Ти Петро, і на цьому камені я збудую
церкву Мою», то надана Петрові особлива честь справила відчутний вплив на апостола й наповнила заздрістю серце Іуди.
Тому-то він, бувши колись такий близький до Ісуса, відвернувся від Нього, і він, прийнявши свого часу Віру, заперечив
її, і любов його змінилася ненавистю, тож зрештою він спричинив розп’яття преславного Господа, цього явленого Сяйва.
Такі-от наслідки заздрості — головної причини, з якої люди
звертають із Прямого Шляху. Так уже бувало й ще не раз буде
в історії цієї великої Справи. Та це не страшно, адже відступництво одних зміцнює вірність інших, і з таких випробувань
повстають душі тривкі, незламні та непохитні, наче гори, у
своїй любові до Явленого Світла.
Передай же служницям Милосердного моє послання: у
жорстоких випробуваннях вони повинні стояти непорушними
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й вірними у своїй любові до Баха́. Узимку раз у раз налітають
хуртовини й віють люті вітри, але потім приходить весна з усією своєю красою, прикрашуючи пагорби й долини запашними травами та червоними анемонами, що так тішать людське
око. І от уже пташки виспівують на гіллі свої радісні трелі та
виголошують з амвонів дерев свої мелодійні проповіді. Дуже
скоро ви побачите, як розіллється навкруги яскраве світло, замайорять знамена вишніх сфер, широко розіллються солодкі
пахощі Всемилосердного, пройдуть широкими лавами полки
Царства, пролетять ангели небесні й подих Духа Святого зійде
на всі ті краї. У той день ти побачиш, які усі ті, кому забракло
твердості й переконаності, — і чоловіки, і жінки — побачать
крах своїх надій і тяжкість своєї втрати. Так-бо постановив
Господь, Явитель Священних Віршів.
Що ж до тебе, то благословенна ти, що так твердо стоїш у Справі Божій і така непохитна в Його Завіті.
Молю Бога, щоб Він подарував тобі одухотворену душу й
життя Царства, зробив тебе листочком, зеленим і міцним, на
Дереві Життя, щоб ти могла добре послужити служницям Милосердного, одухотворюючи та підбадьорюючи їх.
Твій великодушний Господь допоможе тобі у твоїх трудах
у Його винограднику, зробить тебе тим знаряддям, завдяки
якому ширитиметься між Його служницями дух єдності. Він
просвітлить твоє внутрішнє око світлом знання, Він простить
гріхи твої та перетворить їх на доброчинства. Воістину, Він
Той, Хто прощає, Співчутливий, Господь безмірної благодаті.
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О ти, дорога служнице Божа! Хвали Бога за те, що ти спо-

добилася ласки край Його Святого Порогу й шани в Царстві
Його могутності. Збори, що ти їх очолюєш, — образ самого
Вишнього сонму, віддзеркалення всеславного царства. Прагни
ж усім серцем і душею, у молитовному смиренні та самозре-

ченні утверджувати Закон Божий та якнайширше розповсюджувати Його пахощі. Старайся стати справжньою головою
тих зібрань одухотворених душ і бути гідною товариства ангелів у царстві Всемилостивого.
Ти питала про вірші, з десятого по сімнадцятий, з двадцять
першого розділу Одкровення святого Йоана Богослова. Знай
же, що, згідно з математичними принципами, небосхил, з якого світить яскраве денне світило цієї землі, розділений між
дванадцятьма сузір’ями, що звуться знаками зодіаку. Так само
й Сонце Істини сяє та шле свої щедроти через дванадцять положень святості. У цьому випадку дванадцять небесних знаків — це ті бездоганні та непорочні особи, які стали джерелами святості й зірницями, що сповістили світові єдиність Божу.
Зваж, що за часів Співбесідника Божого (Мойсея) існувало дванадцять святих істот, які очолювали дванадцять племен.
Так само й у законоустрої Духа (Христа) було дванадцять апостолів, що зібралися під покровом того небесного Світла, і з
тих блискучих місць світанку зійшло Сонце Істини — подібно
до того, як сонце сходить у небі. Так само й за часів Мухаммада було дванадцять зірниць святості — тих, хто виявляв підтверджувальну допомогу Божу. Такий-бо порядок речей.
Святий Йоан Богослов так само говорить про своє видіння
дванадцяти брам і дванадцяти підвалин. Під «великим містом,
святим Єрусалимом, що сходить з неба від Бога», він має на
увазі священний Закон Божий, як це пояснюється в багатьох
Скрижалях та як про це можна прочитати в Писаннях Пророків минулого. Наприклад, було пророче видіння про те, як цей
Єрусалим іде в пустелю.
У тих рядках з Одкровення говориться, що небесний Єрусалим має дванадцять брам, і крізь них у Місто Боже входять
благословенні. Тут брами — це душі, які є провідними зорями,
дверима знання та благодаті. У цих брамах стоять дванадцять
ангелів. Під «ангелами» тут слід розуміти силу підтверджень
Божих: це означає, що у світильниках цих душ горить світоч

підтверджувальної сили Божої і душам цим буде дарована неабияка підтримка згори.
Ці дванадцять брам оточують цілісінький світ, тобто
вони — прихисток для всіх сотворених істот. Крім того, дванадцять брам — це підвалини Міста Божого, небесного Єрусалиму, і на кожній з цих підвалин написане ім’я одного з
апостолів Христових. Інакше кажучи, кожна з них являє досконалості, радісне послання та велич цієї святої Сутності.
Якщо стисло, то в Писанні сказано: «А той, хто зі мною
говорив, мав жезл із золота, тобто міру, якою він міряв місто, і брами його, і його вежі». Це означає, що одні пророки
спрямовували людей посохом, який виріс із землі, і пасли їх
жезлом, подібним до жезла Мойсеєвого; другі напучували й
пасли народ за допомогою залізного жезла, як це було за Законоустрою Мухаммада; а в цю епоху — епоху найвеличнішого Законоустрою — жезл із царства рослин або жезл із заліза
перетворяться на жезл із щирого золота, узятий з безмежних
скарбниць, що в Царстві Господа. Цим жезлом людей настановлятимуть на правильний шлях.
Зверни увагу на відмінність: колись давно Вчення Божі
були, наче дерев’яний посох, і саме з його допомогою ширилося Слово Боже, проголошувався Закон Божий і утверджувалася Його Віра. Тоді настав час, коли жезл правдивого Пастиря
був із заліза. А сьогодні, у цей новий та дивовижний вік, цей
жезл — неначе щире золото. Яка ж велика відмінність! Поглянь лишень, скільки нових земель охопили Закон Божий і
Вчення Божі за цього законоустрою та яких висот, небувалих
за всіх попередніх законоустроїв, вони досягли: воістину, цей
жезл — з найчистішого золота, тоді як у давнину жезли були
із заліза та дерева.
Ось коротка відповідь на твоє запитання, бо написати більше мені бракувало часу. Я впевений, ти пробачиш мені це.
Служниці Божі повинні досягти такого положення, щоб вони
могли самі, без сторонньої допомоги, осягнути цей прихова-

ний зміст і вміти сповна витлумачити кожне слово, — такого
положення, аби з істини, що в глибині їхніх сердець, пробивалися ключі мудрості та фонтанували струменями, наче потужний водограй, що б’є зі свого первинного джерела.
-143ти, що наблизився до духу Христового в Царстві Божому! Справді, тіло людини складається з фізичних елементів, а все, що є складним, неминуче розкладається. Натомість
дух — єдина сутність, витончена й ніжна, безтілесна, вічна,
від Бога. Тим-то всякий, хто шукає Христа в Його фізичному тілі, шукає марно, і доступ до Нього буде перекрито немов
щільною завісою. А хто прагне знайти Христа в дусі, той щодня сповнюватиметься чимдалі більшою радістю, пристрастю
та гарячою любов’ю, дедалі ближчий до Нього, і споглядатиме
Його ясно й виразно. У цей новий і дивовижний день належить тобі шукати духа Христового.
Воістину, ті небеса, на які вознісся Месія, — не оце безкрає
небо над нами. Його небесами було Царство Його милосердного Господа. Він-бо й Сам казав: «Я зійшов з небес»46 і «Син
Людський — на небесах»47. Звідси ясно бачимо, що Його небеса — поза межами будь-яких орієнтирів; вони обіймають у
собі все суще та створені для тих, хто поклоняється Богові.
Благай же і моли Господа, щоб Він підніс тебе на ці небеса й
дозволив тобі скуштувати небесної поживи в цей вік величний
та могутній.
Знай же, що люди й досі не змогли розгадати всі приховані таємниці Книги. Вони домислюють, що Христос покинув
Свої небеса в ті дні, коли Він ходив по землі, — що Він немовби впав з висот Своєї піднесеності, а згодом знову піднявся в
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46 Євангеліє від Йоана 6:38.
47 Євангеліє від Йоана 3:13.

цю вищу небесну широчінь, на оті небеса, яких не існує взагалі, бо ж це тільки порожній простір. І вони чекають, що Він
зійде звідти знову, верхи на хмарах, вони думають, що в цьому
безмежному просторі є хмари й що Він сяде на них і в такий
спосіб спуститься долу. Натомість істина полягає в тому, що
хмара — лише пара, що піднімається від землі, а не спускається з небес на землю. Радше хмара, про яку йдеться в Євангелії, — це людське тіло, назване так тому, що тіло є для людини
наче завісою, яка, немов хмара, не дає побачити Сонце Істини,
що сяє з обрію Христового.
Молю Бога, щоб Він розчинив перед твоїми очима брами
відкриттів і прозрінь і щоб у цей найясніший з усіх днів ти міг
сповна пізнати Його таїнства.
Я дуже хотів би побачитися з тобою, але зараз обставини
несприятливі. Якщо буде на те воля Божа, ми повідомимо тобі,
коли з’явиться добра нагода потішити тебе такою зустріччю.
-144ти, хто так любить людство! Твого листа отримано. З
нього ми дізналися, що ти, хвала Богові, здоровий і добре почуваєшся. Як випливає з твоєї відповіді на попередній лист, між
тобою та друзями вже зародилося почуття взаємної приязні.
У кожній людині слід бачити тільки те, що варте хвали. Хто
чинить так, може стати другом усьому роду людському. Однак, якщо ми дивимося на людей з точки зору їхніх вад, потоваришувати з ними надзвичайно важко.
Одного дня Христос — нехай життя всього світу буде жертвою за Нього — проходив повз мертву собаку — огидний
кістяк, смердючу, напівзогнилу падаль. Один із тих, що були
коло нього, мовив: «Який же нестерпний сморід!» А інший
додав: «Яка гидота! Який жах!» Словом, кожен так чи інакше
висловив свою відразу.
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А тоді промовив Сам Христос: «Погляньте-но на зуби цього
собаки! Які вони блискучо-білі!»
Месія ні на мить не зупинив погляду, що не помічає недоліків, на відразливості цього трупа. Єдине, що не було відразливим у цій мертвій тварині, — білизна її зубів, тож Ісус одразу
відзначив їхній блиск.
Тож, спрямовуючи погляд на інших, нам слід помічати те, у
чому вони досягли успіху, а не те, у чому вони зазнали невдачі.
Хвала Богові, що ти взяв собі за мету трудитися задля добробуту людства й допомагати душам долати свої вади. Цей
добрий намір неодмінно принесе похвальні плоди.
-145своєму листі ти торкнувся питання духовних відкриттів.
Людський дух — всепоглинальна сила, що охоплює реальну
природу всього сущого. Усе, що ти бачиш навколо себе, — усі
ті дивовижні витвори людської майстерності, відкриття, винаходи та інші свідчення — було колись таємницями, захованими в царині непізнаного. Людський дух розкрив ці таємниці
й виніс їх із царини невидимого у видимий світ. Узяти хоча б
силу пари, фотографію, фонограф, бездротовий телеграф, останні здобутки математики — усі до одного були колись загадкою, таємницею, що пильно охороняється, але людський дух
розгадав ці загадки й пролив світло на те, що було колись оповите темрявою. Отже, ясно, що людський дух — це всеохопна
сила, яка здатна проникати в сокровенну сутність усіх сотворених речей, розкриваючи глибинні таємниці світу явищ.
Натомість божественний дух розкриває божественну дійсність і ті вселенські таємниці, що перебувають у світі духовному. Маю надію, що й ти сповнишся цим божественним духом, щоб ти зміг пізнати таємниці іншого світу так само, як
пізнаєш таємниці світу нижчого.
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Ти запитував про 30-й вірш з 14-го розділу Євангелія від
Йоана, у якому Господь Христос каже: «Небагато вже Я говоритиму з вами, бо надходить Князь світу цього, а в Мені Він
нічого не має». Князь світу цього — це Благословенна Краса,
а слова «в Мені Він нічого не має» означають: після Мене всі
черпатимуть благодать від Мене, але Він незалежний від Мене
й не потребує Моєї благодаті. Тобто Його багатство перевершує будь-яку Мою благодать.
Тепер щодо твого питання про ті відкриття, які може зробити душа після того, як звільниться від своєї людської форми:
безперечно, той інший світ — це світ проникливості й відкриттів, адже завіса, яка заслоняла його, буде знята й людський дух
зможе бачити інші душі — вищі, нижчі та рівні йому. Тут можна зробити порівняння з тим станом, у якому перебуває людина в лоні матері, коли її очі прикриті завісою та все приховано
від неї. Коли людина народжується зі світу утроби, вступає в
це життя, в її очах це життя — порівняно із життям в утробі
матері — стає цариною проникливості та відкриттів, бо ж тут
вона може бачити все суще своїм зовнішнім зором. Так само,
покинувши це життя, людина споглядатиме в іншому світі все
те, що було приховане від неї тут, але бачити та сприймати все
це вона буде вже своїм внутрішнім оком. Там вона побачить
і своїх товаришів, і рівних собі, і тих, хто вищий або нижчий
від неї за своїм становищем. Що ж до того, як розуміти рівність усіх душ у всевишній обителі, то тут ідеться ось про що:
душі вірян, коли вони вперше з’являються в тілесному світі,
є рівними, і кожна з них однаково чиста й освячена. Однак у
цьому світі вони починають відрізнятися одна від одної: деякі
досягають вищого положення, деякі — середнього, а деякі залишаються на найнижчому ступені буття. Отже, душі рівні на
початку земного існування, а після смерті вже даються взнаки
відмінності між ними.
Ти також запитував про Сеїр. Сеїр — це місцевість неподалік Назарета в Галілеї.

Щодо слів Йова з 25–27-го вірша 19-го розділу — «я знаю,
що мій Спаситель живий, і в останній день Він стане на землі», — то їх слід розуміти так: я не буду принижений, бо є в
мене Годувальник і Хранитель, і Він, мій Помічник і Оборонець, урешті-решт буде явлений. І хоча тепер плоть моя слабка
та вкрита червами, я зцілюсь і на власні очі, тобто своїм внутрішнім зором, побачу Його. Ось що сказав Йов після того,
як вони осипали його докорами, та й він сам гірко скаржився
на ті злигодні й поневіряння, яких він зазнав. Та навіть коли
через напади страшної хвороби все його тіло вкрили черви,
він запевняв тих, хто був коло нього, що рано чи пізно він цілковито зцілиться та в цьому самому тілі, цими самими очима
побачить свого Спасителя.
Щодо жінки з розділу 12 Одкровення святого Йоана, яка
втекла в пустелю, і великого чуда, явленого з небес, — жінки,
зодягненої в сонце, з місяцем під ногами, то ця жінка означає
Закон Божий. Згідно з термінологією, прийнятою у Священних Книгах, це вказує на Закон, і тут жінка є його символом.
А два світила, сонце й місяць, — це два престоли: турецький
і перський, підпорядковані Закону Божому. Сонце — символ
Перської імперії, а місяць, тобто півмісяць, — Турецької. Корона з дванадцятьма зубцями — це дванадцять імамів, що
утверджували Віру Божу так само, як до них — апостоли. Новонароджене Дитя — це Краса Обожнюваного48, народжена
від Закону Божого. Далі йдеться про те, як ця жінка втікає в
пустелю. Це означає, що Закон Божий перенісся з Палестини
в пустелю Хіджаз, де й залишався 1260 років — аж до приходу обіцяного Дитяти. Як добре відомо, у Священних Книгах
кожен день рахується за рік.

48 Тобто Баба. Див. «Відповіді на деякі запитання» (Some Answered
Questions, chap. XIII).

-146ти, служнице, що палаєш любов’ю до Бога! Я ознайомився з твоїм прекрасним листом і подякував Богові за твоє
щасливе прибуття в оте велике місто. Молю Його про те,
щоб — завдяки Його незмінній допомозі — твоє повернення
справило могутній вплив на людей. А це може статися тільки
в тому разі, якщо ти позбудешся геть усякої прив’язаності до
цього світу й зодягнешся в шати святості; якщо ти зосередиш
усі свої думки й усі свої слова на споминанні Бога та хвалі
Йому, поширенні Його солодких пахощів і звершенні добрих
справ; якщо ти присвятиш себе тому, щоб пробуджувати байдужих, повертати сліпцям зір, глухим — слух, німим — мову,
а також, силою духа, воскрешати до життя мертвих.
Адже й сам Христос у Євангелії сказав про людей, що вони
сліпі, глухі, німі, але додав: «Я зцілю їх».
Будь добра та співчутлива до своєї немічної матері й розповідай їй про Царство, щоб звеселилось її серце.
Передавай мої вітання міс Форд. Перекажи їй добру звістку
про те, що ми живемо в дні Царства Божого. Скажи їй: Благословенна ти за твої шляхетні наміри, благословенна ти за
твої добрі діла, благословенна ти за духовність твого єства.
Направду, я люблю тебе за ці твої наміри, якості та діла. І ще
скажи їй: Згадай Месію та Його дні на землі, Його приниження та страждання й про те, як люди не зважали на Нього. Згадай, як іудеї глузували й насміхалися з Нього, кажучи:
«Мир тобі, Царю Юдейський! Мир тобі, Царю Царів!» Згадай,
як вони оголошували Його божевільним і запитували, як же
може Справа цього Розп’ятого поширитися від сходу й до заходу світу. Тоді ніхто не пішов за Ним, за винятком кількох
душ: рибалок, теслярів, інших простих людей. Яка ж сумна,
яка прикра омана!
І згадай, що було далі: як упали додолу їхні великі прапори,
а натомість був піднятий Його найпіднесеніший стяг; як затьмарилися всі яскраві зорі на тих небесах честі й гордості; як
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вони зайшли за обрій на заході всього, що піде в небуття, у той
час як Його осяйне Світило досі сяє з небес невмирущої слави,
непідвладне плинові століть і віків. Нехай це буде наукою для
вас, ви-бо маєте очі, щоб бачити! Уже невдовзі ви узрієте речі
ще величніші.
Знайте, що всі людські потуги разом узяті неспроможні
утвердити всесвітній мир або протистояти непереборному пануванню нескінченних воєн, що повсякчас спалахують у світі.
Та вже незабаром сила небесна, влада Святого Духа підніме на
високих вершинах знамена любові та миру, і там, понад замками величі й могутності, ці знамена розвіватимуться на поривчастих вітрах, що віють з лагідної милості Божої.
Передай мої вітання також і місіс Флоренс і скажи їй: Багато людських спільнот відступили від основ своєї віри та
прийняли доктрини, що не мають ніякої цінності в очах Божих. Вони немов ті фарисеї, що молилися й постилися, а тоді
прирекли на смерть Ісуса Христа. Присягаюся життям Божим!
Дивні речі діються у світі!
Що ж до тебе, о служнице Божа, то ніжно промовляй цю
молитву до твого Господа, кажучи Йому:
О Боже, мій Боже! Налий мені чашу зречення від усього і
в оточенні Твоєї величі й дарів звесели мене вином любові до
Тебе. Звільни мене від нападів пристрастей і жадань, збий з
мене кайдани цього нижнього світу, приверни мене захватом
до Твоєї вишньої обителі, освіжи мене — поміж служницями
Твоїми — віяннями Твоєї святості.
О Господи, осяй обличчя моє світочами Твоїх дарів, проясни очі мої спогляданням знаків Твоєї всепанівної могутності;
потіш моє серце славою Твоїх знань, що охоплюють усе суще;
звесели мою душу Твоїми животворними звістками великої
радості, о Ти, Царю цього світу й Царства вишнього, о Ти,
Господи владарювання й могутності, щоб я могла поширювати скрізь і всюди Твої знаки та знамення, і проголошувати
Справу Твою, і утверджувати Вчення Твоє, і служити Закону

Твоєму, і звеличувати Слово Твоє.
Ти, воістину, Могутній, Вічний Дарувальник, Удатний, Всеможний.
Що ж до засад научання Віри, то знай: поширити Послання
можна тільки за допомогою добрих справ і духовних якостей,
кришталево чистими словами й тією радістю, що променіє з
обличчя того, хто проповідує Віровчення. Важливо, щоб діла
вчителя засвідчували правдивість його слів. Така має бути постава кожного, хто розповсюджує солодкі пахощі Божі, і такі
якості повинен мати кожен, хто щирий у своїй вірі.
Коли Господь дозволить тобі досягти цього стану, то, будь
певна, Він вкладе в уста твої слова істини і сподобить тебе
говорити через віяння Духа Святого.
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Поміркуй над минулим — над подіями часів Ісуса Хри-

ста, і сучасні події стануть тобі ясними та зрозумілими.
-148-

О ви, сини й дочки Царства! Вдячні птахи духа прагнуть

тільки того, як би їм злетіти у височінь небес і там навдивовижу майстерно співати своїх пісень. Натомість жалюгідні земляні черви люблять рити підземні ходи, і яких же зусиль вони
докладають, щоб якнайглибше заритися в землю! Так само поводяться й діти землі. Їхня головна мета — знаходити все нові
й нові засоби для того, щоб подовжувати в цьому тлінному
світі оту смерть іще за життя; дарма що вони зв’язані по руках
і ногах незліченними турботами та печалями й ніколи, ані на
мить, не почуваються в безпеці, ніколи не почуваються захищеними, навіть від раптової смерті. Мине небагато часу, і вони
підуть у небуття, і по них не залишиться на землі ані сліду, і
ніхто не згадає їх ані словом.

Заходьтеся ж славити Бахауллу, бо це завдяки Його ласці
та підтримці ви стали синами й дочками Царства. Це завдяки Йому ви сьогодні — співочі птахи на лугах істини, завдяки
Йому ви змогли злетіти у висоти неминущої слави. Ви знайшли своє місце у світі, що не знає смерті; подуви Духа Святого овіяли вас; ви зажили іншим життям, ви дістали доступ до
Порогу Божого.
Отже, з великою радістю засновуйте духовні збори, вихваляйте та прославляйте Господа, величаючи Його Святим
і Найвеличнішим. Нехай линуть до царства Всеславного ваші
благання по допомогу, і нехай щохвилини звучать міріади подяк за цю прещедру ласку й безмежну благодать.
-149ти, що маєш очі, щоб бачити! Те, що ти наочно
узрів, — це істина, і вона належить до сфери видимого.
Пахощі нерозривно пов’язані та поєднані з пуп’янком квітки, і коли пуп’янок розкривається, його солодкий аромат виливається назовні. Навіть трава приносить свої плоди, дарма
що може здатися, наче це не так, адже в саду Божому кожна
рослина має своє значення та свої властивості й кожна рослина може — на свій лад — зрівнятися з усміхненою стопелюстковою трояндою у звеселянні духа своїми пахощами. Не
сумнівайся в цьому. Сторінки книжки нічого не знають ані про
слова, що на них написані, ані про їхнє значення, але з огляду
на зв’язок паперових сторінок із цими словами друзі шанобливо передають книжки з рук у руки. До того ж такий зв’язок — найчистіша щедрота.
Коли людська душа покидає цю недовговічну купу пороху
й піднімається у світ Божий, усі завіси спадають, усі істини
виходять на яв, усе доти невідоме стає ясним, а приховані істини відкриваються розумінню.
Подумай про дитя, яке в утробному світі було глухим на
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вухо, сліпим на око й німим на язик, позбавлене будь-якої
здатності до сприйняття. Щойно воно вийшло з того світу
темряви в цей світ світла, як його очі прозріли, вуха почали
чути, язик заговорив. Так само, поспішаючи з цього тлінного
світу в Царство Боже, людина народжується в дусі; і тоді в неї
розплющуються очі сприйняття, вуха її душі починають чути,
і всі ті істини, про які вона раніше не знала, стають для неї
ясними та зрозумілими.
Спостережливий мандрівник, який подолав довгий шлях,
безперечно, зможе пригадати все, що відкрилося йому в дорозі, хіба що якась нещаслива пригода спіткає його й зітре його
пам’ять.
-150ти, служнице, що охоплена вогнем любові до Бога! Не
журися через ті турботи й труднощі, з якими ти стикаєшся в
цьому нижньому світі, і не радій, коли легко й комфортно, бо і
те, і те скоро промине. Це нинішнє життя — мов швидкоплинна хвиля, мов міраж або скороминущі тіні. Чи ж може спотворене видиво в пустелі бути джерелом прохолодної води?
Ні ж бо, присягаюся Господом Господ! Ніколи проста подоба
дійсності не дорівняється до самої дійсності, і величезна відмінність існує між фантазією та фактами, між істиною та її
видимістю.
Знай же, що Царство Боже — це і є реальний світ, а ця нижча місцина — тільки-но тінь, яку воно відкидає. Тінь не має
власного життя; її існування — лише плід уяви й ніщо більше;
це тільки віддзеркалені на воді образи, що їх наше око сприймає як справжні картини.
Покладайся на Бога. Май довіру до Нього. Слав Його й
увесь час пам’ятай про Нього. По правді кажу тобі, Він обертає турботи на душевний супокій, журбу — на відраду, тяжкий
труд — на цілковитий спокій. Йому-бо підвладне все суще.
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Прислухайся ж до моїх слів: визволься з пут усього, що відбувається. Ні, радше за всіх обставин дякуй твоєму сповненому любові Господу та покладись в усіх своїх справах на Його
Волю, що діє так, як Він зволить Сам. Воістину, це краще для
тебе, ніж усе інше в обох світах.
-151-

О ти, що віриш у єдиність Бога! Знай, що ніщо не принесе

користі людській душі, крім любові до Всемилостивого, ніщо
не осяє людського серця, крім того сяєва, що променіє з царства Господнього.
Полиш усі інші турботи, нехай підуть у забуття спомини
про все інше. Нехай усі думки твої будуть тільки про те, що
підносить душу людини до Раю небесної благодаті та спонукує кожнісіньку пташку Царства линути до Найвищого Обрію — осереддя неминущої слави в цьому тлінному світі.
-152о ж до питання про душу вбивці й про те, яка кара на
нього чекає, то надана відповідь полягає в тому, що вбивця повинен спокутувати свій злочин. Це означає, що коли вони скарають його на смерть, смерть стане покутою за його злочин,
і після смерті Бог по справедливості Своїй не накладатиме на
нього ще однієї кари, адже це суперечило би божественній
справедливості.

Щ

-153ти, служнице Божа! Нині дякувати Богові за Його щедрі
дари означає мати променисте серце й душу, відкриту всім духовним поривам. У цьому — суть вдячності.
Що ж до подяки на словах чи на письмі, то вона теж при-
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йнятна, але порівняно з тією, іншою, формою подяки вона
лише подоба її та є уявною. Адже найважливіше — саме ті
знаки духа, що линуть з глибини серця. Маю надію, що ти будеш облагодіяна цим.
Що ж до того, що комусь бракує здібностей або він недостойний зустріти День Воскресіння, то все це не може бути
причиною позбавлення дарів та щедрот, адже це не День Справедливості, а День Милості, у той час як справедливість віддає
кожному належне. Отже, не зважай на міру своїх здібностей,
а дивись тільки на безмежну ласку Бахаулли. Його щедрість
усеохопна, і милість Його — неперевершена.
Прошу Бога, щоб з Його допомогою та могутньою підтримкою ти могла навчати інших сокровенного змісту Тори з красномовством, розумінням, завзяттям і вправністю. Зверни обличчя своє до Царства Божого, прохай про дари Святого Духа,
промовляй до людей — і підтвердження Духа не змусять на
себе чекати.
Що ж до великого, схожого на сонце світила, яке ти бачила
у своєму сні, то це був Обітований, а промені, що розходилися навсебіч, — то були Його щедроти. Прозора поверхня води
уособлює чисті й неосквернені серця, а хвилі, що здіймалися
на водах, — піднесення тих сердець і той факт, що вони були
так глибоко зворушені. Інакше кажучи, хвилі — це хвилювання духа та святі пориви душі. Дякуй же Богові, що у світі сновидінь тобі були явлені ці образи.
Тепер про те, що ж означає цілковите самозречення: ідеться
про те, що людина повинна відважитися на самопожертву в
справжньому розумінні цього слова, тобто знищити ті мотиви,
що зумовлені її людським становищем, і позбутися всіх тих
характеристик, які гідні осуду та становлять похмуру темряву
цього земного життя, але не про те, що слід дозволяти здоров’ю погіршитися й доводити до знемоги своє тіло.
Ревно й смиренно благаю край Святого Порогу про те, щоб
небесні благословення та божественне прощення огорнули

твою дорогу матір, як і твоїх сповнених любові сестер та інших родичів. Особливо ж я молюся за твого нареченого, який
так поспішно пішов з цього світу у світ наступний.
-154ти, сину Царства! Твої люб’язні листи, написані в такому приємному стилі, незмінно звеселяють наші серця. Коли
пісня лине з Царства, вона сповнює радістю душу.
Хвали ж Бога за те, що ти мав змогу поїхати в цю країну49,
щоб проголошувати Його Слово й ширити солодкі пахощі
Його Царства, і за те, що ти маєш нагоду потрудитися садівником у садах небесних. Дуже скоро зусилля твої увінчаються
успіхом.
О ти, сину Царства! Усі речі йтимуть на користь, якщо
вони поєднані з любов’ю Бога, а без Його любові все йтиме
на шкоду та діятиме немов та завіса, що відділяє людину від
Господа Царства. Коли наявна Його любов, усяка гіркота перетворюється на солодкість і всяке благо приносить здорове задоволення. Наприклад, мелодія, приємна для вуха, наповнює
справжнім духом життя всяке серце, яке любить Бога, і, навпаки, заплямовує хіттю душу, що погрузла в чуттєвих жаданнях.
Будь-яка галузь науки дозволена й гідна похвали, якщо вона
поєднана з любов’ю до Бога. Та без Його любові будь-яка вченість — безплідна, ба й несе із собою божевілля. Усяке знання, усяка наука — немов би дерево: якщо воно плодоносить
любов’ю до Бога, то таке дерево благословенне, якщо ж ні, то
це — лише сухостій, придатний тільки на поживу вогню.
О ти, вірний служителю Божий і духовний цілителю людей!
Щоразу, коли ти відвідуєш пацієнта, звертай обличчя своє до
Владики небесного Царства та прохай Духа Святого прийти
тобі на допомогу, а тоді вже лікуй недугу.
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49 Німеччину.

-155ти, пломеню любові Бога! Те, що ти пишеш, принесло нам велику радість, адже твій лист — неначе сад, у якому
троянди сокровенних значень ширять солодкі подуви любові
Бога. Так само й мої відповіді нехай послужать тим рясним
дощем або росою, які подарують цим духовним квітам, що
розпустилися в саду твого серця, стільки невимовної свіжості
й ніжної краси, що й словами не описати.
Ти писав про ті болючі випроби, яких тобі довелося зазнати. Для вірної душі випробування — тільки Божа ласка й благодать, адже сміливець радо кидається в саму гущавину лютої битви на бойовищі страждань, тоді як боягуз, перелякано
скиглячи, тремтить і труситься. Так само й добрий учень, що
на високому рівні опанував навчальні предмети, твердо закарбувавши їх у пам’яті, із задоволенням продемонструє екзаменаторам своє знання на іспиті. Так само щире золото гордо
сяятиме та виблискуватиме у вогні, у який помістив його дослідник.
А отже, зрозуміло, що для освячених душ труднощі й випробування — то Божий дар і милість, а для слабких — лихо,
раптове й несподіване.
Ці випроби, як ти й сам пишеш, тільки очищають дзеркало серця від плям егоїзму, щоб у ньому могли віддзеркалитися промені Сонця Істини. Адже немає нездоланнішої завіси,
ніж власне «я», і хай якою тонкою здається ця завіса, кінець
кінцем вона цілковито закриває людину та позбавляє її частки
вічної благодаті.
О ти, натхненна служнице Господа! Коли віряни, чоловіки
й жінки, постають в уяві перед моїми очима, я відчуваю, як
зігріває мене вогонь Божої любові, і молюся, щоб Усемогутній
послав на підмогу цим святим душам Своє невидиме воїнство.
Хвала Господові за те, що пророцтва всіх Його Явителів тепер
вочевидь сповнилися в цей найвеличніший з усіх днів, у цей
святий та благословенний вік.
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О ти, натхненна служнице Господа! Близькість, істинно, визначається душею, а не тілом, а допомога, про яку ти просиш
та яку ти отримуєш, — не матеріальна, а духовна. Утім, я сподіваюся, що ти досягнеш бажаної близькості в усіх розуміннях
цього слова. Щедроти Божі огорнуть освячену душу так само,
як світло сонця обіймає місяць і зорі. Не сумнівайся в цьому.
Донось же — від імені Абдул-Баха́ — до кожного з вірян — чоловіків і жінок — запашні подуви святості. Надихай
і спонукуй їх ширити якнайдалі солодкі пахощі Господні.
-156ти, слуго Святого Порогу! Ми прочитали те, що вийшло
з-під твого пера з любові до Бога, і зміст твого листа виявився для нас дуже приємним. Маю надію, що завдяки щедрості
Божій подуви Всемилосердного знову й знову освіжатимуть й
відроджуватимуть тебе.
У своєму листі ти писав про перевтілення душ. Віра в перевтілення властива майже всім народам іще зі старожитніх
часів. Її поділяли грецькі філософи, римські мудреці, стародавні єгиптяни, славні ассирійці. А проте такі-от забобони й
перекази — безглуздя в очах Божих.
Головний довід прибічників учення про перевтілення душ
полягало в тому, що, згідно зі справедливістю Божою, кожен
повинен отримати належне: наприклад, якщо людину спіткало якесь лихо, то це тому, що вона сама скоїла комусь якусь
кривду. Та візьмімо дитину, що перебуває в лоні матері, зародок, що тільки-но утворився. Буває, що ця дитина ще до свого
народження — сліпа, глуха, крива, з іншими вадами. Який же
гріх могла вчинити ця дитина, щоб заслужити таку муку? Ті,
хто вірить у перевтілення, пояснюють, що хоча на перший погляд ця дитина в утробі матері не має на собі жодного гріха,
вона, одначе, скоїла якесь зло у своєму попередньому втіленні,
а отже, заслужила цю кару.
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Та вони не взяли до уваги одного. Якби все творіння підкорялося одному-єдиному законові, то як могла б усеохопна
Влада заявити про Себе? Як міг би Всемогутній бути Тим, Хто
«чинить на власний розсуд і вершить, що забажає»50?
Коротко кажучи, у Священних Писаннях і справді згадується про повернення, але тут ідеться про повернення якостей,
станів, плодів, досконалостей та внутрішньої сутності тих світил, які являються в кожному законоустрої. Тут не йдеться про
певні, окремі душі чи особистості.
Можна сказати, наприклад, що світло цієї лампи — те саме
світло, яке світило вчора, і що воно повернулося знову, або що
торішня троянда повернулася в сад цього року. Тут ідеться не
про якусь окрему сутність, чітко визначену індивідуальність,
конкретне буття тієї торішньої троянди, а про те, що певні якості, характерні ознаки вчорашнього світла або торішньої троянди наявні й тепер, у теперішньому світлі чи троянді. Інакше
кажучи, досконалості, дари й благодать минулої весни повернулися й цього року. Ми кажемо, наприклад, що ці плоди такі
самі, як і торік, але ми маємо на увазі тільки їхні ніжність, аромат, свіжість і солодкий смак. Очевидно, що стале ядро сутності, та чи інша конкретна індивідуальність ніколи не можуть
повернутися.
Який же спокій, яку легкість і умиротворення знайшли Божі
Святі під час Свого перебування в цьому нижчому світі, щоб
Вони безустанно прагнули повернутись і знову прожити це
життя? Чи ж не вистачило Їм одного разу зазнати страждань,
печалей, поневірянь, тяжких ударів та відчаю, що Вони захотіли знову й знову повертатися до життя в цьому світі? Ця чаша
була не така солодка, щоб хто-небудь забажав випити її вдруге.
Тож усі, хто любить Красу Абха́, не бажають ніякої іншої
винагороди, крім як досягнути того стану, коли вони зможуть
споглядати Його в Царстві Слави, і не пішли б ніяким іншим
50 Коран 3:35, 2:253.

шляхом, крім того, що провадить крізь безплідні піски прагнень до цих величних висот. Вони шукають тієї відради та втіхи, яка не промине повік, і тих дарів, святість яких неосяжна
для земного розуму.
Коли ти озирнешся навкруги проникливим оком, то зауважиш, що на цій землі, сотвореній з пороху, страждає все людство. Жодна людина не знаходить тут спочинку як винагороди
за свої діла в минулих життях; немає тут нікого, хто, на вигляд,
мав би щастя пожати плоди колишніх страждань. Якби людське життя з його духовним виміром обмежувалося тільки цим
земним відтинком, то який урожай приносило б тоді творіння?
Справді, які були би плоди й наслідки дій Самої Божественності? Якби таке уявлення було слушне, то все створене, всі
обумовлені реальності, весь цей світ сущого — геть усе було
б позбавлене сенсу. Боронь Боже нам упасти в таку облуду та
зробити таку грубу помилку.
Наслідки й плоди утробного життя годі знайти в темноті й
тісноті утроби, і вся користь і всі блага від зростання й розвитку в тому попередньому світі виходять на яв тільки після
народження дитини на цей широкий світ, і так само й нагороду
та кару, рай та пекло, віддяку та відплату за вчинки в цьому
житті людина знайде в іншому, потойбічному світі. Подібно,
якби людське життя обмежувалося самим тільки світом утроби, воно було б марним і позбавленим сенсу, і так само, якби
життя в цьому світі, з усіма його вчинками та плодами цих
учинків, не мало продовження в потойбічному світі, весь цей
процес був би нераціональним та безглуздим.
Знай же, що Господь Бог володіє невидимими сферами,
яких людський інтелект неспроможний осягнути, а людський
розум — уявити. Та коли ти очистиш русло свого духовного
чуття від бруду цього земного життя, ти зможеш вдихнути ті
солодкі аромати святості, що линуть із блаженних обителей
того небесного краю.

Нехай Слава Божа буде з тобою та з усіма, хто звертає обличчя своє та спрямовує погляд свій до Царства Всеславного,
яке Господь освятив далеко понад міру розуміння тих, хто не
зважає на Нього, і заховав від очей усіх тих, хто ставиться на
Нього з погордою.
-157-

О ви, кого так вабить учення Боже! О ви, що такі уваж-

ні! О ви, хто наближається до Царства Божого! Воістину, усім
серцем і душею, з усім смиренням благаю Господа Бога зробити вас знаками водійства, прапорами праведності, криницями
розуміння та знання, щоб через вас Він міг вивести шукачів
на прямий шлях і в цю найвеличнішу з епох попровадити їх
дорогою істини.
О ви, любі Божі! Знайте, що цей світ — неначе міраж, що
маячить над пісками, який помилково здається спраглому водою. Вино цього світу — немов па́ра в пустелі, його жаль і
співчуття — лише тяжка праця й турботи, а відпочинок, що
його пропонує цей світ, несе тільки втому й печаль. Покиньте ж цей світ тим, хто належить до нього, і зверніть обличчя
свої до Царства вашого Господа Всемилостивого, щоб Його
ласка та Його щедроти осяяли вас своїм світанковим сяєвом, і
щоб накритий був для вас небесний стіл, і щоб Господь благословив вас і пролив на вас Свої багатства, аби звеселити ваші
серця й наповнити їх блаженством, привабити ваші уми, очистити ваші душі й подарувати відраду вашим очам.
О ви, любі Божі! Чи ж є інший дарувальник, крім Бога? Він
обирає для Своєї милості, кого забажає. Невдовзі Він розчинить перед вами ворота Свого знання й наповнить ваші серця
Своєю любов’ю. Він звеселить ваші душі лагідними вітерцями Своєї святості, осяє ваші обличчя блиском Своїх вогнів і
звеличить пам’ять про вас між усіма народами. Воістину, Господь ваш — Співчутливий, Милосердний.

Він прийде на допомогу вам зі Своїм невидимим воїнством
і підтримає вас арміями натхнення від Сонму вишнього. Він
зішле на вас солодкі пахощі з найвищого Раю й овіє вас чистими подувами, що линуть з трояндових садів Армії небес. Він
вдихне в серця ваші дух життя, допоможе вам увійти в Ковчег
спасіння та розкриє вам Свої ясні знаки й знамення. Справді,
прещедра ця благодать. Направду, це перемога, яку годі заперечити.
-158е журися через кончину мого любого Брейквелла, бо ж
він піднісся в препишні трояндові сади в Раю Абха́, під захистом милостей його могутнього Господа, і тепер він гукає на
повен голос: «О, якби-то мій народ міг знати, як великодушно
мій Господь простив мене і причислив мене до тих, хто досяг
Його Присутності!»51
О Брейквелле, о мій дорогий!
Де тепер твоє пригоже обличчя? Де твій красномовний
язик? Де твоє світле чоло? Де твоя ясна краса?
О Брейквелле, о мій дорогий!
Де вогонь твій, що палає любов’ю до Бога? Де твій захват
Його святими подувами? Де славослів’я твої, звернені до Нього? Де порив твій служити Його справі?
О Брейквелле, о мій дорогий!
Де твої прекрасні очі? Твої усміхнені вуста? Твої шляхетні
щоки? Твоя повна грації постать?
О Брейквелле, о мій дорогий!
Ти покинув цей земний світ і піднісся до Царства, ти вступив у благодать невидимих сфер і припав до порогу їхнього
Господа.
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О Брейквелле, о мій дорогий!
Ти покинув той світильник, яким було твоє тіло, те скляне
вмістилище, якою була твоя людська форма, свої земні стихії,
усе своє земне життя.
О Брейквелле, о мій дорогий!
Ти запалив свій пломінь у світильнику Вишнього сонму,
ступив до Раю Абха́, знайшов прихисток у затінку Благословенного Дерева, був допущений на Його зібрання в гавані Небесній.
О Брейквелле, о мій дорогий!
Тепер ти пташка Небесна, що покинула своє земне гніздо й
полинула до саду святості в царстві свого Господа. Ти піднісся
до положення, пронизаного світлом.
О Брейквелле, о мій дорогий!
Тепер твій спів — немов пташині трелі. Ти безупину славиш піснями милосердя свого Господа. Тому, Хто вічно прощає, ти вдячно служив і тепер сподобився безмірного блаженства.
О Брейквелле, о мій дорогий!
Господь твій, безперечно, виокремив тебе для Своєї любові, привів тебе на терени Своєї святості, дозволив тобі ввійти в
сад тих, хто є Його найближчими супутниками, і поблагословив тебе спогляданням Його краси.
О Брейквелле, о мій дорогий!
Ти здобув життя вічне, і дари, яким не буде кінця, і життя, у
якому ти будеш завше втішений, і щедру благодать.
О Брейквелле, о мій дорогий!
Ти став зорею на божественному небосхилі, світильником
серед ангелів вишніх Небес, живим духом у найвеличнішому
Царстві, що панує у вічності.
О Брейквелле, о мій дорогий!
Я прохаю Бога, щоб він іще більше наближав тебе до Себе
та ще міцніше тримав тебе, щоб Він звеселяв твоє серце близь-

кістю до Своєї присутності, сповнював тебе світлом і дедалі
більшим світлом, наділяв тебе дедалі більшою красою, дарував тобі силу та велику славу.
О Брейквелле, о мій дорогий!
У моїх думках ти повсякчас зі мною, і я не забуду тебе повік. Молюся за тебе вдень і вночі, ясно бачу тебе перед собою,
мов у світлі дня.
О Брейквелле, о мій дорогий!
-159и запитуєш, чи всі душі без винятку здобувають життя
вічне. Знай же, що безсмертя належить тим душам, у які Бог
вдихнув дух життя. Решта, крім них, — вони безживні — мертві, як це пояснював і Христос у Євангелії. Той, кому Господь
відкриє очі, побачить людські душі в тому стані, у якому вони
опиняться після свого відходу з тіла. Він побачить, як живі
душі процвітають в обителях свого Господа, а мертві — поринають у найглибшу безодню загибелі.
Знай, що всяка душа сотворена за подобою Божою, і після
народження кожна душа чиста й свята. Але згодом люди починають відрізнятися між собою залежно від того, чеснот чи
пороків вони набувають у цьому світі. І хоча всі сущі істоти за
природою своєю різняться щодо рівня та становища, адже їхні
здібності різні, кожна людина народжується святою та чистою
й лише згодом може осквернитися.
І ще слід сказати, що, попри відмінності в рівнях та ступенях буття, усе суще має своє призначення. Поглянь на людське
тіло: на його кінцівки, очі, його частини, вуха, органи нюху та
смаку, долоні, нігті. Попри відмінності між цими частинами
тіла, усі вони — у тих межах, які визначає їхня сутність, — беруть участь у єдиній злагодженій цілості. Якщо якась із них
перестає працювати, її потрібно вилікувати, а якщо жодні ліки
не допомагають, — видалити.

Т

-160ти, щира та вірна служнице Господа! Я прочитав твого листа. Ти й справді всім серцем пригорнулася до Царства
й віддана Всеславному Обрію. Молю Бога, щоб Він — із щедрості Своєї — допоміг тобі з кожним днем дедалі яскравіше
горіти вогнем Його любові.
Як видається, ти ма́ла сумніви щодо того, чи варто тобі писати чи навчати Віри. Навчання Віри — річ найголовніша, і
тепер навчання було б для тебе кращим вибором. Коли тільки
матимеш добру нагоду, розкривай уста свої та провадь людський рід до Бога.
Ти запитувала про те, як здобувати знання. Читай Книги та
Скрижалі Божі, а також статті, написані, щоб довести правдивість цієї Віри, зокрема, книгу «Іґан», що була перекладена
англійською, праці Мірзи Абуль-Фадля та деяких інших вірян.
З часом буде перекладено ще дуже багато святих Скрижалей
та інших священних писань, тож і їх тобі потрібно буде прочитати. Крім того, прохай Бога, щоб магніт Його любові привертав до тебе Його знання. Коли душа стає святою в усьому,
очищеною, звеличеною, брами Божих знань розчиняються
навстіж перед її очима.
Ти писала також про пані Ґудолл, дорогу служницю Божу.
Ця душа, охоплена захватом перед Богом, завжди віддано служить Вірі й робить усе, що може, для розповсюдження небесного сяєва. Якщо вона й далі працюватиме в такому дусі, то
праця її з часом принесе великі плоди. Головне — залишатися
твердою та непохитною й наполегливо йти до мети. Маю надію, що шляхетними трудами служниць Господніх ці передгір’я й узбережжя океану52 так яскраво засяють любов’ю до
Бога, що промені їхні долинатимуть до найдальших кінців
землі.

О
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Ти запитувала, чи з настанням Царства Божого всяка душа
буде спасенна. Сонце Істини велично зазоріло надусім світом, і його осяйний світанок — це спасіння та вічне життя для
людей, але спасеться тільки той, хто широко розплющить очі
свого розуміння й узріє цю славу.
Ти також запитуєш, чи в цьому Законоустрої Бахаї настане
кінець-кінцем торжество духовності. Немає сумніву, що духовність переможе матеріалізм, небесне візьме гору над земним і завдяки божественній просвіті людські маси у своєму
загалі досягнуть величезного поступу в усіх галузях життя,
за винятком тих, хто сліпий, глухий, німий і мертвий. Як-бо
можуть такі люди пізнати світло? Промені сонця освітлюють
кожен найтемніший закуток земної кулі, а проте сліпці не мають частки в цій славі. І хоча дощ небесної милості рясними
потоками омиває всю землю, з безплідної землі не проросте ні
кущ, ні квітка.
-161ти, хто шукає Царства небесного! Цей світ — неначе
людське тіло, а Царство Боже — наче дух життя. Поглянь,
який темний і тісний фізичний світ людського тіла, як легко
він стає жертвою хвороб та недуг, а яка світла та свіжа натомість царина людського духа. З цієї метафори ти можеш зрозуміти, як саме заясніло на землі Царство Боже та як діють у
цьому нижчому світі його закони. Хоча дух прихований від
очей, його заповіді осяюють яскравим промінням світ людського тіла. Так само й Царство небесне, хоч і приховане від
очей необізнаних, але ясно, як день, — видиме тому, хто зрить
внутрішнім зором.
Тож повік перебувай у Царстві та забудь про цей нижчий
світ. Нехай випромінювання духа так повно поглине тебе, що
ніщо у світі людському не відволікатиме тебе.
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-162ви, дорогі друзі Абдул-Баха́! Я повсякчас очікую добрих
новин від вас і прагну почути, що ви з кожним днем робите
дедалі більші успіхи й дедалі дужче просвітлюєтеся сяйвом
водійства.
Благословення Бахаулли — це безкрає море, і навіть життя
вічне — тільки крапля в ньому. Хвилі цього моря безупинно
омивають серця друзів, і від цих хвиль породжуються пориви
духа й гаряче пульсування душі, аж поки серце не піддається й
волею-неволею не звертається смиренно в молитві до Царства
Господнього. Тому-то старайтеся всіма силами вивільнити
своє внутрішнє єство, щоб ви могли повсякчас віддзеркалювати блиск Сонця Істини.
Ви всі живете в серці Абдул-Баха́, і з кожним подихом я
звертаю обличчя своє до Порогу Єдиності та благаю про благословення для всіх і кожного з вас.
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-163ви, два шукачі істини! Вашого листа отримано, і його
зміст узято до уваги. Що ж до листів, які ви надіслали раніше,
то не всі вони дійшли до нас, а деякі прийшли саме в ту пору,
коли жорстокість гнобителів сягнула такого ступеня, що годі
було відіслати відповідь. Тепер же, отримавши цього листа,
ми врешті маємо змогу вам відписати. Тож я — попри безліч
нагальних справ — беруся за перо, щоб ви знали про нашу
любов до вас і про те, що ви прийняті в Царстві Божому.
Утім, на всі ваші запитання я можу відповісти тільки дуже
коротко, бо ж на докладну відповідь мені бракує часу. Ось відповідь на перше питання: душі дітей Царства, після їхнього відокремлення від тіла, возносяться в царину життя вічного. Та
якщо ви запитаєте про місце, то знайте, що світ існування — це
єдиний світ, дарма що в ньому багато різних та несхожих
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положень. Наприклад, мінеральне життя займає свою площину, а проте мінерали несвідомі того, що існує рослинне царство,
ба навіть заперечують його існування своєю внутрішньою мовою. Так само й рослини геть нічого не знають про тваринний
світ, не усвідомлюють його існування та не мають про нього
уявлення, бо положення тварин порівняно з ними — це вищий
рівень існування, тож рослини відгороджені від світу тварин
і внутрішньо заперечують його існування. І все це попри те,
що тварини, рослини й мінерали існують разом у тому самому
світі. Подібно й тварини цілком несвідомі тієї сили людського
розуму, здатної пізнавати універсальні ідеї та розкривати таємниці творіння — так що людина зі сходу може будувати плани
й домовленості для заходу, може розгадувати таємниці. Людина з Європи може відкрити Америку, а, знаходячись на землі,
людина може пізнавати внутрішню реальність зірок небесних.
Про таку-от властиву розуму людини здатність до відкриттів,
до пізнання абстрактних та універсальних ідей тварина не має
ні найменшого уявлення, навіть заперечує її існування.
Так само й мешканці землі не відають про існування світу Царства Божого й заперечують його існування. Вони запитують, наприклад: «Де це Царство? Де Господь Царства?» Ці
люди — мов ті мінерали або рослини, що не відають нічого
ні про тваринну, ні про людську сфери буття, бо не бачать їх і
ніде їх не знаходять. А проте мінерали й рослини, тварини та
люди — усі вони живуть поруч у тому самому світі існування.
Щодо вашого другого запитання: іспити й випробування
Божі відбуваються в цьому світі, а не у світі Царства.
Відповідь на третє запитання така: в іншому світі людська
дійсність набуває не тілесної форми, а радше форми небесної,
яка складається з елементів небесної сфери.
Відповідь на четверте запитання: осердя Сонця Істини — у
вишньому світі, тобто Царстві Божому. Чисті й незаплямовані
душі після розпаду їхніх матеріальних оболонок поспішають
до світу Божого, а той світ знаходиться всередині світу цього.

Однак люди цього світу не знають про існування того світу,
так само, як мінерали та рослини не відають про світ тварин і
світ людей.
Відповідь на п’яте запитання така: Бахаулла установив шатро єдності всього людства. Ті, хто шукатиме притулку під
його покровом, безперечно, покинуть будь-які інші домівки.
Щодо шостого запитання: якщо в певний момент між двома
конфліктними групами виникне суперечка, нехай вони звернуться до Осереддя Завіту за вирішенням проблеми.
І сьоме запитання: Бахаулла був явлений усьому людству й
запросив усіх людей за стіл Божий, на бенкет Божественних
щедрот. Однак сьогодні більшість із тих, хто сидить за цим
столом, — це бідняки. Ось чому Христос казав: блаженні бідні, бо ж багатства не дають заможним увійти до Царства, і ще
Він казав: «Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж
багатому — ступити в Царство Боже»53. Та якщо цьогосвітні
багатства, земна пишнота й слава не перешкоджають людині
на її шляху до Царства, то такий багатий знайде милість край
Святого Порогу й Господь Царства прийме його.
Якщо коротко, то Бахаулла явився для того, щоб просвітити всі народи світу. Він Вселенський Просвітник, що научає
багатих і бідних, чорношкірих і білих, народи сходу й заходу,
півночі й півдня.
Серед тих, хто відвідує Акко, дехто вже досягнув великого
поступу. Вони були згаслими світильниками — і загорілися
вогнем; вони були висохлими рослинами — і розквітли; мертві — вони були покликані назад до життя й повернулися додому з вісткою великої радості. Та інші, правду кажучи, просто пройшли повз. То була для них лише прогулянка.
О ви двоє, що так сильно прив’язалися до Царства! Дякуйте
Богові за те, що ваш дім став осередком Бахаї та місцем для
зустрічей друзів.
53 Євангеліє від Матвія 19:24; Євангеліє від Марка 10:25.

-164ви, дві вірні та переконані душі! Вашого листа отримано. Хвала Богові, що він приніс добрі новини. Каліфорнія
готова до проголошення Вчення Божого. Маю надію, що й ви
всім серцем і душею прагнете, щоб солодкий аромат напахтив
ніздрі…
Передавайте мої шанобливі вітання пані Чейз і скажіть:
«Пан Чейз — це зоря, що мерехтить над обрієм Істини, дарма
що зоря ця поки що захована за хмарами. Невдовзі хмари розвіються, і світло цієї зорі осяє всю Каліфорнію. Цінуйте своє
щастя бути його дружиною та супутницею життя».
Щороку в річницю вознесіння54 цієї благословенної душі
друзі повинні — від імені Абдул-Баха́ — навідатися на його
могилу, щоб з великою покорою та смиренням шанобливо покласти на неї вінки із квітів, а відтак провести цей день у тихій
молитві, звертаючи обличчя свої до Царства Знаків і споминаючи та славлячи високі якості цієї видатної особи.
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-165мій Боже! О мій Боже! Воістину, Твій слуга, смиренний
перед величчю Твого божественного панування, покірний перед дверима Твоєї єдиності, увірував у Тебе й у Твої вірші, засвідчив Твоє слово, зайнявся вогнем Твоєї любові, занурився
в глибини океану Твого знання, був приваблений Твоїми вітерцями, поклався на Тебе, обернув обличчя своє до Тебе, звернув
до Тебе свої благання й був запевнений у Твоєму прощенні та
помилуванні. Він зрікся цього смертного життя й полинув у
царство безсмертя, жадаючи милості зустрітися з Тобою.
О Господи, прославляй його положення, укрий його під
шатром Твого найвищого милосердя, дай йому ввійти у Твій
преславний рай і повік перебувати у Твоєму піднесеному тро-
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54 30 вересня 1912 року.

яндовому саду, щоб міг він поринути в море світла у світі таїнств.
Воістину, Ти Щедрий, Владній, Той, Хто прощає, Обдаровувач.
О ти, переконана душа, о ти, служнице Божа!.. Не горюй
через смерть твого шанованого чоловіка. Направду, він уже зустрівся з Господом своїм край престолу Істини, у присутності
могутнього Царя. Не думай, що ти його втратила. Завісу буде
піднято, і ти побачиш його обличчя, осяяне у Вишньому Сонмі. Як казав Бог, Піднесений: «Його Ми, безперечно, оживимо
до життя в блаженстві». Найбільшого значення слід надавати
не цьому першому творінню, а життю прийдешньому.
-166слуго Баха́! Жертвуй собою на шляху Божому й поринь
на крилах на небеса любові до Краси Абха́, адже всякий рух,
натхнений любов’ю, прямує з окраїни до осереддя, з широких
просторів до Денного Світила всесвіту. Ти, можливо, уважаєш, що це дуже складно, але я скажу тобі, що це не так, бо
ж коли тебе спонукує та провадить магнетична божественна
сила, то з допомогою цієї сили можна напрочуд легко та швидко долати час і простір. Хай славиться народ Баха́!
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-167-

Ти питав про долю, призначення й волю. Доля й призна-

чення є частинами необхідних та обов’язкових взаємозв’язків,
що існують у сутностях речей. Ці взаємозв’язки були закладені
в сутності сущих істот силою творіння, і будь-яка подія — це
наслідок якогось необхідного взаємозв’язку. Наприклад, Бог
сотворив зв’язок між сонцем і земною кулею, щоб сонячні
промені освітлювали землю, а земля — плодоносила. Такі-от
взаємозв’язки — це і є призначення, а його вияв у площині іс-

нування — це і є доля. Воля ж — активна сила, що керує цими
взаємозв’язками й подіями. Так можна коротко пояснити суть
долі й призначення, а на докладніше пояснення мені бракує
часу. Поміркуй над цим, і стане зрозуміло, що таке доля, призначення та воля.
-168-

О ти, пані Царства Божого! Слав Бога за те, що в цю епо-

ху, епоху законоустрою Бахаулли, ти пробудилася й дізналася
про Явителя Господа Сил. Усі люди світу поховані в могилах
природи або ж поринули в сон, нерозважливі й несвідомі. Як
казав Христос: «Я прийду, коли ви не чекатимете. Пришестя
Сину Людського подібне до того, як у дім прокрадається злодій, про якого господар не відає».
Словом, я маю надію, що завдяки щедротам Бахаулли ти
день у день розвиватимешся в Царстві, і станеш ангелом небесним, підтриманим подувами Святого Духа, і побудуєш дім,
що стоятиме твердо й непохитно віки вічні…
Ці дні — дорогоцінні. Скористайся цією нагодою та запали
свічку, що ніколи не згасне й довіку розливатиме навколо своє
проміння, осяваючи світ людства!
-169ви, дві терпеливі душі! Вашого листа отримано. Смерть
цього коханого юнака й довічна розлука з ним завдали невимовного горя та смутку, адже він поринув на крилах у небесне
гніздо в розквіті свого юного віку, у буйному цвітінні своєї молодості. Та він вилетів на волю з цієї обителі печалей, звернув
обличчя своє до вічного гнізда Царства та, визволившись із
темного й тісного світу, поспішив до освяченої царини світла.
У цьому полягає розрада для наших сердець.
В основі таких-от подій, що розбивають наше серце, пере-
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буває незбагненна божественна мудрість. Немов би добрий
садівник пересаджує ніжний молодий кущик з тісного закутку
на широку, простору грядку. Від такого пересаджування кущ
не всохне, не зів’яне, не загине, а навпаки, зростатиме, наливатиметься соками, набуватиме сил і вишуканості, зеленітиме та
плодоноситиме. Ця прихована таємниця добре відома садівникові, але душі, які не знають про цей дарунок, уважають, що
садівник викорчував цей кущ у нападі гніву й люті. Натомість
тим, хто знає, ця прихована правда ясна, як день, і це обумовлене волевиявлення вважається за благо. Тож не горюйте й не
будьте безутішні через вознесіння цієї вірної пташки, а за всіх
обставин моліться за цю юну душу, благаючи Бога простити
йому всі провини та піднести його положення.
Сподіваюся, ви знайдете в собі досить терпіння, самовладання та покори, я ж молюся та благаю край Порогу Єдиності
про прощення й помилування. Маю надію, що з безмежних
щедрот Своїх Господь дасть притулок цьому голубові садів
віри й дозволить йому посісти на гіллі Вишнього Сонму, щоб
міг він найсолодшими мелодіями співати хвалу та славу Господові Імен та Якостей.
-170ти, хто шукає Царство Боже! Твого листа отримано.
Ти пишеш про тяжке горе, що спіткало тебе, — смерть твого шанованого чоловіка. Цей достойний чоловік так потерпав
від турбот і тягот цього світу, що його найбільшим бажанням
було визволення від нього. Такою-бо вже є ця смертна обитель — вмістилище всіх болів і страждань. Тільки невіданням
зумовлена людська прив’язаність до неї, адже в цьому світі жодна душа — від царя до найсмиреннішого простолюдина — не
може забезпечити собі спокою. Якщо одного разу це життя підносить людині солодку чашу, то опісля доведеться випити сотню гірких, такий-бо уклад цього світу. Тому мудрець не прив’я-
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зується до цього тлінного життя й не залежить від нього; ба
більше, бувають миті, коли він гаряче прагне смерті, яка звільнила б його від усіх цих скорбот і страждань. Так буває, що дехто навіть сам вкорочує собі віку, коли мука стає нестерпною.
Що ж до твого чоловіка, то будь певна: він порине в океан
прощення й помилування та сподобиться щедрих дарів і ласки. Доклади ж усіх сил, аби дати його синові виховання бахаї, щоб, дійшовши зрілих літ, він став чоловіком милостивим,
осяйним і по-небесному доброчесним.
-171ти, люба служнице Божа! Втрата сина справді розбиває
серце й перебуває поза межами того, що людина здатна витерпіти, але той, хто знає й розуміє, не має сумніву, що син твій не
згинув без сліду, а радше переступив з одного світу в інший,
і мати знову зустріне його в небесній сфері. І це возз’єднання — навіки, тоді як у цьому світі розлука неминуча й несе із
собою пекуче горе.
Хвала Богові, що ти маєш віру, звертаєш обличчя своє до
вічного Царства та віруєш в існування небесного світу. Тож не
будь безутішна, не тужи, не зітхай тяжко, не плач і не побивайся, адже твоя сердечна мука й скорбота глибоко ранять його
душу на небесах.
Твоє любе дитя промовляє до тебе з прихованого світу: «О
ти, дорога моя Матінко, дякуй божественному Провидінню,
що я визволився з тієї тісної та похмурої клітки та, як лугові пташки, полинув у світ божественний — світ просторий,
осяйний, завше повний радості й веселощів. Тож не плач,
моя Матінко, і не журися. Я не згинув, не пропав і не зник. Я
скинув із себе смертну оболонку й підняв свій прапор у світі
духовному. Після цієї розлуки настане вічне єднання. Ти знайдеш мене на небесах Господніх, зануреного в океан світла».
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-172вала Богові, що серце твоє віддане поминанню Бога, і
що душа твоя радіє добрим новинам Божим, і що ти повсякчас
занурена в молитву. Стан молитви — найкращий з усіх станів,
адже тоді людина спілкується з Богом. Молитва воістину дарує життя, особливо коли людина молиться наодинці й у ті години, коли людина вільна від щоденних турбот, — наприклад,
опівночі.

Х

-173і душі, що нині вступають у небесне царство та здобувають життя вічне, хоч і далі тілесно живуть на землі, насправді
ширяють у вишніх сферах. Їхні тіла продовжують своє земне існування, але їхній дух мандрує безмежними просторами.
Адже коли думки розширюють свої обрії та просвітлюються,
вони набувають здатності до польоту й переносять людину в
царство Боже.

Т
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О ви, духовні друзі Абдул-Баха́! Лист, який ви написали,

не оминув нашої уваги, а його зміст надзвичайно потішив нас
і свідчить про вашу твердість і непохитність у Справі Божій.
Ваші Збори перебувають під захисним покровом Господа всіх щедрот, і я сподіваюся, що вони, як і належить такій
установі, сповняться й наснажаться подувами Святого Духа, і
щодня ви любитимете Бога дедалі сильніше, і ви встановлюватиме щодалі тісніший зв’язок з тією Красою, що існує повік,
із Тим, Хто є Світлом світу. Адже любов до Бога й духовне
тяжіння до Нього очищують та освячують людське серце, вбирають та прикрашають його пречистими шатами святості. А
коли серце вповні пригорнулося до Господа й прилинуло до

Благословенної Довершеності, йому буде явлена й благодать
Божа.
Ця любов — не тілесна, а цілком духовна. Ті душі, внутрішнє єство яких осяяне любов’ю до Бога, є немов ті широкі
промені світла, і вони сяють, неначе зорі святості, на чистому
та кришталево прозорому небі. Бо істинна любов, справжня
любов — це любов до Бога, і ця любов вища за будь-яке людське розуміння та уявлення.
Нехай кохані Божі, усі й кожен, будуть сутністю чистоти,
справжнім життям святості, щоб у кожному краї вони славилися своєю безгрішністю, свободою духа та лагідністю. Нехай
вони звеселяються, відпивши з вічної чаші любові до Бога, і
тішаться, п’ючи вино з винниць Небесних. Нехай вони споглядають Небесну Красу, сповнюються захватом і запалом від
цієї зустрічі та німіють від подиву й трепету. Таке-бо положення тих, хто щирий, і такий шлях тих, хто вірний. Це — блиск,
яким сяють обличчя близьких до Бога.
Отже, усі друзі Божі повинні в цілковитій святості й злагодженості піднестися в дусі та в єдності одне з одним до того
ступеня, щоб стати неначе однією сутністю й однією душею.
На цьому рівні фізичні тіла втрачають будь-яке значення, тут
радше править і панує самий тільки дух, і коли його влада стає
безроздільною, між людьми виникає духовний союз. Плекайте
ж день і ніч свою єдність, аж поки вона не сягне найвищого ступеня. Нехай усі думки ваші будуть тільки про духовний
розвиток, і очі ваші нехай не зважають на вади інших душ.
Так-от чиніть, являючи світові добрі та чисті діла, скромність
і смирення, так-бо ви зможете пробудити інших.
Абдул-Баха́ ніколи не бажав ані заподіяти кому-небудь кривду, ані принести кому-небудь смуток, адже немає для людини
більшого дару, ніж звеселити серце іншого. Благаю Бога, щоб
ви, немов ті ангели небесні, приносили людям тільки радість.

-175мертна краса зблякне, з троянд залишаться самі тільки шипи, а врода і юність відживуть своє та зникнуть. Але є
те, що триватиме вічно, — це Краса Істинного, бо її сяєво не
згасає, і слава її не минає повік, її чарівність усемогутня, а
приваба її — безмежна. Блаженний той лик, що віддзеркалює
промені Світла Коханого! Хвала Господу, що тебе осяяно цим
Світлом, ти віднайшов перлину істинного знання й виголошуєш Слово Істини.

С

-176ти, хто так горнеться до Царства Божого! Усяка душа
шукає собі об’єкт мрій, і плекає це бажання, і день і ніч прагне
досягти цієї мети. Один жадає багатства, інший прагне слави, ще інший воліє почестей, висот майстерності, процвітання
тощо. Та зрештою всі вони приречені на невдачу та розчарування. Усі вони залишать позад себе всі свої надбання та з порожніми руками поспішать у потойбічну сферу, і всі їхні труди виявляться марними. Усі вони повернуться у порох — голі,
пригнічені, у смутку та цілковитому розпачі.
Однак, хвала Богові, що ти присвятив себе тому, що забезпечить тобі непроминущий здобуток, і це не що інше, як твоє
тяжіння до Царства Божого, твоя віра, твої знання, просвітленість твого серця й твої ревні зусилля задля поширення Божественного Вчення.
Воістину, цей дар — нетлінний і багатство це — скарб із
небес!

О

-177живий пломеню небесної любові! Твоє серце так запалало любов’ю до Бога, що й за десять тисяч ліг можна відчути
його тепло й побачити його сяйво. Вогонь, запалений смерт-
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ною рукою, освітлює та зігріває тільки невеликий простір,
тоді як священне полум’я, що зайнялося від Десниці Божої,
хоч і горить на сході, охопить так само й захід, зігріє теплом і
північ, і південь. Ба, воно піднесеться над цим світом і палатиме найгарячішим полум’ям у вишніх сферах, заливаючи своїм
світлом Царство довічної слави.
Щасливий ти, що отримав такий неземний дар. Блаженний
ти, що сподобився таких Його божественних щедрот.
Нехай слава Божа спочиває на тобі й на всіх тих, хто міцно
тримається Його Волі та святого Завіту.
-178служнице Божа! Твого листа від 9 грудня 1918 року отримано, і його зміст узято до уваги. Ніколи не зневірюйся в
Богові. Будь завжди сповнена надії, адже щедроти Божі ніколи
не припинять проливатися на людство. Якщо, з одного боку,
може здатися, наче їх стає менше, то з іншого видно, що вони є
невичерпними й довершеними. Людина за будь-яких обставин
занурена в море Божих благословень. Отже, ніколи не впадай
у відчай, а завжди май непохитну надію.
Присутність на зібраннях друзів важлива для того, щоб віряни лишалися пильними, невсипущими, сповненими любові
та зачарованими божественним Царством.
Якщо ти маєш сильне та щире бажання поїхати до Філлсбурґа, що в Монтані, то хай буде так. Можливо, тобі вдасться
запалити свічку віри серед тамтешніх шахтарів, пробудити їх
від сну та дрімоти, аби вони могли повернутися до Бога й отримати свою частку від щедрот божественного Царства.

О

-179осили прагніть повернутися всім єством своїм у бік
Царства, щоб могли ви здобути справжню мужність і довершену силу.

Щ

-180аю надію, що в цьому нижчому світі ти досягнеш світла
небесного, визволиш душі від мороку природи, себто тваринного царства, і допоможеш їм піднестися до високих становищ
у царстві людей. Сьогодні всі люди погрузли у світі природи.
Ось чому ти бачиш заздрість, жадобу, боротьбу за виживання,
обман, лицемірство, тиранію, утиски, суперечки, чвари, кровопролиття, грабіж і мародерство, які походять зі світу природи. Мало хто зумів визволитися з цієї темряви, піднявся зі світу природи у світ людини, пішов за божественним Ученням,
послужив світові людському — і став осяйним, милосердним,
просвіченим, прекрасним, наче трояндовий сад. Старайся ж з
усіх сил стати богоподібним, щоб тобі були притаманні Його
якості, щоб ти був просвіченим і милосердним, міг визволитися від усіх пут і пригорнутися серцем до Царства незрівнянного
Господа. У цьому благодать Бахаї й у цьому — світло небесне.

М

-181одо рядків у «Потаємних словах», де говориться, що
слід зректися власного «я», то йдеться про те, що людина має
зректися непогамовних бажань, своєкорисливих цілей, поривів людського єства та прагнути святих подувів духа, іти за
покликами свого вищого єства, зануритися в море самопожертви, зосереджуючись усім серцем на красі Всеславного.
Що ж до сказаного в «Потаємних словах» про Завіт, укладений на горі Паран, то це означає, що в очах Бога минуле,
теперішнє і майбутнє — те саме, тоді як для людини минуле
вже пройшло й поринуло в забуття, теперішність — скороминуща, а майбутнє — сфера надії. Основоположна засада Закону Божого полягає в тому, що кожен Пророк, виконуючи Свою
місію, вступає в Завіт з усіма вірянами й Завіт цей триває до
кінця тієї Місії, до того обітованого дня, коли являється Постать, прихід якої був обумовлений на початку тієї Місії. Узяти

Щ

хоча б Мойсея, Того, Хто говорив з Богом. Справді, на горі
Синай Мойсей уклав Завіт щодо Месії з усіма тими душами,
що житимуть за часів Месії. І ці душі, хоч вони й з’явилися на
світ через багато віків після Мойсея, були — у тому, що стосується цього Завіту, який поза часом, — присутні там поряд із
Мойсеєм. Євреї, однак, не зважили на це й забули про нього,
зазнавши тим самим значних та очевидних втрат.
Що ж до рядків у першій частині «Потаємних слів», написаній арабською, де сказано, що людина повинна зректися себе,
то тут, знов-таки, ідеться про те, що в цьому скороминущому
житті не варто домагатися нічого для себе, а слід відкинути
власне «я», або, інакше кажучи, на ниві мучеництва в епоху
пришестя Господа потрібно зректися себе самого й усіх своїх
турбот.
-182ви, що твердо тримаєтеся Завіту й Заповіту! У цей день
зі сфер Всеславного, з Царства Святості, де звучить осанна
слави та хвали, сам Вишній Сонм звернув на вас свій погляд.
Щоразу, коли світлі очі Вишнього Сонму зупиняються на зібранні тих, хто твердо стоїть у Завіті й Заповіті, вони вигукують: «Добра новина! Добра новина!» А тоді, радіючи, підносять голос свій і вигукують: «О ви, духовна спільното! О ви,
зібрання Боже! Благословенні ви! Радісні вісті чекають на вас!
Хай проясняться ваші обличчя, хай звеселяться ваші серця, бо
ж ви міцно тримаєтеся Завіту Коханого всіх світів і палаєте
вогнем від вина Його Заповіту. Ви присягнули на вірність Старому Днями й випили до дна чашу відданості. Ви охороняли
й обороняли Справу Божу, ви не були причиною розділення
Його Слова й не принижували Його Віру, а прагнули прославити Його Святе Ім’я та не дозволили, аби Благословенна Справа була виставлена людям на посміховище. Ви не допустили,
щоб Призначене Положення було зневажене, і не хотіли, щоб
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Осереддя Влади було знеславлене й наразилося на глум та переслідування. Ви прагнули, щоб Слово було цілісне та єдине.
Ви пройшли крізь брами милості. Ви не дозволили, аби Благословенна Краса стерлася з ваших умів і поринула в непам’ять».
Нехай же спочиває на вас Слава.
-183-

О ти, дочко Царства! Твого листа отримано. Він був наче

мелодія небесного солов’я, чий спів звеселяє серця. А це тому,
що з нього видно віру, упевненість, твердість у Завіті й Заповіті. Сьогодні та сила, що рухає світ існування, — це сила
Завіту, яка пульсує в тілі цього обумовленого світу, наче кров у
жилах, та оберігає єдність бахаї.
Бахаї покликані об’єднати все людство. А якщо вони самі
не можуть згуртуватися навколо єдиного осередка, то як же
вони зможуть принести єдність людству?
Благословенна Краса вступив у цей Завіт і Заповіт, щоб зібрати всіх, хто існує, навколо єдиного осередку, щоб бездумні
душі, які в кожну епоху й у кожному поколінні ставали причиною розбрату, не зруйнували Справу Божу. Тому-то Він постановив: усе, що походить з Осередка Завіту, є правильнимі перебуває під Його захистом та Його ласкою, а решта — облуда.
Хвала Богові, що ти непохитний у Завіті й Заповіті.
-184ви, благословенні душі! Ви зазнаєте значних випробувань через невпинні й неослабні намагання декотрих осіб похитнути віру друзів Божих у Лос-Анджелесі, а проте вас береже пильне око Бахаулли й вам допомагають легіони ангелів.
Тому ступайте твердим кроком і впевнено, без найменших
вагань, поширюйте божественні пахощі, прославляйте Слово
Боже й утверджуйте Завіт. Будьте певні: коли душа повстає
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якомога завзятіше та підносить Поклик Царства й рішуче проголошує Завіт, то хоч би вона була мізерною мурашкою, вона
зможе здолати на арені могутнього слона, і хоч би вона була
дрібною мошкою, вона пошматує пишне пір’я хижих грифів.
Тому докладайте всіх зусиль, щоб силою священних слів
розсіяти й розпорошити армію сумнівів та гріхів. Така моя вам
настанова й така моя порада. Не сваріться ні з ким та остерігайтеся будь-яких суперечок. Промовляйте Слово Боже. Якщо
його приймуть — ви досягли бажаної мети, якщо ж, почувши,
відвернуться, — залиште таких самих на себе й покладайтесь
на Бога.
Так-бо чинять ті, хто непохитний у Завіті.
-185ви, друзі та служниці Милосердного! Надійшов лист
від Духовних Зборів, що в Лос-Анджелесі. З нього видно, що
благословенні душі з Каліфорнії, мов та непорушна гора, протистоять бурі напастей і, немовби благословенні дерева, міцно вросли в ґрунт Завіту, а відтак стоять твердо й непохитно.
Отож, плекаємо надію, що завдяки благословенням Сонця Істини вони щодень зростатимуть у твердості й непохитності.
За всякого законоустрою тяжкість випробувань прямо пропорційна величі Справи, а оскільки ніколи досі ще не вкладалося такого явного Завіту, написаного Найвищим Пером, то
й випробування будуть вельми суворими. Ці іспити змусять
похитнутися слабкодухих, але твердим вони не страшні. Збурення, яке чинять порушники, — це лише піна на поверхні
океану, яка є його невід’ємною властивістю, а проте океан Завіту здіймається хвилями й викидає на берег тіла мерців, бо
не може тримати їх у собі. Тож ми й бачимо, як хвилі океану Завіту здіймалися та здіймалися, доки не викинули мертві
тіла — душі, позбавлені Духа Божого, засліплені пристрастями, себелюбством і жадобою влади. Цій піні в океані відмі-
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ряно небагато часу, і дуже скоро вона розсіється та зникне, а
океан Завіту бурлитиме хвилями й рокотатиме вічно…
З перших днів світотворення й аж дотепер, за всіх божественних законоустроїв такого твердого та ясного Завіту ще не
складалося. А тому хіба можливо, щоб ця піна надовго вкрила
поверхню океану Завіту? Ні, Богом присягаюся! Порушники
топчуть власну гідність, підривають власні підвалини й гордовито втішаються лестощами тих, хто чимдуж намагається
похитнути віру у кволих душах. Але всі їхні намагання будуть
марними. Це тільки міраж, а не джерело води, піна, а не море,
туман, а не дощова хмара, примара, а не дійсність. Дуже скоро
ви й самі в цьому переконаєтеся.
Хвала Богові, що ви стійкі та непорушні; будьте вдячні за
те, що ви, немов ті благословенні дерева, міцно вросли в ґрунт
Завіту. Немає сумніву, що кожен з тих, хто стійкий, і далі зростатиме, приноситиме нові плоди, щодня повнитиметься свіжими силами та благодаттю. Поміркуйте над писаннями Бахаулли — чи то посланнями, чи молитвами, — і ви, без сумніву,
знайдете там тисячі випадків, де Бахаулла молиться такими
словами: «О Боже! Оберни на ніщо порушників Завіту, завдай
поразки гнобителям Заповіту», «Хто заперечує Завіт і Заповіт, того відкине Бог, а хто залишається стійким і непохитним
у них, той сподобиться ласки край Порогу Єдиності». Таких
висловів та молитов безліч, пошукайте й переконайтеся самі.
Ніколи не піддавайтеся зневірі. Що більше вас зачіпає порушення, то твердішою має бути ваша стійкість і непохитність, і будьте певні, божественне воїнство восторжествує, бо
ж йому обіцяно перемогу Царства Абха́. По всіх краях високо
здійнявся вгору стяг стійкості та непохитності, а прапор порушення скинуто долу, бо ж тільки деякі слабкі душі могли
піддатися лестощам та облудним доводам порушників, хто
зовні старанно вдає із себе твердих вірян, але насправді тільки
сіє сум’яття в душах. Усього кілька осіб з-поміж ватажків цих
збурювачів і намовників широко відомі як порушники, тоді як

інші підступно обманюють душі й напозір виказують стійкість
і непохитність у Завіті, але, зустрівши сприйнятливі вуха, потайки сіють зерна сумнівів. Їхній випадок нагадує порушення
Завіту Іудою Іскаріотом та його послідовниками. Подумай-но:
чи залишився по них який-небудь слід або плід їхніх зусиль?
Навіть ім’я послідовників Іудиних пішло в забуття, і, хоча на
його бік стало чимало іудеїв, тепер може здатися, наче тих послідовників не було взагалі. Цей Іуда Іскаріот, що був першим
серед апостолів, зрадив Христа за тридцять срібняків. Остерігайтеся, о ви, що наділені розумінням!
Тепер же оті жалюгідні порушники, звісно ж, зрадять Осередок Завіту заради тих великих сум, які вони різними способами постаралися собі вижебрати. Минуло вже тридцять років
від часу вознесіння Бахаулли, і тоді були такі самі порушники,
що вчиняли заколот із таким самим завзяттям. Чого ж вони досягли? За всіх умов ті, хто залишається стійким у Завіті, бере
гору, а порушникам судилася поразка, розчарування та відчай.
Після вознесіння Абдул-Баха́ по них не залишиться й сліду. Ці
душі не відають, що на них чекає, і тішаться власними вигадками.
О ви, друзі Божі та служниці Милосердного! Рука божественних щедрот увінчала ваші голови короною самоцвітів, і
її коштовне каміння вічно сяятиме над усіма куточками землі.
Цінуйте цей дар, виливайте з уст своїх хвалу й подяку та проголошуйте божественні настанови, адже в них — дух життя й
запорука спасіння.
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мали ми від тебе. З них ми дізналися, що в Кливленді багато
сердець були уражені темним диханням порушників Завіту й
стало менше злагоди між друзями. Милостивий Боже! Сотні
разів уже провіщалося, що порушники Завіту чигають на вас і

будь-що прагнуть посіяти між друзями розбрат, який призвів
би до недотримання Завіту. Як же сталося, що друзі не зважили на ці, такі ясні, перестороги?
Суть питання дуже проста й чітка, і її можна викласти дуже
коротко. Або Бахаулла був мудрим, відав про все, знав, що
буде, або ж Він перебував у невіданні й омані. Силою свого
величного пера Він уклав твердий Завіт і Заповіт з усіма бахаї,
першими з яких були Агсани, Афнани та Його рідня, і наказав
їм коритися Йому й повернутися до Нього. Своїм величним
пером Він виразно проголосив, що в цих рядках з Кітаб-і-Аґдас ідеться про Найвеличнішу Гілку:«Коли океан моєї присутності вщухне і Книга Мого Одкровення добіжить кінця, зверніть обличчя свої до Того, Кого призначив Бог, — до Гілки, що
є відгалуженням від Стародавнього Кореня». Якщо коротко,
то ці слова означають: після Мого вознесіння Агсани, Афнани,
усі родичі та всі друзі Бога повинні звернути обличчя свої до
Того, Хто є відгалуженням від Стародавнього Кореня.
Крім того, у Кітаб-і-Аґдас Він прямо каже: «О ви, народи світу! Коли Таємнича Голубка відлине зі свого Святилища Прославляння й попрямує до своєї далекої мети, до своєї
прихованої оселі, з усім, що буде вам незрозуміле в цій Книзі,
звертайтеся до Того, Хто відгалузився від цього могутнього
Стовбура». Звертаючись до всіх людей світу, Він казав: Коли
Загадкова Голубка відлетить із саду хвали, щоб посісти Найвище й Невидиме Положення, тобто коли Благословенна Краса піде з цього обумовленого світу в невидиму сферу, звертайтеся з усім, чого ви не розумієте в цій Книзі, до Того, Хто
відгалузився від Прадавнього Кореня. А отже, усе, що Він скаже, — чиста правда.
У Книзі Завіту Він прямо каже, що слова про Того, «Хто
відгалузився від цього Прадавнього Кореня», стосуються Наймогутнішої Гілки. І Він наказує всім Агсанам і Афнанам, усім
родичам та всім бахаї звертатися саме до Нього. І тепер слід
визначитися: або Благословенна Краса помилявся, або ж слід

скоритися Його волі. Абдул-Баха́ не має ні для кого жодних
інших наказів, крім як поширювати пахощі Божі, звеличувати
Його Слово, проголошувати єдність світу людського, утверджувати всесвітній мир та виконувати інші веління Божі. Усе
це — заповіді Божі, і установив їх аж ніяк не Абдул-Баха́. Усякий, хто хоче, може прийняти їх, а хто відхиляє їх, нехай чинить, як сам знає.
Тепер деякі з лиходіїв удаються до хитрощів, щоб домогтися чільного положення. Для досягнення цього положення
вони сіють серед друзів різні сумніви, щоб спричинити чвари
й завдяки цим чварам зібрати людей навколо себе. Та друзі
Божі мусять бути пильними й розуміти, що головна причина
поширення цих сумнівів — особисті амбіції та боротьба за лідерство.
Не руйнуйте ж єдності Бахаї та знайте, що цю єдність можна зберегти, тільки якщо мати віру в Завіт Божий.
Ти кажеш про своє бажання подорожувати світом, щоб поширювати пахощі Божі. Це було б дуже доречно. Будь певний,
що божественні підтвердження допоможуть тобі в цьому й
сила Завіту та Заповіту забезпечить тобі перемогу й торжество.
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Ти пишеш, що задоволений З’їздом і що це зібрання послужило піднесенню Справи Божої та засвідчило могутність Його
Слова. Велич Справи здолає всі суперечності. Її можна порівняти з тілесним здоров’ям людини, яке, щойно утвердиться в
тілі, долає всі недуги та слабості. Маємо надію, що невдовзі
від протистояння не залишиться ані сліду; а проте деякі з друзів в Америці надто непогамовні у своїх амбіціях і намагаються будь-що знайти, добувши хоч би й з-під землі, бодай якийсь
привід для породження розколу.

Хвала Богові, тепер у Справі Бахаулли зачинено всі двері
для таких чвар, адже призначено спеціальний авторитетний
Осередок — Осередок, що розв’язує всі труднощі й захищає
від будь-яких суперечок. Так само і Всесвітній Дім Справедливості запобігає виникненню всіх розбіжностей, і всі його розпорядження мають бути виконані, а хто порушить їх — буде
відлучений. Однак цей Всесвітній Дім Справедливості як Законодавчий Орган поки що не створений.
Отже, як бачимо, для розколу не залишилося більше засобів, а причиною суперечок стають тільки плотські бажання, як
це є у випадку з порушниками. Вони не сумніваються в чинності Завіту, але своєкорисливі мотиви штовхнули їх на цей
шлях. Не можна сказати, начебто вони не знають, що роблять:
вони чудово це усвідомлюють, але однаково йдуть на протистояння.
Одним словом, океан Завіту бурхливий і широкий. Порушників, немов ту піну, він викидає на берег — будь у цьому певен. Присвяти себе розбудові Машрикуль-Азкара, шукай засоби для поширення божественних пахощів. Не займайся нічим
іншим, крім цього, бо інакше увага твоя розпорошиться й робота стоятиме на місці.
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О ви, що дорогі серцю Абдул-Баха́! Чимало часу мину-

ло відтоді, як до мого внутрішнього слуху востаннє долинали
солодкі мелодії з певних країв або серце моє сповнювалось
утіхою; а проте я завжди думаю про вас і образ ваш повсякчас
у мене перед очима. Чаша серця мого наповнилася по вінця
вином любові, що я відчуваю до вас, і палке бажання побачити
вас пульсує, наче дух, у моїх артеріях і венах. З цих слів ви зрозумієте, як сильно я страждаю. У цю мить та й протягом усієї
тієї бурі нещасть, яка здіймає свої хвилі аж до небес, у мене
з усіх сторін світу невпинно летять гострі стріли. Нині, тут, у

Святій Землі, ми щомиті отримуємо страшні звістки, і кожен
день приносить нам чергову пайку жаху. Осередок Заколоту
уявив собі, що своїм зухвалим заколотом він зможе звалити Завіт і Заповіт — це все, що йому потрібно, — тож він намірився
відвернути праведників від Святої Волі. Отож він розіслав по
всіх усюдах свої листівки, мов ті зерна сумніву, замисливши
чимало таємних підступів. Одного дня він кричить, що Божу
споруду зруйновано, Його божественні заповіді — скасовано,
а Завіт і Заповіт — відмінено. Іншого дня він стогне та зітхає,
що його ув’язнили й морять день і ніч голодом та спрагою. Ще
іншого — здіймає галас, заявляючи, що єдиність Божу заперечено, бо проголошено ще одного Явителя до того, як минула
повна тисяча років.
Коли він побачив, що всі його наклепи не мають жодного
результату, у нього поступово виник замисел зчинити заколот.
І він почав наводити смуту. Він стукав у кожні двері. Він взявся
слати фальшиві скарги до урядовців. Він приступав до деяких
іноземців, втерся до них у довіру й уклав разом з ними документ, який був поданий до султанського престолу, чим вельми
перелякав владу. Серед багатьох інших наклепницьких звинувачень там говорилося, начебто цей нещасний підняв знамено
повстання, прапор зі словами «Йа Баха́-ул-Абха́», начебто я
обійшов, розмахуючи ним, усі околиці, усі міста, містечка й
села, ба навіть племена пустелі, і закликав усіх їхніх мешканців єднатися під цим прапором.
О мій Господи, воістину, я прошу в Тебе порятунку від самої думки про такий учинок, що суперечить усім настановам
Бахаулли й був би великим злом, яке міг би скоїти хіба що
страшенний грішник. Ти-бо зобов’язав нас коритися земним
царям і правителям.
Ще одна його брехня — то було твердження, начебто Усипальниця на Горі Кармель — це могутня й неприступна фортеця, яку я спорудив, — і це в той час, коли будівля, ще не-

добудована, має всього шість кімнат, — і начебто я назвав
її Осяйною Мединою, а Святу Гробницю55 — Уславленою
Меккою. Ще один з його наклепів — начебто я проголосив
себе незалежним володарем і — боронь Боже! боронь Боже!
боронь Боже! — я закликав усіх вірян приєднатися до мене в
цьому тяжкому злочині. Яка ж бо страшна, о мій Господи, його
брехня!
Далі він заявляє, що оскільки Свята Усипальниця стала місцем, куди стікаються паломники з усього світу, це може завдати великої шкоди цьому уряду та людям. Він же, Осередок
Заколоту, заявляє, що сам він зовсім непричетний до всіх цих
справ, що він суніт із сунітів, вірний послідовник Абу-Бакра й
Умара, і в його очах Бахаулла — лише благочестивий чоловік і
містик. Усі оті речі, каже він, звершив цей скривджений.
Далі султан — нехай якнайдовше триває слава його царювання — призначив слідчу комісію. Комісія приїхала сюди,
і відразу ж після прибуття її члени подалися в дім одного з
обвинувачів. Після цього вони викликали до себе групу тих,
хто, співпрацюючи з моїм братом, підготував документ зі звинуваченнями, і запитали, чи все написане — правда. Ті пояснили зміст документа, заявили, що все написане там — чиста
правда, і додали до цього нові звинувачення. Так вони були
водночас і обвинувачами, і свідками, і судом.
Тепер комісія повернулася в столицю Халіфату, і звідти щодня доходять звістки, одна жахливіша за іншу. А проте, хвала
Богові, Абдул-Баха́ залишається спокійним і незворушним. Я
нікому не бажаю зла через ці наклепи. У всіх своїх справах я
покладаюся на Його нездоланну Волю і, сповнений щастя, чекаю нагоди віддати своє життя, готовий до будь-якої муки, що
мені може судитися. Хвала Богові, що сповнені любові віряни
теж приймають Його Волю й покірні їй, вдоволені нею, з променистим смиренням, із вдячністю.
55 У Бахджі.

Осередок Заколоту вважає, що коли проллється кров цього
скривдженого, коли мене викинуть у широку піщану пустелю або втоплять у Середземному морі і я, безіменний, зникну
без сліду, так що ніхто не зможе розповісти про мою долю,
то перед ним нарешті відкриється поле, на якому він пришпорить свого скакуна й, мов той гравець у поло, зможе ключкою
брехень та посіяних сумнівів щосили вдарить по м’ячу своїх
амбіцій, щоб здобути такий бажаний приз.
Якби ж то! Навіть якщо солодкий мускусний запах вірності зникне й розвіється без сліду, то кого привабить сморід віроломства? І навіть якщо якусь із газелей небесних розірвуть
собаки та вовки, хто ж захоче вирушити на пошуки хижого
звіра? Навіть якщо дні Таємничого Солов’я добігають свого
кінця, хто ж захоче схилити свій слух до каркання ворона або
ж ворони? Які ж у нього марні сподівання! Яка дурна самовпевненість! «Справи їхні — наче марево в пустелі, яке спраглий приймає за воду, та коли він наближається до нього, то не
знаходить нічого»56.
О ви, любі Божі! Хай ноги ваші ступають твердо, хай серце ваше не здригнеться, хай сила Благословенної Краси допоможе вам не зрадити своєї мети. Служіть Справі Божій. Перед усіма народами світу виявляйте відданість і витривалість
народу Баха́, щоб люди приголомшено запитували: як же це
можливо, що серця ваші — немов невичерпні джерела впевненості й віри, немов копальні, такі багаті любов’ю до Бога.
Нехай ті трагедії, що розігруються у Святій Землі, не змусять
вас упасти або похитнутися, нехай ці жахливі події не стануть
причиною вашого пригнічення. Якщо всі віряни загинуть від
меча й тільки один залишиться в живих, нехай він сам-один в
ім’я Господа проголошує на повен голос та сповіщає радісні
новини, нехай він сам-один повстане та протистоятиме всім
народам землі.
56 Коран 24:39.

Не зважайте на лиховісні події в цьому Світосяйному Місці. Свята Земля весь час перебуває в небезпеці, і потік нещасть
повсякчас виходить із берегів, адже цей піднесений поклик
почуто вже по всьому світу й слава про нього долинає до найдальших країв землі. Саме через це вороги, як внутрішні, так
і зовнішні, заходяться так хитро й підступно ширити всілякі
наклепи. Зрозуміло, що в такому місці, як це, над нами завжди
нависає загроза, бо ж тут у нас немає оборонця, немає нікого,
хто піднявся та захистив би нас від неправдивих обвинувачень. Тут усього кілька душ: бездомних, безталанних, ув’язнених у цій твердині. Не мають вони відважного захисника,
ні́кому підтримати їх, ні́кому відбивати пущені в них стріли
брехні, кинуті в них списи знеславлення — ні́кому, крім Бога.
Годилося б вам замислитися про всіх тих палко коханих, які
поспішили на святу ниву самопожертви, про всі ті дорогоцінні
душі, що поклали своє життя. Пам’ятайте про те, які потоки
священної крові були пролиті, скільки праведних сердець перетворилися на криваві згустки, скільки грудей пробиті списами тиранії, скільки непорочних тіл розірвані на шматки. Чи
ж личило б нам думати тут про власний порятунок? Здобувати
прихильність чужинців чи ж своєї рідні? Демонструвати готовність до компромісів? Чи ж не краще було б обрати шлях
праведників, піти слідами наших великих попередників?
Ці кілька коротких днів скоро минуть, це життя зникне з
наших очей, троянди цього світу вже не будуть свіжими та
прекрасними, сад земних радощів і насолод зів’яне й засохне.
Весна життя зміниться осінню смерті, світла втіха палацових
зал — безмісячною темрявою могили. А отже, з усього цього ніщо не вартує любові, і мудра людина не прикипатиме до
всього цього серцем.
Той, хто наділений знанням і силою, шукатиме радше слави небесної, духовної відзнаки, того життя, яке не підвладне
смерті. Така людина жадатиме наблизитися до священного
Порогу Божого, а не лежатиме п’яною в шинку цього скоро-

минущого світу, ні на мить не віддаватиметься неробству, не
заплямує себе жодною прив’язаністю до цього земного життя.
Ні, навпаки, друзі Божі — наче зорі на високих небесах водійства, наче небесні світила на небосхилі божественної ласки, які всіма силами стараються розсіяти темряву. Вони знищують самі підвалини недоброзичливості й ненависті. Світові
й усім його народам вони бажають лише одного — добробуту
й миру. Перед ними не встоять бастіони війни й агресії. Їхня
мета — правдивість, і чесна співпраця, і приязнь, доброта навіть до найлютішого ворога. І вони трудитимуться, доки не
перетворять світ — цю в’язницю віроломства — на палац безмежної довіри й доки не обернуть цю тюрму ненависті та злоби на Божий Рай.
О ви, сповнені любові друзі! Прагніть усім серцем і душею
зробити цей світ віддзеркаленням Царства, щоб цей нижчий
світ рясно сповнився благословеннями світу Божого, щоб голоси Вишнього сонму гучно співали пісню хвали, щоб знаки
та знамення дарів і щедрот Бахаулли охопили цілісіньку землю.
Джинаб-і-Амін з великим захопленням відгукувався про
ваших шанованих чоловіків і просвічених жінок, називаючи
їх на ім’я та похвально відзначаючи кожного. Він докладно
розповідав про твердість і вірність, яку ви виявили, і казав, що
по цілій Персії, хвала Богові, чоловіки та жінки стоять разом,
стрункі, сильні та непохитні — немов могутня будівля з міцного каменю, і що ви з любов’ю та радістю поширюєте навкруги солодкі пахощі Господні.
Усі ці вісті вельми відрадні, особливо коли зважити, що я
почув їх у дні, сповнені великої небезпеки. Найпалкіше бажання цього скривдженого полягає в тому, щоб друзі мали
одухотворені серця та просвітлений розум. І коли дана буде
мені ця ласка, то будь-яке лихо, хоч би якого болю воно завдавало, буде наче рясний дощ небесних щедрот, що пролився
на мене.

О Боже, мій Боже! Ти бачиш, як я потопаю в океані страждань, згоряю на вогнищі тиранії, ридаю в темряві ночі. Позбавлений сну, я мечуся на ложі своєму, і очі мої видивляються
світанкову зорю відданості й довіри. Я в агонії, мов та риба,
нутрощі якої охоплені вогнем, коли вона тріпоче на піску, але я
не перестаю чекати, як звідусіль з’являться Твої дари.
О Боже, мій Боже! Нехай віряни в інших краях зможуть
скористатися часткою Твоєї невичерпної благодаті. Визволи — Своєю безвідмовною допомогою та щедротою — тих із
любих твоїх, які в далеких землях потерпають від лютої жорстокості їхніх ворогів. О Господи, вони — в’язні любові до
Тебе, бранці Твого воїнства. Вони — пташки, що літають у
небесах Твого водійства, кити, що плавають в океані Твоїх дарів, зорі, що зблискують на обрії Твоїх дарунків. Вони — оборонці твердині Твого закону. Вони — знамена споминання про
Тебе серед людей. Вони — глибокі криниці Твого божественного співчуття, водограї Твоїх милостей, джерела Твоєї благодаті.
Нехай вони будуть у безпеці й під захистом Твого всезахисного ока. Допоможи їм звеличувати Твоє Слово; зроби їхні
серця стійкими в любові до Тебе; зміцни їхні рамена, щоб могли вони добре послужити Тобі, та укріпи їхні сили.
Поширюй через них по всіх усюдах Твої солодкі пахощі; викладай через них Твої Священні Писання; являй через них Твоє
Проречення; сповнюй через них Слова Твої; виливай через них
Твою милість.
Ти, воістину, Могутній, Владний. Ти, воістину, Поблажливий, Співчутливий.
-189ьогодні всяка мудра, пильна, далекозора людина пробудилася й перед нею відкриваються таємниці майбутнього,
що свідчать про те, що ніщо, крім сили Завіту, неспроможне
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зворушити й надихнути серце людства — точно так само, як
Старий і Новий Заповіти послужили колись засобом поширення по всіх краях Справи Христової та були тією енергією, що
пульсувала в тілі людського світу. Дерево, що має корінь, принесе й плоди, а дерево без кореня, хоч би яке високе й міцне,
неминуче всохне й загине, і тільки й користі буде з нього, що
дрова для вогнища.
Завіт Божий — неначе широкий та бездонний океан. Раз у
раз здіймаються на ньому хвилі-буруни й викидають на берег
піну, що назбиралася на його водах.
Хвала Богові, що найпалкіше бажання дбайливих
душ — звеличувати Слово Боже й поширювати божественні
пахощі. Направду, це тверда й певна основа.
Нині неначе настав світанок, коли світло Сонця Істини розлилося по всьому світу. Настав час потрудитися задля того,
щоб пробудити заціпенілі душі й отямити збайдужілих і щоб
божественні вчення, які є духом цієї епохи, досягли вух усіх
людей світу, поширювалися на сторінках преси, блискуче й
красномовно викладалися на людських зібраннях.
Поводитися слід так само, як поводився колись апостол
Павло, а віру мати таку, як мав Петро. Ці мускусні пахощі стануть насолодою для людських ніздрів, а дух цей оживлятиме
мертвих.
Відразливий сморід порушення Завіту на певний час затримав поступ Справи, бо ж якби не це, божественні вчення, немов промені сонця, негайно поширилися б і охопили всі краї.
Ти маєш намір надрукувати й оприлюднити збірку виступів Абдул-Баха́, яку ти уклав. Це справді дуже слушно. Цією
справою ти здобудеш собі осяйне обличчя в Царстві Абха́ й
похвалу та вдячність друзів як на Сході, так і на Заході. Однак
це видання слід підготувати надзвичайно ретельно, щоб відтворити текст якнайточнішета щоб у ньому не було тих відхилень і спотворень, яких припускалися попередні перекладачі.

-190и бачиш, о мій Боже, як я схиляюся в смиренні, покірний перед Твоїми заповідями, визнаючи Твою верховну владу,
тремтячи перед могутністю Твого панування, уникаючи Твого гніву, благаючи Твоєї ласки, покладаючись на Твоє прощення, здригаючись у трепеті перед Твоїм гнівом. Молю Тебе з
гарячим серцебиттям, з потоками сліз та спраглою душею
та в цілковитому зреченні від усього: зроби так, щоб усі, хто
любить Тебе, немов промені світла осяяли Твої сфери від краю
до краю, і допоможи Твоїм обраним слугам звеличити Слово Твоє, щоб їхні обличчя, осяяні блиском, стали прекрасними
та ясними, щоб серця їхні наповнювалися таємницями, і щоб
усяка душа могла скинути із себе тягар гріха. Оберігай їх від
нападника, від того, хто став безсоромним і нечестивим лиходієм.
Воістину, ті, хто любить Тебе, знемагають від спраги, о
мій Господи! Приведи ж їх до джерела щедрот і ласки! Воістину, мучить їх голод. Подай же їм Твою небесну трапезу!
Воістину, вони голі. Убери ж їх у шати знання та вченості!
Вони — герої, о мій Господи, веди ж їх на поле бою.
Вони — провідники людей, навчи ж їх промовляти переконливими аргументами та доказами. Вони — ревні служителі,
сподоби їх пустити по колу чашу, по вінця наповнену вином
упевненості. О мій Боже, зроби їх співочими пташками, які
щебечуть у прекрасних садах; зроби їх левами, що затаїлися в
гущавині; китами, що поринають у морські глибини.
Воістину, Ти — Той, Чия благодать невичерпна. Немає іншого Бога, крім Тебе, Могутнього, Владного, Вічного Дарувальника.
О ви, мої духовні друзі! Уже протягом певного часу утиски
є суворими, а обмеження — мов залізні кайдани. Цей безталанний скривджений залишився сам-один, бо ж усі шляхи перекриті. Друзям заборонили зустрічатися зі мною, довірених
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людей ізольовано, ворог оточив мене зусебіч, і лихі сторожі
мої — суворі й люті. Щомиті — нова мука. З кожним подихом — новий біль. І рідні, і чужі повстали проти мене. Направду, ті, хто колись любив мене, стали гіршими за ворогів,
коли почали віроломно та безжально нападати на мене. І не
було кому оборонити Абдул-Баха́, не знайшлося йому ані помічника, ані захисника, ані союзника, ані заступника. Я тонув
у безкрайому морі, а у вухах моїх, немов каркання воронів,
лунали голоси невірних.
Кожного світанку — потрійна темрява. Щовечора — нелюдська тиранія. Ні миті спокою, ні краплі бальзаму на
роз’ятрені рани від списів. З хвилини на хвилину могла наспіти вістка про моє заслання в піски Феццану, з години на
годину мене могли кинути в безмежне море. Одні казали: нарешті цих бездомних скитальців знищено. Інші: от уже скоро
їх віддадуть на хресну муку. Ця моя зношена оболонка мала
стати мішенню для куль або стріл, а потім це кволе тіло хотіли
порубати на шматки мечем.
Наші знайомі з-за кордону не могли стримати радості, а
друзі-зрадники торжествували. «Хвала Богові, — вигукував
один з них. — Справдилася наша мрія». А інший: «Дякуймо
Богові, наш спис поцілив у серце».
Страждання шмагали цього бранця, немов сильні зливи
навесні, і торжество недоброзичливців линуло нескінченим
потоком, а проте Абдул-Баха́ не втрачав доброго гумору та
душевного спокою та покладався на благодать Всемилосердного. Цей біль, ця мука були наче рай, сповнений усіх насолод; ці ланцюги — немов намисто короля на небесному троні.
Вдоволене Божою волею, цілковито впокорившись, моє серце
змирилося з усім, що приготувала мені доля, я був щасливий.
Світла радість була мені за доброго товариша.
Нарешті настав час, коли друзі стали невтішними й утратили будь-яку надію. І тоді-то зазорів світанок і залив усе

навкруги безмежним світлом. Густі хмари розвіялися, зникли
похмурі тіні. У ту мить упали кайдани й були зняті ланцюги
з шиї цього бездомного та накладені на шию ворога. Тяжка
скрута змінилася полегкістю, і на обрії Божих щедрот зійшло
сонце надії. Усе це сталося завдяки ласці Божій та Його дарам.
Утім, з одного боку, цей скиталець був засмучений та пригнічений. Від якого болю в дні прийдешні шукати мені розради? Яка добра новина про сповнення якогось із бажань могла б
тепер мене втішити? Не стало більше тиранії, страждань, трагічних подій, нещасть. Моя єдина радість у цьому скороминущому світі — прямувати тернистим шляхом Божим і зносити
тяжкі випробування та всі фізичні прикрощі. Без цього земне
життя було б порожнім і марним, і смерть була б краща за нього. Без цього дерево буття не принесло б плодів, засіяна нива
існування не дала б урожаю. Тож маю надію, що обставини
знову наповнять по вінця мою чашу страждань і ця прекрасна
Любов, ця Згубниця душ, знову засліпить усіх, хто споглядатиме її. І тоді серце буде охоплене блаженством, благословенною буде ця душа.
О Божественне Провидіння! Піднеси до вуст тих, хто любить Тебе, по вінця наповнену чашу страждань. Для тих, хто
прагне йти шляхом Твоїм, хай солодкість буде мов жало, а
отрута — солодка, мов мед. Хай голови наші стануть оздобою на вістрях списів. Хай серця наші стануть мішенями для
безжальних стріл і дротиків. Воскреси цю виснажену душу до
життя на ниві мучеництва, дай її змореному серцю випити
ковток тиранії, щоб вона знову могла збадьоритися й віджити. Нехай вона сп’яніє від вина Твого Вічного Завіту, нехай
бенкетує, високо піднявши свою чашу. Допоможи їй покинути
це життя, дозволь їй принести себе в жертву в ім’я Твоє.
Ти Могутній, Владний. Ти Той, Хто відає, бачить і чує.

-191ти, що зносив такі тяжкі муки на шляху Завіту! Біль і
страждання, якщо ти зазнав їх на шляху Господа, Того, Чиї
знаки явні, — це не що інше, як ласка та благодать; мука — це
милість, а скорбота — дар від Бога. Отрута — солодкість на
вустах, а лють — доброта, що живить душу.
Тож хвали Його, сповненого любові Хлібодара, за те, що послав тобі ці тяжкі муки, які не що інше, як непідробна щедрість.
Якби, мов Авраам, мав крізь вогонь ступать,
Чи, як Йоан57, кривавий шлях долать,
Як, наче Йосифа, до ями кинеш Ти мене
Чи у темницю запроториш,
Убогим, як Марії Сина, зробиш,
Від Тебе я не відступлюсь,
А тілом і душею Тобі скорюсь.

О

-192-

Сьогодні Господь Сил охороняє Завіт, воїнство Царства

захищає його, душі небесні стають йому на службу, небесні ангели проголошують і поширюють його по всіх усюдах.
Якщо поміркувати проникливо, то врешті-решт стане явним,
що всі сили всесвіту слугують Завіту. У майбутньому це стане
явним та очевидним. З огляду на це чого ж можуть досягти
ці слабкі, кволі душі? Витривалі рослини, коли вони відірвані
від свого кореня та позбавлені дощу з хмари милості, швидко
гинуть. Чого ж сподіватися від жалюгідних бур’янів?..
-193вітає, і з місця сходження невидимих Божих сфер пробивається світло єдності, і з прихованого світу Царства єдиності
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рине бурхливий потік безмежної благодаті. Добрі новини Царства звучать з усіх усюд, і скрізь видно перші ранкові знаки
звеличення Слова Божого та піднесення Його Справи. Слово єднання шириться чимдалі, лунають піснеспіви єдиності,
море Божих дарів високо здіймає свої хвилі, і Його благословення проливаються нестримним водоспадом.
Підтвердження від Того, Хто незмінно прощає, огорнули
світлом усі краї, армії Вишнього сонму мчать у бій пліч-опліч з друзями Господніми й торжествують перемогу, а слава
Прадавньої Краси — нехай життя моє буде віддане в жертву
за Його любих — гримить від полюсу до полюсу, а звістка про
Святу Справу поширилася від сходу й до заходу.
Усе це наповнює радістю серця, а проте Абдул-Баха́ глибоко поринув в океан печалі, і біль та страждання вразили
мої кінцівки й органи до такої міри, що цілковита слабкість
охопила моє тіло. Зважте, що коли я сам-один, без жодного
помічника, кинув у світ поклик Божий, люди цього світу спротивилися йому, почали заперечувати й відкидати цей поклик.
Добре відомо, з одного боку, як поборники релігій минулого
напосідалися на мене з усіх боків. Згадайте також про брехунів-насмішників і про те, як далеко вони готові зайти в прагненні викорчувати Божественне Дерево. Яких тільки злобних
і наклепницьких звинувачень не зводили вони на Прадавню
Красу, яких тільки пасквілів, наповнених ганебними та безсоромними закидами, вони не писали й не поширювали проти
Найвеличнішого Імені! Дотепер вони в глибокій таємниці напружують усі сили, щоб завдати цій Вірі страшного удару.
Ще й потім гордії вигадували всілякі підступи та інтриги,
щоб звести нанівець Справу Божу та стерти ім’я Абдул-Баха́ з
Книги Життя.
А тепер, на додаток до всіх цих злигоднів, нещасть і ворожих нападів здійнялася чорна хмара недоброзичливості поміж
самими вірянами. Так сталося, навіть незважаючи на те, що
Справа Прадавньої Краси — це істинна суть любові, істин-

ний канал єднання, що існує тільки задля того, щоб усі люди
могли стати хвилями єдиного моря, яскравими зорями на тому
самому безмежному небі, перлинами в мушлі єдиності, блискучими самоцвітами з копалень єдності; щоб усі вони були
слугами одне одному, обожнювали одне одного, благословляли одне одного; щоб кожен з них міг відкрити вуста свої та
славити всіх інших без винятку й дякувати всім іншим; щоб
вони підносили свої очі до обрію слави й пам’ятали про свою
пов’язаність зі Священним Порогом; щоб вони бачили одне
в одному тільки добре, не чули нічого одне про одного, крім
хвали, і не говорили одне про одного нічого, крім похвал.
І справді, є багато таких, що прямують цим шляхом праведності й, дяка Богові, сила небесна зміцнює та підтримує
їх скрізь, де б вони не були. Проте є й інші, що не досягли
цього славного та піднесеного стану, як їм годилося б, і через
це на серці Абдул-Баха́ лежить тяжкий тягар смутку, невимовного смутку. Це-бо найлютіша буря, що тільки могла вдарити
по Божій Справі: ніщо інше не могло б так сильно підірвати
вплив Слова Божого.
Усім коханим Божим належить стати єдиним цілим, збиратися під захистом одного прапора, обстоювати ті самі погляди,
іти тим самим шляхом, міцно триматися єдиного задуму. Нехай вони забудуть про свої розбіжні теорії та відсунуть набік
свої суперечливі погляди, адже, хвала Богові, мета наша одна
й завдання наше — єдине. Ми слуги єдиного Порогу, ми всі
черпаємо наснагу з одного-єдиного Джерела, ми всі зібралися
в затінку тієї самої високої Скинії, ми всі знайшли прихисток
під тим самим небесним Деревом.
О кохані Господа! Якщо хто-небудь говоритиме погано про
відсутнього, то єдиним наслідком цього стане таке: той пригасить запал друзів та призведе до їхнього збайдужіння. Бо злослів’я сіє розбрат; це головна причина, чому в деяких друзів
виникає бажання покинути нас. Якщо хто-небудь говоритиме
погано про відсутніх, то ті, хто чує його, повинні по-духовно-

му й по-дружньому зупинити його та сказати: Яка користь від
такого обмовляння? Чи ж воно догоджатиме Благословенній
Красі, чи додаватиме воно друзям незмінної честі, чи сприятиме поширенню святої Віри, чи підтримуватиме Завіт, чи приноситиме яку-небудь користь бодай якійсь душі? Зовсім ні!
Навпаки, від цього серця припадають таким грубим шаром пороху, що вуха припиняють чути, а очі — бачити світло правди.
Якщо ж хтось почне добре говорити про іншого, відкривши
вуста свої для похвали іншому, то він неодмінно, у відповідь,
торкнеться струни у своїх слухачах та їх зворушать подуви
Божі. Їхні серця та душі звеселяться знанням того, що, хвала Богові, серед вірян існує душа, яка є зосередженням усіх
людських досконалостей і справжнім утіленням усіх щедрот
Господніх, особа з красномовними устами й осяйним обличчям — у якому б зібранні вона не перебувала, — особа, яка
має на чолі своєму знак перемоги й черпає наснагу із солодких
пахощів Божих.
Який же шлях кращий? Присягаюся красою Господа: щоразу, коли я чую добре слово про друзів, моє серце наповнюється
радістю; та щоразу, коли я бачу бодай натяк на незлагоду між
друзями, мене охоплює смуток. Так-от почувається Абдул-Баха́. Розсудіть же, як вам слід чинити.
Хвала Богові, що скрізь, куди не обернися, Прадавня Краса
широко розкрив брами благодаті й, завдяки підкріплювальній
допомозі Господній, безсумнівними словами сповістив добру
новину про перемогу. Любов’ю завоював Він серця вірян і послав воїнство Вишнього сонму, щоб забезпечити їхній тріумф.
Тепер же кохані Божі повинні повстати до праці між усіма
народами світу, із серцем світлим, наче сонце, з потужним душевним поривом, з променистим чолом, з подихом, повним
мускусних пахощів, з устами, що промовляють тільки про
Бога, з кришталево прозорими поясненнями, з твердою рішучістю, із силою, що від небес, з одухотвореним характером, з
підкріпленням, не меншим за божественне. Нехай вони всі як

один будуть сяєвом на обрії небес, а на небесах світу — сліпучими зорями. Нехай стануть вони плодоносними деревами
в неземних притулках, запашними квітами в божественних
садах; нехай вони будуть рядками досконалості на сторінці
всесвіту, словами єдності в Книзі Життя. Це перший вік, самісінький початок законоустрою Найвеличнішого Світла, і тому
в це століття слід насамперед здобувати чесноти й удосконалювати свої добрі якості впродовж цього відрізку часу. Саме в
ці дні Рай Абха́ має напнути свої намети на просторах цього
світу. Вогні дійсності мають бути явлені саме зараз, і мають
відкритися таємниці божественних дарів, і тепер має засяяти
прадавня благодать, і світ наш зміниться на парк небесний, на
сад Божий. З чистих сердець, завдяки щедротам небесним, мають бути явлені нині всі досконалості, якості та властивості
божественного.
Абдул-Баха́ повсякчас зі сльозами на очах молить і благає
Всемогутнього край священного Порогу, просячи:
О Ти, ласкавий Господи! Ми слуги Твого Порогу, що знайшли укриття край Твоїх святих Дверей. Ми не шукаємо ніякого
іншого притулку, крім цього могутнього стовпа, ні від чого
не очікуємо прихистку, крім Твоїй охорони. Захисти ж нас,
благослови нас, підтримай нас; зроби нас такими, щоб ми любили тільки Твою прихильність, промовляли лише хвалу Тобі;
щоб ми йшли тільки шляхом істини; аби ми так збагатилися,
щоб не потребувати нічого, крім Тебе, і отримували дари з
моря Твого благодіяння; щоб ми завжди прагнули звеличувати Твою Справу та поширювати по всіх усюдах Твої солодкі
пахощі; щоб ми забули про себе й були захоплені лише Тобою;
щоб ми зреклися всього іншого й були поглинуті тільки Тобою.
О Ти, Хлібодаре, о Ти, Той, Хто прощає! Даруй нам Твою ласку і ніжну турботу, Твої дари та Твої щедроти й підтримай
нас, щоб досягти нам мети. Ти-бо Владний, Удатний, Той,
Хто відає, Провидець. Воістину, Ти Великодушний, воістину,

Ти Всемилосердний, воістину, Ти Той, Хто незмінно прощає,
Той, Кому належить каяття, Той, Хто пробачає навіть найтяжчі гріхи.
-194ви, щиро милі Красі Абха́! Нині потужність Справи Божої швидко зростає по всьому світу, щодня поширюючись ген
аж до самих країв землі. А відтак і її вороги з-поміж усіх родів
та народів землі стають дедалі агресивнішими, непримиреннішими, заздріснішими та більш ворожими. Тому-то милі Богу
повинні бути більш уважними та виявляти більше розважливості в усьому — значущому чи незначному. Вони повинні разом радитись і спільно протистояти натиску тих, хто сіє чвари
та призводить до лиха. Вони мають спілкуватися з усіма в дусі
приязні, поводитися розсудливо, ставитись одне до одного з
пошаною та розумінням, виявляти ніжну турботу та чуйну
увагу до всіх народів світу. Їм слід бути терплячими й довготерпеливими: тільки так вони зможуть стати божественними
магнітами Царства Абха́ й набути рушійної сили воїнства небесних сфер.
Швидкоплинні години людського життя на землі стрімко
збігають, і та крихта, що лишилася, теж скоро мине. Що залишається й триває вічно, то це плоди, які людина пожинає зі
свого служіння Божественному Порогові. Збагніть же істину
цих слів: якими численними та славними є докази на їхнє підтвердження у світі буття!
Хай же славиться народ Баха́ понад усяку славу!

О

-195ти, велична гілко божественного дерева Лот! Коли лиходії зневажають і не приймають тебе, не журися, і хай сила й

О

упертість зарозумілих не тривожить і не бентежить твоє серце, адже з незапам’ятних часів так чинять нерозважливі душі:
«О горе людське! Який би Посланець не приходив до них,
вони Його висміювали з презирством!»58
Справді, нападки й перепони з боку невігласів тільки сприяють звеличенню Справи Божої та поширенню по всіх усюдах
Його знаків і знамень. Якби не протидія зневажливих, якби не
затятість наклепників, якби не ці крики проповідників, якби
не волання та лемент великих і малих, якби не звинувачення
в безбожництві з боку невігласів і не ці ремствування дурнів,
чи ж могла б звістка про прихід Первинної Точки та про ясний
світанок Світила Баха́ сягнути так далеко на схід і захід? Як
ще можна було б сколихнути всю планету від полюса до полюса? Як іще могла б Персія стати осередком, звідки шириться
сяєво, а Мала Азія — променистим серцем краси Господньої?
Як іще могло б полум’я Богоявлення поширитися на південь?
У який ще спосіб міг би заклик Божий бути почутим на півночі? Як іще можна було б почути Його поклик і на континентах
Америки, і в темній Африці? Як іще міг би спів Небесного
півня пробитися до цих вух? Як іще могли б солодкоголосі
папуги з Індії злетітися на цей цукор або солов’ї — заспівати
пісню із землі Іраку? Що ще спонукало б схід і захід пуститися в танок? Як іще могло б це Освячене Місце стати престолом
Краси Божої? Як іще міг би Синай узріти це вогняне сяєво, а
ця гора — оздобитися полум’ям Пришестя? Як іще могла би
Свята Земля стати підніжком Божої краси, а священна долина Тува59 — місцезнаходженням досконалості й благодаті,
тим святим місцем, де Мойсей скинув з ніг Свої сандалії? Як
могли б небесні подуви рознестися над Долиною Святості; як
могли б сприйняти ті потоки солодких пахощів, що линуть із
садів Абха́, ті, хто мешкає на Зеленому Острові? Як іще мог58 Коран 36:30.
59 Коран 20:12; також згадується як Священна Долина.

ли б сповнитися обітниці Пророків, радісні звістки Провидців
давнини, зворушливі запевняння, які давали щодо цього Святого Місця Явителі Божі?
Як іще можна було б посадити тут Дерево Аніса́; як міг би
здійнятися прапор Заповіту; як могла б бути піднесена до цих
уст п’янка чаша Завіту? Усі ці дари та благословення, усе те,
що дає змогу проголошувати Віру, стало можливим завдяки
зневазі невігласів, протистоянню нерозумних, упертості обмежених, шаленству нападників. Якби не все це, новина про
пришестя Баба й досі не досягла б навіть сусідніх країн. Тому
ніколи не слід журитися через сліпоту необізнаних, нападки
нерозумних, ворожість ницих і підлих, байдужість священнослужителів, закиди в невірності, що лунають з боку пустоголових: так усі вони поводились і в минулі віки. Не було б так,
якби вони були з тих, хто відає, але свідомість їхня затьмарена
й вони далекі від розуміння того, що їм говорять60.
Тож годилося б тобі, пагоне від Святого Дерева Божого,
що відгалузився від могутнього Стовбура, — так само, як це
годилося б і нам, — наснажившись милістю Прадавньої Краси — нехай життя моє буде віддане в жертву за Його Найсвятішу Усипальницю, — так горіти полум’ям, розпаленим на небесах, щоб скрізь, від полюса до полюса, ми запалили вогонь
любові до Бога. Візьмі́мо собі за приклад шляхетне та священне Дерево величного Баба — нехай життя моє буде віддане в
жертву за Нього. Як і Він, підставімо груди стрілам муки; як і
Він, зробімо наші серця мішенями для списів, кинутих за зволенням Божим. Нехай ми згоримо, мов ті свічки; нехай, мов ті
метелики, опалимо свої крильця полум’ям; мов ті жайворонки, проспіваємо свою жалібну пісню й, мов ті солов’ї, заголосимо сумно.
Пролиймо ж, подібно до хмар, наші сльози. Сміхом, що
мов блискавки в небі, засміймося в обличчя тим, хто полює
60 Пор.: Коран 4:80.

на нас, — на сході й на заході. День і ніч нехай помисли наші
будуть тільки про те, як ширити солодкі пахощі Божі. Не тримаймося вічно наших фантазій та ілюзій, покладімо край
розмірковуванню над сумнівними уявленнями, їхньому тлумаченню та поширенню. Відкиньмо всі думки про себе, заплющмо очі на все земне, не говорімо про наші страждання
та не нарікаймо на завдані нам кривди. Радше забудьмо про
себе й, напившись вина небесної благодаті, проголосімо нашу
радість та розчинімося в красі Всеславного.
О ти, Афнане з божественного дерева Лот! Кожен з нас має
прагнути стати родючою гілкою та приносити щоразу солодші
та більш здорові плоди, щоб було видно: ця гілка є продовженням кореня, ця частина — у гармонії з цілістю. Маю надію,
що завдяки щедрості Найвеличнішого Імені та ніжній турботі Первинної Точки — нехай душа моя стане жертвою за Них
обох — ми станемо знаряддям звеличення Слова Божого по
всьому світу; що ми вічно служитимемо Джерелу нашої Справи й напнемо над усіма полог справжнього та святого жару
Господнього; що завдяки нам з нив благодаті полинуть над світом лагідні західні вітри, які донесуть до людей солодкі аромати, що линуть із садів Божих; що ми перетворимо цей світ
на Рай Абха́ й обернемо цю нижчу сферу на Царство Небесне.
Справді, таке завдання — служити Всемогутньому Богові — призначено кожному з Божих слуг, хто охоплений вогнем
Віри; утім, на нас покладений обов’язок більший, ніж на інших. У Нього просимо ми благодаті, і милості, і сили.
Славмо Благословенну Красу та дякуймо Йому за те, що
Він повів у бій воїнство Його Царства Абха́ та шле нам Свою
безупинну допомогу, так само певну, як поява зірок на небі.
По всіх куточках землі Він підтримує цього одинокого, самотнього слугу й повсякчас являє мені знаки та знамення Своєї
любові. Він приголомшив тих, хто тримається за свої марні
ілюзії, і знеславив їх в очах усіх — великих і малих. З Його
волі ті, хто йшов за власними примхами та химерами, стали

об’єктами загального осуду, зарозумілі були привселюдно посоромлені, Він зробив нетвердих вірою друзів застереженням
для всіх зрячих, а ватажків тих, хто вагався, змусив погрузнути в себелюбстві та зануритись у самообман. Водночас силою
Своєї могутності Він допоміг цій пташці зі зламаними крилами піднестися над усіма жителями землі. Він розсіяв щільні
лави бунтівників, подарував перемогу армії спасіння та наповнив подихом вічного життя серцях тих, хто непорушно стоїть
у Завіті й Заповіті.
Передавай вітання Абха́ кожному з Афнанів, гілок Святого
Дерева. Нехай спочиває слава на тобі й на всіх Афнанах, що
лишаються вірними та відданими Завіту.
-196ти, хто є непохитним у Завіті! Твого листа від 9 вересня
1909 року отримано. Не журись і не впадай у відчай через те,
що сталося. Це лихо спіткало тебе, коли ти прямував шляхом
Божим, тому має принести тобі радість. Нещодавно ми писали
друзям та усно говорили про те, що друзі на Заході неодмінно дістануть свою частку від того лиха, що спіткало друзів на
Сході. Ідучи стежкою Бахаулли, вони теж неминуче наразяться на гоніння з боку гнобителів.
Згадай, як на початку християнської епохи переслідували
апостолів, яких мук вони зазнали на шляху Христовому. День
у день вони ставали мішенями для гострих стріл насмішок з
боку фарисеїв, для всіляких образ і жорстокості. Вони потерпали від невимовних труднощів, були ув’язнені, і багато хто з
них підніс до вуст солодку чашу мучеництва.
Тепер і ви також повинні, хоча б певною мірою, стати моїми
соратниками та прийняти свою частку випробувань і скорбот.
Ці події залишаться в минулому, тоді як неминуща слава та
життя вічне лишаться з вами назавжди. Навіть більше, ті страждання, яких ви зазнаєте, стануть чинником значного поступу.
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Я молю Бога, щоб ти, Його слуга, зумів зорати, зросити й
засіяти цей твердий і кам’янистий ґрунт, бо це засвідчить майстерність землероба, адже пухку, вільну від колючих заростів
і тернів землю обробити й засіяти може кожний.
-197ти, слуго Божий! Не журися через ті нещастя й скорботи,
що випали на твою долю. Скорботи та нещастя були створені
для людини, щоб вона відкинула цей смертний світ — світ, до
якого вона так прив’язана. Після тяжких випробувань і труднощів єство людини відчує огиду й запрагне в царину вічності — царину, освячену від усіх страждань і нещасть. Так принаймні поведе себе людина мудра. Вона не питиме з чаші, з якої
пити неприємно, а, навпаки, шукатиме чашу з чистою та прозорою водою. Вона не візьме до вуст меду, змішаного з отрутою.
Слав Бога за те, що ти був випробуваний і пережив цей іспит. Будь же терпеливим і вдячним. Звертай обличчя своє до
небесного Царства й докладай зусиль, щоб міг ти набути рис
милосердя та співчуття, стати осяйним і здобути якості, що
від Царства й від Господа. Намагайся лишатися байдужим до
насолод цього світу та його комфорту, лишатися твердим і непохитним у Завіті й ширити Справу Божу.
У цьому-бо запорука піднесення людини, запорука її слави
та її спасіння.
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-198ти, що є зачарованим подувами Божими! Я прочитав
твого листа, який лунає твоєю любов’ю до Бога й твоїм нестримним потягом до Його Краси, і ця прекрасна тема звеселила моє серце.
Суть мого попереднього листа до тебе була в тому, що, коли
звеличуєш Слово Боже, на шляху неминуче виникають випро-
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бування й нещастя, і, коли ти в любові до Бога, щомиті з’являються труднощі, муки та страждання.
Людині годиться передусім цінувати ці випробування, з готовністю приймати їх і радо їх вітати, і тільки тоді можна починати навчати Віри та звеличувати Слово Боже.
У такому стані, хоч би що спіткало її на шляху любові до
Бога — неспокій, огуда, наруга, прокльони, побої, ув’язнення,
смерть — вона не зламається, а її пристрасна любов до Божественної Краси тільки зміцніє. Ось що я мав на увазі.
Інакше — горе й лихо душі, яка шукає втіх, багатств і земних насолод, забуваючи про Бога! Негоди, пережиті на шляху
Божому, — це, як на погляд Абдул-Баха́, тільки ласка й милість,
і, як проголосив в одній зі своїх Скрижалей всеславна Краса,
«Щоразу, коли Я проходив повз дерево, серце Моє промовляло
до нього: „О, якби ж то ти було зрубане в ім’я Моє, і тіло Моє
було розп’яте на тобі!”». Це — слова Найвеличнішого Імені.
Це — Його шлях. Це — шлях до Його Царства Могутності.
-199ви, щирі душі, сповнені прагнення, о ви, що мов би
притягувані магнітом, о ви, що стали на службу Справі Божій,
щоб звеличувати Його Слово й ширити чим далі Його солодкі
пахощі! Я прочитав вашого незрівнянного листа, прекрасного своїм стилем, красномовного у своїх висловах, глибокого
своїм змістом, і я славлю Бога та дякую Йому за те, що Він
прийшов вам на допомогу й дав можливість служити Йому в
Його обширному винограднику.
Незабаром ваші обличчя осяються світлом ваших благань
до Бога та вашого поклоніння Йому, ваших молитов, звернених до Нього, вашого смирення й безкорисливості до друзів.
Він перетворить ваше зібрання на магніт, що притягатиме до
вас яскраві промені божественних підтверджень, які линуть з
Його царства слави.
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Належить вам зважити в серцях своїх Його слова та міркувати над ними, з покорою закликати до Нього, відмовитися
від себе заради Його небесної Справи. Так ви станете знаками
водійства для всього людства, блискучими зорями, що сяють
із всевишнього обрію, могутніми деревами в Раю Абха́.
Знайте, що Абдул-Баха́ перебуває в постійній радості. Для
мене бути замкненим у цій далекій в’язниці — незмірна втіха.
Присягаюся життям Бахá! Ця в’язниця — мій небесний рай,
це моя сокровенна мрія, відрада мого тіла, блаженство мого
серця; це мій притулок, мій прихисток, моє пристановище,
моя безпечна гавань, і тут я торжествую разом з небесним воїнством і Вишнім сонмом.
Радійте моїй неволі, о ви, друзі Бога, бо так сіється сім’я
свободи; радійте моєму ув’язненню, бо це джерело спасіння;
тіштеся через мої муки, бо це шлях до вічної волі. Присягаюся
Господом Богом, я не проміняв би цю тюрму на престол усього світу, не покинув би це ув’язнення навіть заради втіх і розваг у найпрекрасніших садах землі. Маю надію, що Господь
з Його рясною благодаттю, Його надзвичайною щедрістю та
ніжною турботою дозволить, щоб, прямуючи Його шляхом, я
був розп’ятий, щоб серце моє стало мішенню для тисячі куль,
щоб я був укинутий у морську глибину або залишений на
смерть у пісках пустелі. Ось чого я прагну найбільше, ось моє
найпалкіше бажання, яке освіжає мою душу, є бальзамом для
моїх грудей, розрадою для моїх очей.
А ви, хто так любить Бога, твердо ступайте шляхом Його
Справи та з такою рішучістю, щоб вас не похитнули навіть
найтяжчі лиха, яких зазнає цей світ. Нехай ніщо та ні за яких
обставин не бентежить вас. Будьте незворушними, мов високі
гори, будьте немов зорі, що сходять над обрієм життя, і немов яскраві світильники на зібраннях єднання, будьте душами
скромними та смиренними в присутності друзів, будьте невинними в серцях своїх. Будьте символами водійства й вогнями святості, відрізаними від цього світу, тримайтеся за опору,

що певна та міцна, поширюйте навколо себе дух життя, пливіть у Ковчезі спасіння. Будьте зорями, проблисками таємниць
сущого, джерелом натхнення, осередком яскравого сяєва, душами, які підтримані Духом Святим, зачаровані Господом, які
зреклися всього, крім Нього, піднесені понад усім людством
своєю святістю, убрані в якості ангелів небесних, — щоб у
цей новий час, цю дивовижну пору, ви могли здобути найвеличніший з усіх дарів.
Присягаюся життям Бахá! Тільки той, хто зрікся цього світу, зможе здобути найвищу благодать, той, хто став бранцем
божественної любові, вільний від усіх пристрастей та егоїзму,
хто безумовно відданий своєму Богові, смиренний, шанобливий, у молитві, зі сльозами на очах, покірний у присутності
Господа.
-200мої кохані в дусі! У пору, коли вирував океан випробувань і страждань та здіймав свої хвилі аж до небес, коли
сила-силенна недругів напосідалася на нас і тирани завдавали нам тяжких кривд, у ту пору жменька людей, які прагнули
знеславити нас, об’єдналася з нашим недобрим братом, і вони
спільно уклали трактат, сповнений брехливих закидів, а відтак
заходилися звинувачувати нас і зводити на нас наклепи.
Цим вони стривожили та збентежили державну владу, і неважко здогадатися, як це відбилося на становищі цього в’язня, замкнутого в цій старій фортеці, і якої жахливої шкоди та
кривди вони цим завдали — набагато гіршої, ніж можна описати словами. Та попри все цей бездомний в’язень зберігав душевний спокій і тверду віру, покладаючись на незрівнянного
Господа й жадаючи прийняти всі ті муки, які доведеться знести на шляху любові до Бога. Адже в наших очах блискавиці
ненависті — немов дар із перлин від Нього, а смертельна отрута — мов ковток цілющого трунку.
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У такому-то становищі перебували ми в той час, коли надійшов лист від друзів з Америки61. Вони, як самі пишуть,
умовилися бути одностайними в усьому, і всі, що підписалися, як один заявили про готовність до жертв на шляху любові
до Бога заради здобуття життя вічного. У ту мить, коли цього
листа було прочитано, разом з усіма підписами, що під ним
стоять, Абдул-Баха́ відчув таку бурхливу радість, що годі описати пером, і подякував Богові за те, що у вашій країні постали
друзі, які житимуть разом у досконалій гармонії, у щирому
братерстві, у цілковитій згоді, тісно згуртовані та об’єднані у
своїх зусиллях.
Що твердіше ви дотримуватимете укладеної між вами угоди, то краще й щасливіше складатимуться ваші справи, адже
це приверне підтвердження Божі. Якщо ті, хто любить Господа, сподіваються завоювати дружбу Вишнього сонму, вони повинні всіляко зміцнювати цю свою домовленість, адже такий
союз братерства та єдності — немовби живлюща вода для Дерева Життя, і в ній — запорука життя вічного.
О ви, що любите Бога! Нехай твердим буде ваш крок. Виконуйте зобов’язання, які ви взяли одне перед одним, ступайте
вперед у злагоді, щоб розносити навколо солодкі пахощі Божої любові й утверджувати Його Вчення, аж поки не вдихнете
душу в мертве тіло цього світу й не принесете справжнє зцілення у фізичних та духовних сферах усім, хто нездужає.
О ви, що любите Бога! Цей світ — немов людська істота, хвора та знеможена; її очі вже не бачать, вуха не чують,
її тілесні сили підточені хворобами й вичерпані. Тому друзі
Божі повинні бути вправними лікарями, що, згідно з приписами священного Вчення, доглядатимуть хворого та повернуть
йому здоров’я. Можливо, якщо буде на те воля Божа, цей світ
іще виправиться, зцілиться назавжди й поверне собі всі здіб61 Під цим листом, датованим 4 липня 1905 року, стояли підписи
422 вірян з Америки.

ності, що перед тим утратив, і він сповниться силою, свіжістю
та наснагою, засяє пригожістю та красою.
Перші ліки з усіх — це вести людей правильним шляхом,
аби вони звернулися до Бога, дослухалися до Його порад і рухалися вперед з вухами, що чують, та з очами, що бачать. А після того як вони отримають цей ковток ліків, які діють миттєво,
слід, згідно з божественними Вченнями, скерувати їх до того,
щоб вони виробляли в собі якості та поведінку, що від Вишнього сонму, і прагнули здобути всі блага Царства Абха́. Вони
повинні очистити свої серця від найменших слідів ненависті
та злоби, повинні бути правдивими й чесними, примирливими
й любити все людство, щоб Схід і Захід, мов двоє закоханих,
тримали одне одного в обіймах, щоб ненависть і ворожість
зникли із землі, а натомість міцно запанував усесвітній мир.
О ви, що любите Бога! Будьте добрі до всіх народів, кожного оточуйте турботою, робіть усе можливе, щоб очистити людські серця й розум, прагніть звеселити всяку душу. Для кожного лугу будьте дощем благодаті, для кожного дерева — водою
життя. Будьте немов солодкий мускус для людських чуттів, а
для недужих — свіжим цілющим вітерцем. Будьте приємними
водами для всіх спраглих, турботливим провідником для всіх,
хто збився зі шляху, батьком і матір’ю для сиріт, сповненими любові синами й дочками для старих, щедрим скарбом для
бідних. У приязні та любові вбачайте райську насолоду, а у
ворожості й ненависті — пекельні муки.
Не розніжуйте тіло своє відпочинком, а вкладайте всю
душу свою в працю і всім серцем закликайте до Бога та благайте Його, щоб Він наділив вас своєю ласкою й допомогою.
Так ви перетворите цей світ на Рай Абха́, цю земну кулю — на
майдан для торжеств вишнього царства. Якщо ви не пошкодуєте зусиль, то, безсумнівно, над світом розіллється це яскраве
сяєво, ці хмари милостей проллються дощем, здіймуться та
повіють ці животворні вітри, і по всіх усюдах рознесуться ці
солодкі мускусні пахощі.

О ви, що любите Бога! Не думайте про те, що може статися в цьому святому місці, і не тривожтесь аніскільки. Хоч би
що сталося, усе буде на краще, адже страждання — це благо
з благ, горе й біль — найчистіша милість, мука — душевний
спокій, жертвувати — це отримувати дар, і хоч би що трапилося, це буде з ласки Божої.
Отже, виконуйте свої завдання: провадьте за собою людей,
навчайте їх так, як робить Абдул-Баха́. Звіщайте всьому людству це радісне послання з Царства Абха́. Не знайте спочинку
ні вдень, ні вночі й не шукайте ні миті спокою. Старайтеся
всіма силами доносити до людських вух ці радісні новини. З
любові до Бога та з відданості Абдул-Баха́ приймайте будь-яке
лихо та всяку скорботу. Не зважайте на глузування напасників, без ремствування зносьте огуду від своїх недругів. Ідіть
слідами Абдул-Баха́ та стежкою Краси Абха́ й щомиті палко
бажайте віддати своє життя. Сяйте, мов те сонце, будьте невгамовними, мов те море. Наче хмари небесні, зрошуйте гори
й долини водою життя й, неначе квітневі вітерці, овівайте свіжістю людські дерева та допомагайте їм розквітнути.
-201ти, що охоплена любов’ю до Бога! Сонце Істини зійшло над обрієм цього світу й пролило долу промені водійства. Вічна благодать безперервна, а плід її — всесвітній мир.
Будь певна, що в цю еру духа Царство Миру напне своє шатро
на вершинах світу й заповіді Князя Миру наповнять собою
артерії та нерви всіх народів, тож під Його захисний покров
зберуться всі нації землі. Із джерел любові, істини та єднання
напуватиме справжній Пастир Свою отару овець.
О служнице Божа! Насамперед слід установити мир між
окремими людьми, а він уже допровадить до миру між народами. Тому-то, о ви, бахаї, робіть усе можливе, щоб силою Слова
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Божого утверджувати між людьми справжню любов, духовну
спільність і тривкі узи. У цьому полягає ваше завдання.
-202-

О ви, що любите істину та служите людству! Від розквіту

ваших думок та ваших надій долинули до мене ніжні пахощі, і
почуття обов’язку спонукало мене написати оці слова.
Подивіться, як цей світ розмежувався всередині себе, як тут
і там земля почервоніла від крові, а пил земний запікся від
людського горя. Вогнища ворожнечі розгорілися так сильно,
що ніколи раніше — ані в Середньовіччі, ані останніми століттями — не було ще такої страхітливої війни, яка, немов
той млин, перемелює замість зерна людські кістки. Ба гірше,
колись квітучі країни перетворилися на руїни, міста зрівняно із землею, багато селищ, які колись процвітали, — спустошено. Батьки втратили своїх синів, а сини — батьків. Матері
виплакали очі за своїми загиблими дітьми. Діти залишилися
сиротами, жінки — безпритульними блукачами. Людство, з
якого боку не подивись, упало дуже низько. Гучно лунають
пронизливі крики осиротілих дітей, аж до небес підноситься
сповнене болю голосіння матерів.
А ґрунт, з якого зросли всі ці трагедії, — це упередження — упередження расові й національні, релігійні та політичні. А корінь упереджень — це сліпе наслідування минулого:
у царині релігії, у расових позиціях, у необ’єктивному ставленні до націй, у політиці. Доки триватиме таке мавпування
минулого, доти підвалини суспільного ладу хитатимуться на
всіх чотирьох вітрах, а людство повсякчас наражатиметься на
жахливу небезпеку.
Чи ж мислимо, щоб у таку просвітлену епоху, як наша, коли
перед очима людини постали невідомі раніше сфери дійсності та розкрилися таємниці творіння й коли над світом зазорів

Світанок Істини та осяяв світ, люди вели між собою страхітливу війну, яка призвела би весь людський світ до руйнації?
Господом присягаюся — ні!
Ісус Христос закликав усе людство до злагоди й миру. Він
казав Петрові: «Вклади меч свій у піхви»62. Такими були наказ і воля Господа Христа, а проте сьогодні християни як один
повиймали мечі свої з піхов. Яка ж велика розбіжність між
їхніми справами й таким ясним текстом Євангелія!
Шістдесят років тому над Персією зійшло Денне Світило — Бахаулла. Він проголосив, що небеса цього світу оповиті темрявою й ця темрява віщує лихо, а тому на людство
чекають жахливі війни. З в’язниці в Акко Він звертався до німецького імператора й прямо та недвозначно казав йому, що
наближається велика війна й місто Берлін порине в плач і лемент. Також писав Він і до турецького володаря, дарма що Сам
був жертвою султана та в’язнем султанської в’язниці — Його
тримали бранцем у фортеці Акко, — виразно провіщав, що на
місто Константинополь чекають докорінні переміни, раптові
й глибокі, від яких діти та їхні матері тужитимуть і голосно
плакатимуть. Стисло кажучи, Він звертався з такими пересторогами до всіх монархів і президентів, і все сталося достоту,
як Він і передвіщав.
З-під Його величного Пера вийшло чимало настанов про те,
як запобігти війні, і ці Його науки поширювано по всіх усюдах.
Його перша засада — це незалежне дослідження істини,
адже сліпе наслідування минулого отуплює розум. А коли
кожна душа сама досліджує істину, суспільство звільняється
від темряви безустанного повторення минулого.
Друга засада — це єдність усього людства: усі люди є вівцями Божими, а Бог — їхній сповнений любові Пастир, що
дбає про всіх з однаковою ніжністю, не виокремлюючи одних
62 Євангеліє від Йоана 18:11.

чи інших. «У творінні Бога милості ти не побачиш ніякого
вирізнення»63, усі-бо Його слуги, усі прохають Його благодаті.
Третя засада полягає в тому, що релігія — це могутня твердиня, але вона має породжувати любов, а не злобу чи ненависть. Якщо ж вона веде до неприязні, озлоблення та ненависті, вона нічого не варта. Адже релігія — це ліки, а коли ліки
спричиняють хворобу, то позбудьтеся їх. І знов-таки, щодо
релігійної, расової, національної та політичної упередженості: усі ці упередження б’ють у самісінький корінь людського
життя, усі й кожне породжують кровопролиття та руйнацію
світу. Доки продовжуватимуть існувати усі ці упередження, не
припинятимуться й страхітливі війни.
Направити становище може тільки всесвітній мир. А для
настання такого миру потрібно заснувати Верховний Трибунал, у якому були б представлені уряди всіх країн і всі народи.
На його розгляд виноситимуться питання як національного,
так і міжнародного значення, а його рішення підлягатимуть
безумовному виконанню. Якщо ж якийсь народ або влада якоїсь країни не підкориться йому, то нехай проти них підніметься цілісінький світ.
Ще одна з настанов Бахаулли стосується рівності чоловіків
і жінок, які повинні мати в усьому однакові права; і подібних
настанов Він залишив іще чимало. Тепер цілком очевидно, що
ці настанови — справжні життя та душа цього світу.
Тому-то ви, хто служить людству, прагніть усім своїм серцем визволити людський рід від темряви і всіх тих упереджень, що властиві людському становищу та царству природи,
щоб людство могло знайти свій шлях до світла Божого світу.
Хвала Богові, ви добре знайомі з різними законами, інститутами та нормами цього світу. Сьогодні ніщо інше, крім цих
божественних настанов, не забезпечить людству мир та спо63 Коран 67:3.

кій. Без них ця темрява ніколи не розвіється, ці затяжні недуги
ніколи не будуть вилікувані, а навпаки, загострюватимуться
щодня. Балкани залишатимуться невдоволеними. Їх і далі труситиме лихоманка. Переможені Сили й далі сіятимуть неспокій. Вони не нехтуватимуть нічим, аби знову розпалити пожежу війни. Рухи, що тільки-но виникли та поширилися по
всьому світу, докладатимуть усіх сил задля здійснення своїх
замислів. Зокрема, особливого значення набере лівий рух, і
вплив його дедалі дужчатиме.
Тож старайтеся — з допомогою Божою, з просвітленим розумом та серцем і дарованою з небес силою — стати Божим
даром для людства та принести йому відраду й мир.
-203ти, що так любиш Завіт! Благословенна Краса пообіцяв
цьому слузі, що з’являться душі, які будуть утіленням водійства, знаменами Вишнього Сонму, вогнями єдиності Божої,
зорями Його найчистішої істини, які сяятимуть з небес Божого
самовладдя. Вони повертатимуть сліпим зір, глухим — слух, а
мертвим — життя. Вони стануть проти всіх народів землі, обстоюючи свою Справу доказами, отриманими від самого Господа семи сфер.
Маю надію, що з милості Своєї Він невдовзі породить ці
душі задля звеличення Його Справи. І той магніт, який притягуватиме цю благодать, — це непохитність у Завіті. Дякуй же
Богові за те, що ти — найстійкіший зі стійких.
О мій Боже, допоможи слузі Твоєму проголошувати Слово,
спростовувати марне й хибне, утверджувати істину, поширювати по всіх усюдах священні рядки, проявляти сяєво та
робити так, щоб у серцях праведників зійшла вранішня зоря.
Ти, воістину, Великодушний, Той, Хто прощає.
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-204О феніксе того безсмертного полум’я, що зайнялося у священному Дереві! Бахаулла — нехай моє життя, моя душа, мій
дух стануть жертвою Його смиренним слугам — в останні дні
Свого життя на землі дав безумовну обітницю, що завдяки виливам благодаті Божої та допомозі й підтримці, дарованих з
Його вишнього Царства, постануть душі та з’являться святі
істоти, що, наче зорі, прикрасять собою небосхил божественного водійства; засвітять вранішню зорю ніжної турботи та
щедрості; вони являть знаки єдиності Божої; засяють світлом
святості й чистоти; одержать повну міру божественного натхнення; високо піднесуть священний вогонь віри; стоятимуть
твердо, мов скеля, і непорушно, мов гора; стануть світилами
на небесах Його Одкровення, могутніми провідниками Його
благодаті, знаряддями щедрої Божої турботи, вісниками, які
проголошуватимуть ім’я Єдиного істинного Бога, творцями,
що закладуть найвищі принципи світу.
Вони трудитимуться невпинно день і ніч, не зважатимуть
ні на випробування, ні на труднощі, не зупинятимуться ні на
мить, не знатимуть спочинку, не шукатимуть полегкості чи
комфорту. Самозречені й бездоганні, вони присвячуватимуть
кожну швидкоплинну мить свого життя поширенню божественних пахощів і звеличенню святого Слова Божого. Їхні
обличчя променитимуться небесною втіхою, а їхні серця будуть сповнені радості. Душі їхні будуть натхненні, а підвалини — тверді. Вони розпорошаться по світу й мандруватимуть
по всіх усюдах. Вони говоритимуть на всякому людському зібранні, прикрашатимуть та оживлятимуть усяке товариство.
Вони промовлятимуть усіма мовами й тлумачитимуть будьякий прихований зміст. Вони розкриватимуть таємниці Царства та являтимуть людям знаки Божі. Вони горітимуть, немов
яскрава свіча, в осерді всякого людського зібрання, і яснітимуть, немов зоря, над усяким обрієм. Лагідний вітерець, що
лине із саду їхніх сердець, наповнюватиме пахощами й ожив-

лятиме людські душі, а одкровення, даровані їхньому розуму,
немов рясний дощ, додаватимуть життєвої снаги народам і націям цього світу.
Я чекаю, з нетерпінням чекаю на появу цих святих душ, то
скільки ж іще вони затримуватимуться? Я молюся щовечора
та щоранку та палко благаю Господа, щоб ці яскраві зорі якнайскоріше пролили на світ своє сяєво, щоб їхні освячені обличчя були явлені смертним очам, аби воїнство божественної
допомоги здобуло перемогу та хвилі благодаті, що їх здіймає
Його вишній океан, омили собою все людство. Моліться ж і ви
та благайте Його, щоб — завдяки щедрій допомозі Прадавньої
Краси — ці душі були врешті явлені перед очима світу.
Нехай слава Божа спочиває на вас і на тих, чиє обличчя осяяне вічним світлом, що лине із Царства Божої Слави.
-205ви, шановані душі! Через безупинне наслідування давніх та застарілих звичаїв світ поринув у пітьму, темну, як ніч.
Основоположні засади божественних Уче́нь пішли в небуття,
їхні м’якоть та ядро цілковито забуті, а люди тримаються за
порожню шкаралупу. Народи, одягнені в давно зношене лахміття, перебувають у жалюгідному стані.
І от серед цієї чорної темряви зайнялося світанкове сяєво
Вчень Бахаулли. Він убрав світ у нові пригожі шати, а ці нові
шати — заповіді, що їх дав сам Бог.
Тепер настала нова епоха й творіння відродилося. Людство почало жити новим життям. Осінь минула, і настала животворна весна. Усе оновилося. Мистецтва й промисли розквітли новим квітом, наука дарує нові відкриття та винаходи, і
навіть такі буденні речі, як одяг та засоби догляду за собою, ба
навіть зброя — геть усе оновилося. Усі держави світу переглядають свої закони та правила. Оновлення нині — звичайний
порядок дій.

О

І вся ця новизна бере початок із потоків дивовижної благодаті й милості Господа Царства, які оновлюють цей світ. А
отже, люди повинні цілковито звільнитися від давніх способів
мислення й зосередити всю свою увагу на цих нових принципах, адже вони — світло нашого часу та справжній дух нашої
епохи.
Якщо це Вчення не набуде ефективного поширення серед
народів і старі звичаї, старі поняття не зникнуть і не будуть
забуті, цей світ сущого не знатиме миру та не зможе віддзеркалити досконалості Небесного Царства. Прагніть же всім
своїм серцем зробити недбалих свідомими, пробудити тих,
хто спить, просвітити невігласів, повернути сліпим зір, а глухим — слух і воскресити мертвих до життя.
Годиться вам виявляти таку силу, таку витривалість, щоб
усі, хто бачить вас, були вражені. Підтвердження з Царства
Небесного — з вами. І нехай буде з вами слава Всеславного.
-206вала Тому, Хто розколов темряву на уламки, розвіяв
пітьму ночі, скинув покривала та розчахнув завіси, Тому, Чиє
світло вслід за цим засяяло, Чиї знаки та знамення були явлені
скрізь і всюди та Чиї таємниці — розкриті. А тоді Його хмари розчахнулися й осипали землю Його щедротами й дарами,
досхочу напоїли все суще своїм дощем, покликали до життя
свіжу зелень знання та змусили вирости й трепотіти від радості гіацинти безсумнівності, аж поки вся земля не сповнилась
ароматом Його святості.
Вітання й хвала, благословення та слава тим божественним
сутностям, тим священним квітам анемонам, що народилися
з цього незрівнянного дару, з цієї повноводної благодаті, яка
рокоче, мов те гуркітливе море дарунків і щедрот, що здіймає
хвилі аж до небес.

Х

О Боже, мій Боже! Хвала Тобі за те, що Ти розпалив вогонь
божественної любові у Священному Дереві на вершині найвищої гори — у Дереві, яке «ані від Сходу, ані від Заходу»64. Вогонь цей палав аж доти, доки його полум’я не здійнялося догори — до самого Сонму вишнього, і від нього зайнялися світлом
водійства ті сутності й вигукнули: «Воістину, побачили ми
вогонь на схилі гори Синай»65.
О Боже, мій Боже! Роздмухуй вогонь цей день у день, аж
поки його жар не приведе в рух усю землю. О Ти, мій Господи!
Запали сяєво Твоєї любові в кожному серці, вдихни в людські
серця дух Твого знання, звесели їхні серця віршами Твоєї єдиності. Поклич до життя тих, що скніють у своїх могилах, остережи гордовитих, наповни світ щастям, пошли на землю
Твої кришталево чисті води та в оточенні явленого світла передавай з рук у руки чашу з вином, «змішаним із камфорою»66.
Воістину, Ти Дарувальник, Той, Хто прощає, Вічний Обдаровувач. Воістину, Ти Милосердний, Співчутливий.
О ви, кого любить Бог! Небесна чаша вина переливається через край, бенкет Божого Завіту сяє святковими вогнями,
ясніє світанок божественних дарів, віють лагідні вітерці благодаті та з невидимого світу долинають радісні новини про
щедроти й дари. Божественна весна напнула свої шатра на всіяних квітами луках, і одухотворені вдихають солодкі пахощі
із Савського царства духа, що їх доносить вітер зі сходу. Нині
таємничий соловей щебече свої пісні, і бруньки сокровенного
змісту розпускаються цвітом, ніжним і прекрасним. Польові
жайворонки стали мов ті святочні музики й дивними голосами
наспівують мелодії Вишнього Сонму: «Благословенні ж ви!
Радісні вісті! Радісні вісті!» — і спонукують усіх запрошених
на учту в Раю Абха́ випити до дна свою чашу, і красномов64 Коран 24:35.
65 Коран 28:29.
66 Коран 76:5.

но проповідують з небесного дерева та розливають свої святі
трелі. А все це для того, щоб виснажені душі, які бредуть у
пустелі недбалості, і змарнілі, що загубилися в пісках бездумності, могли повернутися до повнокровного життя та прийти
на свято й бенкет Господа Бога.
Хвала ж Йому! Його Справа знана тепер на сході й на заході, а звістка про могутність Краси Абха́ оживила і північ, і
південь. Аж з американського континенту чути, як співає хор
святості. Тут і там звучить поклик «Йа Баха-ул-Абха́», що підноситься догори, аж до Вишнього Сонму. Тепер схід осяявся славою, а захід овіяний солодким трояндовим духом. Уся
земля оповита пахощами амбри, а вітер, що дме над Святою
Усипальницею, просякнутий мускусом. Невдовзі ти побачиш,
як навіть найтемніші куточки землі осяються світлом, а європейський та африканський континенти перетворяться на квітники, на ліси, повні розквітлих дерев.
Та оскільки це Денне Світило зійшло саме в Персії й оскільки саме зі сходу воно осяяло захід, ми плекаємо заповітну
мрію, щоб полум’я любові розгорілося в цьому краї ще дужче й сяєво цієї Святої Віри ставало дедалі яскравішим. Нехай
грім Божої Справи потрясе цю країну аж до підвалин, нехай
виявить себе духовна сила Його Слова, перетворивши Іран
на осереддя миру й добробуту. Нехай праведність і злагода,
любов і довіра, що плинутимуть з Ірану, принесуть безсмертя
всім на землі. Нехай він установить на найвищих вершинах
прапор досконалого суспільного ладу, найчистішої духовності
та всесвітнього миру.
О ви, кого любить Бог! За цього Законоустрою, Законоустрою Бахаї, Божа Справа — це найчистіший дух. Його
Справа не належить до цього матеріального світу. Вона не
несе із собою ні боротьби, ні війни, ні безчинств чи ганебних учинків. Вона не має на меті ані сварок з іншими Вірами,
ані протистояння між народами. Єдина її зброя — це любов
до Бога, єдина її радість — чисте вино пізнання Бога, єдина

її битва — тлумачення Істини, єдиний хрестовий похід — супроти непогамовного себелюбства й лихих схильностей людського серця. Її торжество — у покорі та смиренні, а її вічна
слава — у самозреченні. Одним словом, це дух і ніщо, крім
духа.
Знічев’я вдарити не личило б нікому,
Навіть гадюку в поросі земному,
А що й казати — зранити людину.
Якщо вмістити правду вам під силу,
Знайте: й мурашку гріх вам ображати,
А що й казати — свого брата.
Отже, прагніть лиш одного: стати джерелом життя й безсмертя, миру, відради й утіхи для всякої людської душі, хай
хто це буде — знайомий чи незнайомець, друг чи недруг. Не
зважайте на те, чиста чи ні його натура, а думайте тільки про
всеохопне милосердя Господа, про сяєво Його благодаті, яке
освітлює всю землю та всіх, хто на ній мешкає, і про рясність
Його щедрот, у які занурено однаково і мудреців, і невігласів.
Місце коло столу Його милостей наготоване однаково і для
друга, і для чужинця. Безвірник, що відвертається від Бога,
так само, як і вірянин, черпає пригорщами та п’є з моря Його
дарів.
Тим, кого любить Господь, слід бути знаками та знаменнями Його вселенської милості й утіленням Його незрівнянної
благодаті. Нехай вони, мов те сонце, світять однаково на прекрасний сад і на купу сміття й, мов ті хмари навесні, проливають дощ однаково на квіти й на будяки. Нехай вони не шукають нічого, крім любові та вірності, нехай не йдуть шляхами
злоби, а говорять тільки про одне — про таємниці приязні та
миру. Це-бо якості праведників, відмітна ознака тих, хто служить Його Порогу.
Краса Абха́ пережив найтяжчі лиха, стерпів незліченні
кривди й муки. Він не знав ані хвилини спокою й ніколи так і
не зітхнув з полегкістю. Він блукав, безпритульний, по піща-

них пустелях і гірських схилах. Він був замкнутий у фортеці, у в’язничній камері. А проте солом’яна підстилка бідняка
була для Нього наче вічний престол слави, а Його важкі кайдани — мов дорогоцінні царські прикраси. Удень і вночі над Ним
був занесений меч, і щомиті Він був готовий до смерті на хресті. Він зносив усе це задля того, щоб очистити світ, оздобити
його милостями Господа Бога, подарувати йому мир і покласти
край ворожнечі й агресії; аби брязкіт мечів і списів змінився
приязною та злагодою, злоба й війна — безпекою, зичливістю
та любов’ю, бойовища ненависті та гніву — садами насолод,
а місця кровопролитних битв — запашними лугами радощів;
щоб війну почали вважати за справу ганебну, а зброї цуралися, мов огидної пошесті; щоб усеохопний мир напнув свої шатра на найвищих вершинах і війна повік зникла з лиця землі.
Тому-то ті, кого любить Бог, повинні невтомно плекати й
живити водою своїх зусиль це дерево надії. Хай де вони мешкають, нехай з відкритим серцем товаришують і приятелюють
з усіма — як ближніми, так і дальніми. Нехай вони, наділені
чеснотами небесними, утверджують на землі Божі інститути й
Божу релігію. Нехай вони ніколи не зневірюються, не впадають у відчай, не засмучуються. Що більше опору вони зустрічають, то більше вони мають виявляти свою добру віру; що
більших страждань і поневірянь вони зазнають, то з більшою
великодушністю вони повинні передавати по колу наповнену
чашу. Такий то дух, що стане життям світу, таке те світло, що
лине з його серця, а хто чинитиме інакше, той не гідний служити при Священному Порозі Господньому.
О ви, кого любить Бог! Сонце Істини сяє з невидимих небес! Збагніть же все значення цих днів. Піднесіть чоло своє
та зростайте, мов ті високі кипариси, що живляться бистроводими потоками. Радійте красі нарциса з Неджду, адже западе
ніч — і ви його більше не побачите…
О ви, кого любить Бог! Хвала Йому за те, що яскраве знамено Завіту розвівається щодня дедалі вище, у той час як прапор

віроломства обвис і зсунувся додолу. Захоплені темрявою напасники зазнали нищівного удару, що струснув їх аж до основ;
тепер вони наче розбиті гробниці й наче сліпі створіння, що
мешкають під землею: вони подеколи виповзають з-під могильного каменя, з тієї ями, белькочучи й завиваючи, подібно до диких звірів. Слава Богу! Як може темрява сподіватися,
що здолає світло, чи як може мотузка чаклуна зв’язати «явно
видимого всім змія»? «І ось! Він проковтнув усі їхні облудні вигадки»67. Горе їм! Вони ввели себе в оману байками та
руйнують власне єство, потураючи своїм пристрастям. Вони
зреклися вічної слави заради людської гордині, а велич в обох
світах принесли в жертву вимогам свого настійного «я». Це
те, від чого Ми остерігали вас. Невдовзі ви побачите навічну
погибель цих нерозумних.
О мій Господи й моя Надіє! Допоможи тим, кого Ти любиш,
бути стійкими у Твоєму могутньому Завіті, залишатися вірними Твоїй явній Справі й виконувати заповіді, які Ти дав їм
у Твоїй Книзі Сяєва, щоб вони могли стати знаменами водійства та вогнями Сонму вишнього, джерелами Твоєї безмежної мудрості та зорями, що, сяючи з божественних небес, ведуть правильним шляхом.
Воістину, Ти Непереможний, Всемогутній, Всевладний.
-207ви, що звернули обличчя свої до Піднесеної Краси!
Удень і вночі, уранці та на вечірній зорі, з настанням темряви і
з першими проблисками світанку Я згадую, і завжди згадував,
у царині мого серця й розуму, тих, кого любить Бог. Я молю
Його, щоб Він дарував їм, мешканцям цієї чистої та святої
землі, Свої підтвердження та забезпечив їм успіх у всіх почи-
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67 Коран 26:31; 26:44 — тут ідеться про Мойсеєву палицю та єгипетських чаклунів.

наннях; щоб з Його допомогою вони могли своїм характером,
своєю поведінкою, своїми словами, своїм способом життя,
усім, чим вони є та що вони роблять, ясно вирізнитися з-поміж
решти людей; щоб Він зібрав їх у всесвітню спільноту, наповнив їхні серця запалом, захватом і палкою любов’ю, знаннями
й безсумнівністю, єдністю та непохитністю та щоб обличчя
їхні були прекрасними й осяйними.
О ви, милі Господу! Цей день — день єдності, день, коли
все людство збирається разом. «Воістину, Бог любить тих,
що, немов непорушна стіна, щільними лавами йдуть на бій
за Його Справу»68. Зважте, що Він каже «щільними лавами»,
тобто злагоджено та згуртовано, пліч-о-пліч, підтримуючи
одне одного. Іти на бій, як сказано в цих священних рядках,
не означає — у цьому найвеличнішому з усіх законоустроїв — виступати з мечем та списом, з луком і стрілами, а радше
озброюватися чистими намірами, праведними спонуками, корисними та дієвими порадами, чеснотами святості, справами,
угодними Всемогутньому, та іншими небесними якостями. Це
означає нести просвіту всьому людству, настановляти людей,
поширювати скрізь і всюди солодкі пахощі духа, являти світові Божі докази, викладати доводи, переконливі й божественні,
творити благодійні справи.
Коли святі душі, спираючись на силу, дану їм згори, являють такі-от якості духа й виступають згуртовано, пліч-о-пліч,
кожна з таких душ вартує тисячі, і хвилі, що здіймаються в
цьому могутньому океані, будуть неначе воїнства Сонму Вишнього. Яке ж це буде благословення, коли всі зійдуться разом — немов ті, колись поодинокі, потоки, річки та струмки,
дзюркотливі потічки й окремі краплі, що, зливаючись в одному місці, утворюють широке море. Ця породжена єдність сягатиме такого ступеня, що всі традиції, правила, звичаї, надумані відмінності між людьми зникнуть без сліду, як зникають
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маленькі крапельки, коли хвилі великого моря єдності здіймаються, нахлинають і котяться.
Присягаюся Прадавньою Красою, у цей день безмірна благодать сходитиме так рясно й море величі настільки вийде з
берегів, що найменший струмок розшириться, немов безкрає
море, найдрібніша краплинка стане бездонною глибочінню.
О ви, кого любить Бог! Трудіться та прагніть досягти цього
високого положення, аби сяєво ваше так розлилося від краю
до краю землі, щоб його промені віддзеркалювалися від точки світанку над обрієм вічності. Це-бо — підвалини Справи
Божої. Це — стрижень Закону Божого. Це та могутня будівля, яку спорудили Явителі Божі. Задля цього сходить світило
Божого світу. Задля цього Господь сів на престолі Свого людського тіла.
О ви, кого любить Бог! Погляньте, як Піднесений69 — нехай усі душі на землі стануть відкупом за Нього — задля цієї
високої мети зробив Своє серце мішенню для списів страждання. І тому, що саме в досягненні цієї величної мети й полягав істинний намір Благословенної Краси — нехай душі Вишнього сонму будуть жертвою за Нього, — Піднесений сміливо
підставив Свої святі груди під міріади куль, що були випущені
людьми, сповненими злоби й ненависті, і з цілковитою покорою прийняв мученицьку смерть. Пил на цьому шляху був
зрошений святою кров’ю тисяч і тисяч благочестивих душ, і
не раз благословенне тіло того, хто вірно любить Бога, повисало на шибениці.
Сам Краса Абха́ — нехай дух усього сущого буде жертвою
за тих, кого Він любить, — переніс усі можливі випробування
та з готовністю приймав найтяжчі лиха. Не було такої муки,
якої не зазнала б Його священна оболонка, не було такого
страждання, яке б не спіткало Його. Скільки ночей, закутий у
кайдани, провів Він без сну, знемагаючи від залізного наший69 Баб.

ника; скільки днів пекучий біль від колодок і кайданів не давав
Йому ні хвилини спокою. Того, Хто був утіленням духа, Того,
Хто звик спочивати на гаптованих шовкових подушках, змусили, скутого, босого, з непокритою головою, бігти з Ніяварана до Тегерана; Його замкнули в підземеллі, у густій пітьмі
тієї тісної темниці, разом з убивцями, бунтівниками та злодіями. Знову й знову для Нього винаходили нові муки, і всі були
певні, що Він от-от зустріне свою мученицьку смерть. Через
деякий час Його вислали з рідного краю на далеку чужину.
Протягом тих довгих років, що Він провів в Іраку, не було й
хвилини, щоб у Його святе серце не впивалася чергова стріла
страждань. З кожним подихом новий удар меча падав на Його
святе тіло, і Він не знав ні хвилини спочинку та безпеки. Вороги напосідалися на Нього зусебіч із невгамовною ненавистю,
а Він протистояв їм усім сам-один. Після всіх цих поневірянь,
цієї тілесної наруги, Його вигнали з Іраку, що на Азіатському
континенті, на континент Європейський, і тут, у цьому місці
гіркого вигнання, нестерпних тягот, кривд, заподіяних Йому
від народу Корану, додалися жорстокі переслідування, люті
нападки, підступи, наклепи, безупинна ворожість, злоба та ненависть від народу Баяна. Моє перо безсиле описати все це,
але, напевно, воно вам і так відоме. Нарешті, після двадцяти
чотирьох років у цій Найвеличнішій В’язниці, в агонії й тяжких муках, відлічені Йому дні добігли свого кінця.
Отже, протягом усього свого перебування в цьому скороминущому світі Прадавня Краса або був бранцем, закутим у
залізні кайдани, або потерпав від меча, занесеного над Його
головою, або зазнавав невимовних гонінь і страждань, або
страждав у Найвеличнішій В’язниці. Пережиті поневіряння
підірвали Його здоров’я та виснажили Його благословенне
тіло, від тривалих печалей воно стало легким, немов павутинка. Він узяв на себе цей важкий тягар, витерпів усі ці муки, що
були немов океан з високими, аж до неба, хвилями, дозволив
накласти на себе тяжкі кайдани та став уособленням самозре-

чення й смирення заради того, щоб привести всі душі на землі
до злагоди, братерства та єднання; щоб явити всім народам
знак єдиності Божої; щоб первісна єдність, закладена в єстві
всього творіння, нарешті принесла бажаний плід і сяєво слів
«У творінні Бога Милосердя ти не побачиш жодної розбіжності»70 засяяло над світом.
Нині, о ви, милі Господу, настав час для ревної праці. Долайте перешкоди та не шкодуйте зусиль. Так само, як Прадавня Краса день і ніч перебував на ниві мучеництва, так і ми
повинні тяжко трудитися, дослухатися до Божих порад і обмірковувати їх. Відкиньмо ж наші земні життя, зречімося цих
коротких, лічених днів. Відвернімо наші очі від пустих химер,
утілених у розбіжних формах цього світу, і присвятімо себе
служінню цій найвищій меті, цьому найвеличнішому замислу.
Не рубаймо ж, через наші власні вигадки, дерево, посаджене
рукою небесної милості, і не затьмарюймо темними хмарами
наших оман і наших своєкорисливих бажань ту славу, що лине
з Царства Абха́. Не будьмо тією стіною, що спиняє розлив океану Всемогутнього Бога. Не заважаймо чистим і солодким пахощам із саду Всеславної Краси розноситися по всіх усюдах.
Не спиняймо в цей день возз’єднання весняну зливу небесних
благословень. Не даймо, щоб сяєво Сонця Істини коли-небудь
потьмяніло та згасло. Ось настанови Божі, як викладено в
Його Святих Книгах, Його Писаннях та Його Скрижалях, що
містять Його поради щирим.
Нехай буде з вами слава, і милість Божа, і Божі благословення.
-208ви, слуги Священного Порогу! Звитяжне воїнство Небесного Сонму, споряджене й вишикуване у Сферах небесних,
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з готовністю й нетерпінням чекає нагоди прийти на підмогу й
запевнити перемогу тому відважному лицареві, який, упевнено пришпоривши свого коня, виїде на арену служіння. Честь
і слава тому безстрашному воїнові, який, озброївшись силою
істинного Знання, поспішає на поле бою, розсіює полчища невігластва й розкидає війська облуди, високо тримає Стяг Божественного Водійства й гучно трубить у Сурму Звитяги. Присягаюся праведністю Господа! Він уже досягнув свого тріумфу
та здобув істинну перемогу.
-209ви, слуги Благословенної Краси!.. Немає сумніву, що в
цей день підтвердження з невидимого світу оточують всіх тих,
хто звіщає божественне Послання. Якби робота з навчання
Віри зупинилася, припинили б надходити й ці підтвердження,
адже ті, кого любить Бог, не можуть сподіватися на допомогу
згори, якщо вони не навчають.
Навчати Віри слід за будь-яких обставин, але мудро. Якщо
не можна робити це відкрито, слід навчати приватно й цим
плекати серед дітей людських духовність і братерство. Якби,
наприклад, кожен з вірян став добрим другом одному з недбалих і, поводячись цілком морально, спілкувався з цією особою, ставився до неї з великою добротою, був взірцем усіх тих
божественних наказів, які сам отримав, усіх добрих якостей та
норм поведінки й завжди діяв згідно з Божими настановами,
то, безперечно, він зумів би потроху пробудити цю колись недбалу людину, перетворивши її невігластво на знання істини.
Людські душі схильні до відчуження. Спочатку слід подолати це відчуження, і лише тоді свій вплив може справити Слово. Якщо вірянин виявлятиме доброту до одного з недбалих і
з великою любов’ю поступово підводитиме його до розуміння
слушності Святої Справи, допомагаючи йому пізнати основи
Божої Віри та все, що з неї випливає, та людина, безперечно,
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зміниться, якщо тільки вона не належить до тих небагатьох,
які подібні до пороху й серця яких «тверді, мов камінь, або й
ще твердіші»71.
Якщо кожен із друзів докладе зусиль, щоб у такий спосіб
вивести на правильний шлях бодай одну душу, кількість вірян
подвоюватиметься щороку. Слід виконувати це мудро та розважливо, і тоді це не завдасть жодної шкоди.
Крім того, ті, хто навчає Віри, повинні подорожувати, а
якщо відкрите проголошення Послання може викликати заворушення, нехай вони обмежаться тим, аби підбадьорювати
й навчати вірян, надихати їх, тішити їх, звеселяти їхні серця,
оживляти й освіжати їх солодкими пахощами святості.
-210ви, троянди в саду Божої любові! О ви, яскраві світильники в оточенні Його знання! Нехай лагідні подуви Бога
овівають вас, нехай Слава Божа осяває обрій ваших сердець.
Ви — хвилі глибокого моря знання, ви — могутня армія на
рівнині безсумнівності, ви — зорі на небесах Божого співчуття, ви — те каміння, яке змушує тікати людей, приречених на
погибель, ви — хмари божественного співчуття над садами
життя, ви — рясна благодать Божої єдиності, що проливається
на сутність усього створеного.
На розгорнутій скрижалі цього світу ви — священні вірші
Його єдиності; на високих замкових вежах ви — знамена Господа. У Його обителях ви — барвисті квіти й запашні трави,
у трояндовому саду духа ви — солов’ї, що співають свою журливу пісню. Ви — птахи, що злітають увись на небесну твердь
знання, королівські соколи на руці Божій.
Чому ж ви охололи, чому замовкли, чому мляві й понурі?
Ви маєте сяяти, наче блискавки, рокотати, мов бурхливе море.
Ви повинні освітлювати все навколо, мов ті свічки, й овіва-
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ти весь світ, мов лагідні вітерці Божі. Немов солодкі подуви
з небесних обителей, немов сповнені мускусу вітри із садів
Господніх, ви повинні освіжати повітря, яким дихають люди
знання, і, немов сяйво істинного Сонця, — просвітлювати серця всього людства. Адже ви — животворні вітри, жасминові
пахощі із садів спасенних душ. Тож повертайте до життя мертвих, пробуджуйте оспалих. У темряві світу будьте яскравим
полум’ям, у пісках погибелі — джерелами живої води, будьте
водійством від Господа Бога. Тепер час служити, час горіти.
Збагніть же цінність цієї можливості, цього сприятливого моменту, що є безмежною милістю, не дайте їй вислизнути з рук.
Невдовзі наше швидкоплинне життя — ота жменька днів,
що нам відміряна, — добіжить кінця, і ми підемо з порожніми
руками в ту яму, що викопана для вже безмовних; саме тому
ми маємо прилинути всім серцем до явної Краси та міцно триматися за те життя, що не минає повік. Ми повинні підперезатися для служіння, розпалити полум’я любові та згоріти в
його жарі. Ми повинні не стуляти вуст своїх, поки слова наші
не запалять вогнем увесь світ і поки ясне світло водійства не
розжене полчища ночі, а тоді, в ім’я Господнє, віддати життя
свої на полі самопожертви.
Тож розкидаймо над усіма народами дорогоцінні самоцвіти
визнання Бога, долаймо армії своєкорисливості й пристрасті
вигостреним лезом свого язика та влучними стрілами свого
знання й поспішаймо до вівтаря мучеництва — місця, де ми
віддамо своє життя за Господа. А тоді, під розгорнутими прапорами, під бій барабанів, ми перейдемо в царство Всеславного та приєднаємося до Сонму Вишнього.
Благословенні ж ті, хто творить добрі діла.
-211-

Коли друзі не докладають зусиль задля поширення По-

слання, Бог не посідає в їхніх думках належного місця й вони

не побачать знамень допомоги та підтвердження від Царства
Абха́ ані збагнуть божественні таїнства. Та коли вуста вчителя розкриваються для навчання, він природно й сам підбадьориться й надихнеться, стане немов би магнітом, що притягує
божественну допомогу та щедроти Царства, немов би досвітньою пташкою, що сама звеселяється власним співом і щебетанням.
-212-

Саме в такі часи, як тепер, друзі Бога повинні скориста-

тися нагодою, використати можливість, ринутися вперед і
здобути винагороду. Якщо звести їхнє завдання лише до того,
щоб добре поводитися й давати добрі поради, годі сподіватися
яких-небудь звершень. Вони повинні говорити лунко, викладати докази, наводити чіткі та ясні аргументи, робити переконливі висновки, утверджуючи істину про явлення Сонця
Дійсності.
-213-

Робота з навчання має проводитися вірянами за будь-яких

обставин, бо ж від цього залежать божественні підтвердження.
Якщо хтось із бахаї утримуватиметься від цілковитої, діяльної
та щиросердечної участі в роботі з навчання, то він, без сумніву, буде позбавлений благословень Царства Абха́. Звісно, цю
роботу слід виконувати мудро, але йдеться не про ту мудрість,
яка змушує мовчати й забути про цей обов’язок, а радше про
ту, яка спонукує виявляти божественну терпимість, любов, доброту, терпіння, приязний характер і праведність у вчинках.
Словом, заохочуйте кожного з друзів навчати людей Божої
Справи та звертайте їхню увагу на те значення мудрості, про
яке говориться в Писаннях і в якому полягає суть навчання
Віри. Та все це слід робити з якнайбільшою терпимістю, щоб

допомога згори та божественне підтвердження прийшли на
допомогу друзям.
-214-

Іди ж шляхом Господнім і не кажи того, чого людські вуха

не можуть почути, адже така мова — наче солодка їжа, подана
малюкам. Хоч би якою вишуканою, смачною та поживною не
була б ця їжа, шлунок немовляти неспроможний її перетравити. Отже, кожному, хто має право почути, відмірюй відповідну
міру.
«Не все, що людина знає, можна розкрити, і не все, що вона
може розкрити, буде своєчасним, і не все, що своєчасне, буде
доречним з огляду на міру розуміння слухачів». Ось та найвища мудрість, якою тобі слід керуватися у твоїй справі. Не
забувай її, якщо хочеш у будь-яких обставинах бути людиною
дії. Спершу слід визначити хворобу й поставити діагноз, а тоді
призначити лікування — такого-бо слушного методу дотримується будь-який досвідчений лікар.
-215подіваюся, що милістю Єдиного істинного Господа ви
матимете змогу розповсюджувати серед цих племен божественні пахощі. Це річ надзвичайно важлива…
Якщо ти досягнеш успіху в цьому служінні, то цим самим
вирізнишся з-поміж інших і поведеш їх за собою.
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-216удь певний, віяння Духа Святого розв’яжуть твій язик.
Тож говори, говори без остраху на кожній зустрічі. Щоразу перед тим, як починатимеш промову, звернися спершу до
Бахаулли й попроси про підтвердження від Святого Духа, а

Б

тоді розкривай вуста свої й говори сміливо, з гідністю та переконанням, усе, що підказуватиме тобі серце. Маю надію,
що зібрання ваші зростатимуть і розквітатимуть щодня й усі
шукачі істини зможуть почути там розумні аргументи та переконливі докази. Серцем і душею я буду з тобою на кожному
зібранні, які ти влаштовуєш. Не сумнівайся в цьому.
-217авчаючи інших, учитель повинен сам горіти вогнем, щоб
його слова, мов ті пломені, запалювали слухачів і спопеляли
завісу пристрастей та зосередженості на власному «я». Він повинен навчати з цілковитою покорою та смиренням, щоб інші
сприйняли науку, повністю забувати про себе, ставати непомітним, щоб научати людей музикою Вишнього Сонму, інакше це научання не принесе плодів.
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-218ви, близькі та любі друзі Абдул-Бахá!
Сповніть пахощами Схід,
Захід сяєвом залляйте,
Просвітіть слов’янський рід,
І життя болгарам дайте.
Через рік після вознесіння Бахаулли з уст Осередку Завіту злетіли ці віршовані рядки. Порушникам Завіту це здалося
дивним, і вони взяли це на глум. А проте, хвала Богу, сьогодні
дієвість цих слів явлена, їхня сила відкрита, а значення зрозуміле, адже з ласки Божої і Схід, і Захід тремтять від радості, і
солодкі подуви святості сповнили всю землю мускусними пахощами.
Благословенна Краса цілком недвозначно дав у Своїй Книзі
таку обітницю: «Ми споглядаємо вас із Нашого царства слави й пошлемо на допомогу всім, хто стане до роботи задля

О

торжества Нашої Справи, воїнство Сонму Вишнього та полки
ангелів, до яких Ми прихильні»72.
Дяка Богові, обіцяна допомога пожалувана, і в цьому легко
пересвідчитися, адже вона ясно видима, немов сонце в небесах.
Отже, о ви, друзі Бога, подвойте свої зусилля, напружте
кожнісінький нерв, аж поки ваше служіння Прадавній Красі, Явленому Світлу, не увінчається тріумфом і не призведе
до того, що промені Денного Світила Істини засяють скрізь і
всюди. Вдихайте же свіжий дух життя в змарніле та знесилене тіло цього світу, засівайте ріллю всіх країв землі вашими
святими зернами. Обстоюйте цю Святу Справу, розкривайте
вуста свої для навчання Віри. На зібраннях життя будьте свічкою, що освітлює шлях; на небесах цього світу будьте сліпуче
яскравими зорями; у садах єдності будьте птахами духа, що
співають про сокровенні істини й таємниці.
Віддайте кожен подих свого життя цій величній Справі та
присвятіть кожен день служінню Славі Божій, щоб у кінці свого шляху, убезпечені від поразок і втрат, ви успадкували розсипи скарбів небесних. Життя-бо людське повне небезпек, і годі
мати певність навіть у тому, що проживеш іще бодай мить. А
проте люди, неначе оманливі й нетривкі міражі, запевняють
себе, що рано чи пізно досягнуть найвищих вершин. Та горе
їм! Люди минулих часів виношували в серці ті самі ілюзії, аж
поки не налітала чергова хвиля й вони не повертались у порох
і не виявляли себе вигнанцями, позбавленими всього. Єдиний
виняток — ті душі, які звільнилися від свого «я» та пожертвували свої життя на шляху Божому. Їхня яскрава зоря засяяла на
небесах предвічної слави, і за доказ моїх слів можуть правити
спогади, що передаються крізь віки.
Отже, не спочивайте ні вдень, ні вночі й не шукайте собі
полегкості. Розповідайте про таємниці служіння, прямуйте
72 Крупини з Писань Баха́улли (Gleanings from the Writings of
Bahá’u’lláh, no. 72).

шляхом служіння, аж поки не здобудете обіцяну допомогу зі
сфер Божих.
О друзі! Чорні хмари оповили всю землю, і скрізь поширюється темрява ненависті та злоби, жорстокості, агресії та
скверни. Люди, усі й кожен, проживають життя своє в нерозважливому заціпенінні, а за їхні головні чесноти вважаються
хижість і жадоба крові. З-поміж усього людства Бог обрав собі
друзів і удостоїв їх Свого водійства та своєї безмежної благодаті. Згідно з Його задумом, ми маємо всім серцем прагнути
цілком віддати себе, провадити інших шляхом Божим і виховували людські душі, аж поки ці скажені звірі не перетворяться на газелей у долинах єдності, ці вовки — на ягнят Божих,
ці грубі створіння — на ангельські сонми; аж поки не згаснуть
чадні вогнища ненависті й над світом яскраво не засяє полум’я
із затишної долини, де стоїть Священна Усипальниця; аж поки
не розвіється тяжкий сморід від тієї купи гною, якою є людська тиранія, і на зміну йому не прийдуть чисті й солодкі пахощі,
що линуть із квітників віри та надії. У той день кволі розуми
отримають дари божественного Вселенського Розуму, а ті, хто
погруз у скверні, відшукають ці очищувальні, святі подуви.
А проте мають бути душі, які виявлятимуть ці дари, мають
бути робітники, що оброблятимуть ці ниви, садівники, що доглядатимуть ці сади, рибини, що плаватимуть у цьому морі,
зорі, які блищатимуть на цих небесах. Недужими людьми повинні опікуватися духовні лікарі, а заблукалі потребуватимуть
турботливих провідників, аби позбавлені всього отримали
від цих душ свою частку, обділені дістали свою долю, убогі
знайшли в таких, як вони, безмірне багатство, шукачі почули
від них неспростовні докази.
О мій Господи, мій Оборонцю, моя Допомого в небезпеці!
Смиренно благаю Тебе, у недугах своїх іду до Тебе по зцілення,
покірно молю Тебе вустами своїми, душею своєю та духом:
О Боже, мій Боже! Темрява ночі оповила всі краї, і вся земля захована за густими хмарами. Народи світу потопають

у чорних глибинах марних оман, а їхні тирани-правителі погрузли в жорстокості та ненависті. Я не бачу нічого, крім
заграви пекучого вогню, полум’я якого виплескується з найглибшої безодні; я не чую нічого, крім оглушливого гуркоту,
що виривається з тисяч і тисяч гарматних жерл війни, у той
час, як кожна країна волає своєю потаємною мовою: «Багатства мої не принесли мені жодної користі, і державність моя
пішла у вічність!»
О мій Господи! Вогні водійства згасли. Полум’я пристрастей здіймається до небес, і злоба охоплює світ. Лють і ненависть заполонили землю, і я не знаходжу тут душ, крім пригнобленої жменьки вірних Твоїх, що закликають:
Поспішайте любити! Поспішайте вірити! Поспішайте
віддавати! Дослухайтеся до напутнього слова!
Шукайте злагоди! Побачте Денне Світило! Приходьте
сюди заради доброти й відради! Приходьте сюди за приязню
та миром!
Приходьте та складіть додолу зброю люті, доки не буде
здобуто єдності! Приходьте й на істинному шляху Господньому допомагайте одне одному!
Істинно, з невимовною радістю, усім серцем і душею ці
пригноблені Твої віддають себе заради всього людства по всіх
краях. Ти бачиш, о мій Господи, як вони плачуть через сльози,
які пролив Твій народ, як вони тужать через смуток дітей
Твоїх, як вони співчувають усьому людству, як страждають
через нещастя, від яких потерпають усі мешканці землі.
О мій Господи, окрили ж їх перемогою, щоб вони могли злетіти у височінь до спасіння, зміцни їхні крижі в служінні Твоєму народові, а їхні спини — у служінні Порогу Твоєї Святості.
Воістину, Ти Великодушний, воістину, Ти Милосердний!
Немає іншого Бога, крім Тебе, Поблажливого, Жалісливого,
Старого Днями!

-219ви, сини й дочки Царства! Вашого листа, написаного,
безсумнівно, під натхненням згори, отримано. Його зміст надзвичайно втішив нас, адже почуття, у ньому висловлені, плинуть із просвітлених сердець.
Віряни в Лондоні справді непохитні та вірні, рішучі в ділах своїх, стійкі у своєму служінні; зіткнувшись із випробуваннями, вони не вагаються, і їхній вогонь не згасає з плином
часу — вони істинні бахаї. Вони — від небес, вони сповнені
світлом, вони — душі Божі. Без сумніву, вони стануть чинниками звеличення Слова Божого та єднання світу людства, поширення вчення Божого та повсюдного утвердження рівності
всіх членів людського роду.
Легко наблизитись до Царства Небесного, та нелегко встояти в ньому твердо й непохитно, адже випробування суворі та
зносити їх важко. А проте англійські друзі тримаються стійко
в будь-яких обставинах, і вони не з тих, хто відступає за перших же труднощів. Вони не з тих, чиї думки перемінливі, хто
береться за справу тільки для того, щоб погратися з нею та
невдовзі полишити. Вони не з тих, кому достатньо дурнички,
щоб утратити запал, ентузіазм чи збайдужіти. Ні, у всьому, що
вони роблять, вони сталі, тверді й непохитні, мов скеля.
І хоча ви мешкаєте на Заході, ви, хвала Богу, почули Його
поклик зі Сходу та, наче Мойсей, зігріли руки полум’ям, що
розгорілося в Азійському Дереві. Ви знайшли несхибний
шлях, загорілися, мов ті світильники, і ввійшли в Царство
Боже. А тепер, із вдячності за ці благословення, ви повстали
та прохаєте Божої допомоги для всіх народів землі, щоб їхні
очі узріли сяйво Царства Абха́, а їхні серця, наче дзеркала, відбивали яскраві промені Сонця Істини.
Маю надію, що віяння Святого Духа наповнять серця
ваші до тієї міри, що вуста ваші почнуть розкривати таємниці, роз’яснювати й тлумачити сокровенний зміст Священних
Книг; що друзі стануть лікарями й, користуючись дієвими за-
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собами небесного Віровчення, зцілять задавнені хвороби, які
дошкуляють тілу цього світу; що вони допоможуть сліпим
прозріти, глухим — повернути собі слух, а мертвим — ожити;
що вони пробудять тих, хто поринув у глибокий сон.
Будьте певні, підтвердження Духа Святого зійдуть на вас і
воїнство Царства Абха́ забезпечить вам перемогу.
-220осподь усього людства хотів, щоб цей людський світ був
Едемським Садом, земним раєм. І якщо цей світ, як і має, знайде свій шлях до злагоди й миру, любові та взаємної довіри, він
стане справжньою обителлю блаженства, місцем незліченних
благословень та нескінченних радощів. У ньому людський рід
зможе явити всю свою досконалість, а промені Сонця Істини
розливатимуться на всі сторони світу.
Згадайте, як Адам та інші жили колись разом в Едемі. Однак, щойно між Адамом і Сатаною виникла суперечка, усі
вони були вигнані із Саду, і це мало стати пересторогою для
всього роду людського, засобом показати людям, що незгоди — хай навіть із Дияволом — ведуть до тяжких утрат. Ось
чому в нашу просвічену епоху Бог учить нас про неприпустимість конфліктів та суперечок, хоч би й із самим Сатаною.
Милостивий Боже! Навіть маючи перед собою таку наочну науку, людина не зважає на неї! Ми й досі бачимо, як
світ — від полюса до полюса — охоплений війною. Війна точиться між релігіями, між країнами, між народами, між правителями. Якою благословенною зміною стало б очищення
небес нашого світу від цих чорних хмар, щоб над ним могло
засяяти світло дійсності! Якби тільки темний пил безустанних
побоїщ і вбивств міг навіки влягтися, а з джерела миру могли
полинути над землею солодкі вітри ніжної турботи Бога. Тоді
цей світ став би іншим світом, а земля засяяла би світлом свого Господа.
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Якщо й є якась надія, то тільки на щедрість дарів Божих — на те, що Він пошле людям свою зміцнювальну благодать, і протиборство припиниться, і гостре жало спраглого
крові заліза перетвориться на медову росу приязні, чесності
й довіри. Якою ж солодкістю наповнить цей день наші вуста,
якими чудесними, наче мускус, будуть його пахощі!
Дай Боже, щоб новий рік приніс нам надію на мир. Нехай
Господь допоможе цьому славному зібранню укласти справедливу угоду й утвердити достойний союз, щоб благословення
Боже перебувало з вами повік, скільки триватиме час.
[До читачів часопису «Крістіан Коммонвелс», 1 січня 1913
року]
-221ви, що непорушні в Завіті! Паломник, що прибув сюди,
згадував про кожного з вас і попросив написати кожному окремого листа, однак незліченні клопоти й турботи не дають цьому блукачеві пустелею Божої любові займатися листуванням.
Зі сходу та заходу до нього лине ціла повінь листів, і просто
неможливо відписати кожному особисто, тому цей лист я шлю
вам усім, щоб він, немов закорковане витримане вино, звеселив ваші душі й зігрів ваші серця.
О ви, непохитні милі! Благодать Божа проливається на людство, мов весняні зливи, і промені явленого Світла осяяли цю
землю так, що їй заздрять небеса. Та, на жаль, сліпі позбавлені цього дару, недбалі відгородили себе від нього, виснажені
втратили надію на нього, знеможені гинуть, тому ці безкраї
води, ці нескінченні потоки благодаті повертаються назад у
своє першоджерело в прихованому морі. Мало хто приймає
цю благодать і отримує з неї частку. Отже, сподіваймося на те,
що може звершити могутня рука Коханого.
Ми віримо, що незабаром настане час, коли заціпенілі про-
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кинуться, недбалі отямляться, відлучені будуть допущені до
таїнств. Тож друзі повинні й далі працювати, вкладаючи в цю
роботу все серце й душу, і докладати потужні зусилля задля
того, щоб твердині незгоди були повалені й краса єдності людського роду привела всі народи до єднання.
Сьогодні ж найнагальніша потреба — це єднання та злагода між коханими Господа, адже їм слід мати одне серце на
всіх, одну душу й, у міру своїх можливостей, злагоджено протистояти ворожості народів світу; вони повинні покласти край
темним упередженням різних націй та релігій і донести до
кожного члена роду людського, що всі люди — листочки того
самого дерева, плоди тієї самої гілки.
Та доки друзі не досягнуть цілковитої єдності у власних лавах, як же вони можуть заклика́ти інших до злагоди й миру?
Чи ж той, хто сам не відродився до життя,
Спроможний інших повернути з небуття?
Поміркуйте лишень про інші, нелюдські, форми життя та
винесіть із цього науку: хмари, що розсіюються на всі боки,
нездатні подарувати землі дощ і невдовзі зникають; отара
овець, розбрівшись, дуже скоро стає здобиччю вовків, а птахи, що літають поодинці, легко потрапляють у пазурі хижого яструба. Чи ж може бути переконливіший доказ того, що
єдність — запорука щасливого життя, у той час як незгоди та
розбрат мають гідні жалю наслідки, призводячи тільки до гіркого розчарування та погибелі.
Святі Явителі Божі були послані в цей світ, щоб зробити
наочно видимою єдність людського роду. Вони витерпіли
незліченні злигодні та страждання заради того, щоб громада
людей з різних народів землі могла зібратися в затінку Слова
Божого й жити як один народ і щоб своєю радістю та взаємною зичливістю вони засвідчували в цьому світі єдність усього людства. Отже, головне прагнення друзів має полягати в
тому, щоб зібрати й об’єднати всі народи землі, щоб усі могли

досхочу напитися з тієї чаші, де вино «змішане з камфорою»73.
Нехай вони творять з людей різних країн один-єдиний народ,
нехай учать ворожі та спраглі крові людські племена любити
одне одного. Нехай вони визволяють бранців чуттєвих жадань
з їхніх кайданів, нехай допомагають відлученим причаститися сокровенних таїнств. Нехай вони дарують тим, хто втратив
усе, частку божественних благословень нашого часу, нехай
показують убогим шлях до незліченних скарбів. Цю благодать
вони можуть нести світові своїми словами, справами, самим
своїм способом життя, що від Невидимого Царства; якщо ж
ні, то все буде марно.
Запорука цим благословенням — підтвердження Божі;
джерело цих великих дарів — святі Божі щедроти. Друзі Бога
мають підтримку Царства небесного, і незліченне воїнство
найвеличнішого водійства допомагає їм здобути перемогу. На
їхньому шляху будь-яка перешкода легко долатиметься, будьяка задача отримуватиме простий розв’язок.
Зауважте, як легко робити всі родинні справи, коли в сім’ї
панує злагода, яких успіхів можуть досягти члени такої родини, як добре ведеться їм на світі. Усе гаразд у їхніх стосунках,
вони втішаються спокоєм і добробутом, безпекою та впевненістю в завтрашньому дні, й інші можуть їм лише позаздрити. Така сім’я щодня здобуває дедалі більшу гідність і шану.
Якщо поширити цю сферу єдності на жителів цілого селища,
що прагнуть перебувати разом у любові та єдності, спілкуватися одне з одним, бути доброзичливими, як же багато вони
зможуть досягти, якими впевненими та захищеними вони почуватимуться! Тепер розширмо сферу єдності ще трохи — на
жителів цілого міста: якщо між ними встановляться міцні
зв’язки єднання, скільки всього вони зможуть звершити, навіть за короткий час, яку силу вони здобудуть! А якщо роз73 Коран 76:5.

ширити сферу єдності ще більше, тобто якщо сердечна злагода утвердиться між жителями цілої країни, а їх серця й душі
прагнутимуть єднання та співпраці, і в стосунках між ними
пануватиме любов і доброта, то така країна втішатиметься невмирущою радістю й довговічною славою та здобуде мир, добробут і великі багатства.
Подумайте тільки: що буде, коли кожен рід, плем’я, громада, нація, край чи держава землі згуртується під однобарвним
шатром єдності людства й під сліпучими променями Сонця
Істини проголосить вселенську спільність людської природи;
якщо всі народи та віри широко розкриють обійми одне перед
одним, створять Всесвітню Раду та почнуть зв’язувати всіх
членів суспільства якнайтіснішими взаємними узами? Нема
жодного сумніву, що божественний Коханий у всій Його чарівливій красі із силою-силенною божественних підтверджень та
людських благословень і дарів явиться перед очима цього світу в повноті Своєї слави.
Тож, о ви, кохані Господа, ставайте до праці й робіть усе,
що у ваших силах, щоб бути як одне ціле й жити в мирі одне
з одним, адже ви всі — краплі того самого океану, листочки
того самого дерева, перлини з тієї самої мушлі, квіти й запашні трави в тому самому саду. А досягнувши єдності між собою,
старайтеся об’єднати й серця тих, що сповідують інші релігії.
Будьте готові, за потреби, і життя своє віддати одне за одного. До кожної людської істоти ви повинні мати в серці безмежну доброту. Нікого не вважайте за чужинця, ні в кому не
вбачайте свого ворога. Поводьтеся так, наче всі люди — ваші
близькі родичі та шановані друзі. Чиніть так, щоб цей швидкоплинний світ перетворився на яскраве сяєво, а ця жалюгідна купа пороху стала палацом насолоди. Так радить вам
Абдул-Баха́, цей безталанний слуга.

-222ви, безпритульні блукальці на Стезі Божій! Добробут,
задоволення та свобода, хай які вони бажані й милі людському
серцю, у жодному разі не зрівняються з випробуваннями поневірянням і лихом на шляху Божому, адже таке вигнання та заслання освячені божественною ласкою й за ними прийде милість Провидіння. Радість домашнього затишку та солодкість
свободи від усіх турбот незабаром проминуть, а благословення, здобуті в безпритульних блуканнях, триватимуть вічно, і
їхні далекосяжні наслідки будуть явними й очевидними.
Мандри Авраама з Його рідного краю в далекі землі проявили щедрі дари Всеславного, а захід найяснішої зорі Ханаану розкрило людським очам сяєво Йосифа. Втеча Мойсея,
Синайського Пророка, явила Полум’я палючого Вогню Господнього, а вознесіння Ісуса наповнило світ диханням Святого Духа. Відхід Мухаммада, Коханого Божого, з міста Його
народження спричинив звеличення Святого Слова Божого, а
заслання Священної Краси допровадило до того, що світло
Його божественного Одкровення поширилося по всіх краях
світу.
Зважте на це, о прозорливі!
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О ви, сини й дочки Царства! Вашого листа отримано. З

його змісту видно, що — хвала Богові — серця ваші бездоганно чисті, а душі ваші радіють добрим вістям Божим. Сила
силенна людей думають тільки про себе та свої земні бажання; поринули з головою в океан цього нижчого світу й стали
бранцями царства природи. Єдиний виняток — ті душі, які
були визволені з пут і кайданів матеріального світу й, немов
бистрокрилі птахи, ширяють у цій безмежній вишній сфері.
Невсипущі та пильні, вони цураються темряви світу природи,

а головне їхнє прагнення зосереджене на тому, щоб припинилася між людьми затята боротьба за існування; щоб засяяло
світло духовності й любові до небесного царства; щоб між народами запанувала якнайбільша доброзичливість; щоб релігії
зблизилися та з’єдналися тісними зв’язками; щоб у справах
своїх люди почали керуватись ідеалом самопожертви. Тоді-то
світ людей перетвориться на Царство Боже.
О ви, друзі, не шкодуйте своїх зусиль! Щоб витратити,
спершу потрібно заробити. Сьогодні люди тільки витрачають
і витрачають, адже війна — не що інше, як марна трата людських життів і багатств. Робіть же бодай те, що буде статком
для людства, аби хоч частково відшкодувати ці втрати. Можливо, божественні підтвердження допоможуть вам утвердити
між людьми приязнь і злагоду, замінити ворожість любов’ю,
обернути всесвітню війну на всесвітній мир, перетворити
шкоду та злобу на користь і любов. Силою Царства Божого ця
мрія неодмінно справдиться.
-224ти, слуго Божий! Твого листа отримано. Його
зміст — шляхетний та чистий, а намір твій — піднесений і далекосяжний. Світ людства потребує ґрунтовного вдосконалення, адже це матеріальні хащі, де густо ростуть безплідні дерева та буяють нікчемні бур’яни. Якщо і є там якесь дерево, що
приносить плоди, то воно геть заглушене безплідними, і якщо
й виростає в цих хащах якась квітка, то вона так і залишається
прихованою та вкритою від очей. Світ людей потребує досвідченого садівника, який перетворив би ці ліси на прекрасний
трояндовий сад і замінив би ці безплідні дерева на плодоносні,
а ці марні бур’яни — трояндами та запашними травами. Тому-то діяльні душі й невсипущі особи не дають собі спочинку
ні вдень, ні вночі. Вони прагнуть бути тісно пов’язаними з не-
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бесним Царством і в такий спосіб стати виявами безмежних
щедрот, досконалими садівниками для цих лісів. Завдяки їм
світ людства цілковито перетвориться й у ньому будуть явлені
милостиві дари.
-225зібрання Царства Абха́! Два заклики до успіхів та процвітання лунають з висот людського щастя, пробуджуючи
заціпенілих, повертаючи зір сліпим, а глухим — слух, обертаючи недбалих на свідомих, розв’язуючи язика німим та воскрешаючи мертвих.
Перший — це заклик цивілізації, поступу в площині матеріального світу. Він стосується світу явищ, утверджує начала матеріального розвитку, спонукує людину до матеріальних
звершень. Він охоплює всі ті закони, правила, науки й мистецтва, завдяки яким розвивається людський світ; ці закони та
правила — породження піднесених ідеалів і плоди тверезих
людських умів, і вони вийшли на арену буття завдяки зусиллям мудрих і культурних людей сучасної та минулих епох. Поширює та втілює в життя цей поклик справедлива державна
влада.
Інший заклик — це голос Божий, що до глибини зворушує
людську душу. Духовні вчення Божі — запорука вічної слави,
неминущого щастя та просвітлення всього світу людського,
завдяки ним якості милосердя виявляються в цьому та іншому
житті.
В основу цього другого заклику покладені заповіді й настанови Господа, а також ті спонуки й безкорисливі почуття, що
належать до царини доброчесності, яка, мов те яскраве світло,
сповнює блиском і сяєвом світильник реалій людського буття.
А його прониклива сила — це Слово Боже.
Однак, доки матеріальні досягнення, фізичні звершення та
людські чесноти не будуть підкріплені духовними досконало-
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стями, осяйними якостями серця й ознаками милосердя, вони
не матимуть жодних добрих наслідків, не принесуть жодних
плодів, а людство не зможе досягти того щастя, що є головною його метою. Адже, хоча, з одного боку, матеріальні здобутки й розвиток фізичного світу приносять людям добробут,
у якому наочно виявляється бажана мета, але з іншого — усе
це неминуче несе із собою небезпеки, страшні біди й жахливі
страждання.
Тож, поглянувши на впорядковану картину земних царств,
міст і сіл — на привабливість їхніх красот, повноту їхніх природних багатств, досконалість їхніх технічних пристроїв,
зручність засобів подорожування, глибину їхніх знань про
світ природи, значущість їхніх винаходів, велич їхніх наукових досліджень та відкриттів, розмах їхньої підприємницької
діяльності, можна було б зробити висновок про те, що цивілізація — це запорука щастя й поступу людського світу. Та якщо
звернути погляд на створені людськими руками вбивчі та пекельні машини, на розвиток засобів руйнації, на різноманітне
вогнедишне приладдя, що підточує дерево життя, то стає ясно
й очевидно, що цивілізація невіддільна від варварства. Прогрес і варварство йдуть пліч-о-пліч, якщо тільки матеріальна
цивілізація не знаходить опори в Божественному Проводі, в
одкровеннях Всемилосердного та святих чеснотах і не підкріплена одухотвореними справами, ідеалами Царства та силою,
що плине з Обителі Могуття.
Подумайте лишень: найпередовіші, найцивілізованіші країни обернулися на велетенські арсенали вибухових речовин,
усі континенти земної кулі перетворилися на військові табори
або й поля бою, народи світу вишикувалися в озброєні армії,
а уряди земних держав змагаються за те, хто першим ступить
на шлях різанини й кровопролиття й цим самим наразить людство на невимовні страждання.
Тому-то ця людська цивілізація й матеріальний поступ мають поєднуватися з Найвеличнішим Проводом, щоб цей ниж-

чий світ міг стати місцем явлення дарів Царства, а здобутки
фізичного світу з’єдналися з осяйністю Милосердного. Тоді
краса й досконалість людського світу будуть розкриті та явлені всім і кожному в повноті свого блиску та величі й світ пізнає
непроминущу славу та щастя.
Хвала Богові, над світом уже багато століть і віків лунає
заклик цивілізації, людство розвивається й день у день рухається вперед, то одна, до друга країна робить стрибок на шляху поступу, матеріальний бік життя чимдалі вдосконалюється,
отже, весь світ сущого набув всеохопної здатності сприйняти
духовну науку й почути Божественний Поклик. Дитина-немовля мусить пройти цілу низку стадій тілесного розвитку, поступово зростаючи й розвиваючись, аж поки її тіло не досягне
віку зрілості. І допіру на цій стадії вона здатна виявляти досконалості духа й розуму. У ній можна розрізнити світло розуміння та пізнання, і здатності її душі розкриваються на повну
силу. Так само і в цьому мінливому світі людський вид мусив
здолати шлях поступових фізичних змін, поволі спинаючись
східцями цивілізації й дедалі повніше втілюючи в життя всі ті
дива, дари й досконалості, що у своїй найпрекраснішій формі
були закладені в природі людини, аж поки не набув здатності
виразити всю велич духовних досконалостей та божественних
ідеалів і почути поклик Божий. І тоді нарешті пролунав заклик
Царства, були явлені духовні чесноти й досконалості, зійшло
над світом Сонце Дійсності, поширилося вчення про Найвеличніший Мир, єдність світу людства й універсальність людської природи. Маємо надію, що сяйво цих променів дедалі
дужчатиме, а ідеал чеснот виблискуватиме ще яскравіше, щоб
вселенський процес людського поступу міг досягти своєї мети
й усі серця заполонило сяєво любові Божої, явленої в повноті
своєї величі та краси.
О ви, кохані Бога! Знайте, що, воістину, щастя людини полягає в єдності та злагоді всього людського роду й духовний
та матеріальний поступ залежить від любові та приязні між

всіма людьми. Поміркуйте про різноманітні живі істоти, що
повзають по землі, літають у небі, пасуться на лугах або ж полюють на інші створіння. Серед хижаків усяка порода тримається окремо від інших представників свого виду, борючись і
ворогуючи між собою: під час кожної зустрічі вони, вишкіривши ікла та випустивши кігті, пускаються в криваву бійку. Так
поводяться люті звірі й кровожерні вовки, м’ясоїдні тварини,
що живуть уособлено й зубами та пазурами боряться за своє
право на життя. Натомість покірні, лагідні та сумирні створіння, чи то крилаті, чи то травоїдні, тісно гуртуються одні з
одними, збираючись у зграї чи стада, і проживають своє життя
радісно, щасливо й задоволено. Узяти хоч би пташок, які вдячно вдовольняються кількома зернятками; вони живуть весело
та безтурботно й, ширяючи над горами й долами, пагорбами
та рівнинами, виспівують свої дзвінкі та милозвучні пісні. Так
само й травоїдні тварини, на зразок овець, антилоп чи газелей, об’єднуються у великій приязні, близькості та єдності й
живуть, пасучись на полях і лугах, у стані цілковитого вдоволення. Натомість собаки, вовки, тигри, гієни та інші звірі-хижаки — відчужені одне від одного, блукаючи та полюючи поодинці. Польові створіння й пташки небесні не цураються й
не відганяють одне одного навіть тоді, коли змушені ділити ті
самі пасовища або лігвища, а приймають одне одного цілком
приязно, на відміну від ненажерливих хижаків, які вмить готові роздерти на шматки того, хто забреде в чужу печеру або
лігво; справді, досить іншому просто проходити поряд, щоб
хижак кинувся на нього з наміром убити.
Отже, тепер ясно й очевидно, що й у тваринному царстві
любов і взаємна прихильність — це плоди лагідної вдачі, чистої натури, гідного похвали характеру, тоді як ворожнеча та
відокремлення властиві хижим диким звірям.
Усемогутній не сотворив людину з пазурами та іклами, як
хижих тварин, навпаки, людина наділена якнайпригожішими
якостями й оздоблена найдосконалішими чеснотами. Достоїн-

ство цього творіння й гідність цих шат вимагають, щоб людина виявляла любов і зичливість до собі подібних, і навіть більше — щоб жодній живій істоті вона не заподіювала кривди й
до всіх ставилася справедливо та неупереджено.
Подумайте також про те, що добробут, щастя, радість і задоволення людина знаходить у єдності та приязні, тоді як незгоди та чвари провадять до труднощів, приниження, занепокоєння й невдач.
Та, на превеликий жаль, люди нехтують цими фактами,і не
зважають на них, і щодня хизуються якостями, що личили б диким звірям. Поглянь лишень! Ось людина перетворюється на
лютого тигра, а ось — на повзучу отруйну змію! Проте найвищі досягнення людини ґрунтуються на тих її якостях і властивостях, що притаманні ангелам з Вишнього Сонму. Отже, коли
людина виявляє похвальні й високоморальні якості, вона стає
небесною істотою, ангелом Царства, божественною сутністю
та ясним неземним сяєвом. І навпаки, коли вона розпочинає
війни, чвари та кровопролиття, то стає гіршою за найлютіше
дике створіння, бо ж якщо кровожерливий вовк за одну ніч
поїдає одне ягня, то людина вбиває сотні тисяч на полі бою,
вкриваючи землю трупами й рясно зрошуючи її кров’ю.
Словом, людина має дві природи: одна схиляється до високої доброчесності та розумової досконалості, а друга тягне в
бік тваринного виродження та плотських пороків. Подорожуючи країнами світу, ви побачите, з одного боку, сліди руйнації та нищення, а з іншого — ознаки цивілізації та розвитку.
Спустошення й запустіння — це наслідки війни, чвар і незгод,
а розвиток і поступ — плоди сяєва чесноти, співпраці та злагоди.
Якщо вам доведеться побувати в пустелях Середньої Азії,
ви побачите, скільки міст, колись великих і квітучих, як Париж або Лондон, тепер розорені та зруйновані дотла. Від Каспійського моря аж до ріки Окс простягаються дикі й безлюд-

ні рівнини, пустелі та пустирища. Два дні й дві ночі потяги
російської залізниці перетинають цю пустелю, проминаючи
на своєму шляху знищені міста та збезлюднілі села. Колись
у цих краях розквітали найвеличніші цивілізації минулого.
Тут скрізь видно було ознаки високого розвитку й вишуканої
культури, науки та мистецтва мали всебічний захист і сприяння, процвітали ремесла та промисли, точилася жвава торгівля,
сільське господарство перебувало на дуже високому рівні, та
й державне врядування було поставлене на добру й тверду основу. Сьогодні ці широкі простори стали прихистком і притулком для туркменських племен, а ще — ареною для лютування
диких звірів. Стародавні міста, що стояли на цих рівнинах,
такі як Горган, Нісса, Абівард, Шахристан, славилися колись
на весь світ своїми науками, мистецтвами, культурою, промислами й були відомі своїм багатством, величчю, процвітанням
та винятковістю, а тепер стали пусткою, де не почути іншого
голосу, крім завивання диких тварин, і де вільно бродять кровожерливі вовки. Таку руїну та спустошення принесли сюди
чвари й незгоди, війни та ворожнеча між персами й турками,
які різнилися між собою релігією та звичаями. Таким непіддатливим був дух релігійних упереджень, що царі-безвірники звеліли проливати невинну кров, нищити людське добро,
оскверняти родинну честь. І це тільки один приклад.
Отже, коли ти мандруватимеш різними краями світу, ти переконаєшся, що будь-який поступ — результат об’єднання та
співпраці, а руїна — наслідок ворожнечі й ненависті. Та попри це людство не зважає на перестороги, не пробуджується
віді сну недбалості. Люди й далі сіють незгоди, чвари, протистояння, щоб урешті-решт вишикувати лави армій та повести
полки́ у вир різанини й кровопролиття.
І знову ж таки, замисліться над явищем становлення та розпаду, над буттям і небуттям. Будь-яка сотворена річ у мінливому світі складається з багатьох різних атомів, а її існуван-

ня залежить від їхнього сполучення. Інакше кажучи, завдяки
божественній творчій силі відбувається поєднання простих
елементів, з якого народжується новий організм. Існування
всього сущого ґрунтується на цьому принципі. Та коли порядок сполучення елементів порушується, починається їхнє
роз’єднання і розпад — і річ перестає існувати. Інакше кажучи, зникнення всякого сущого зумовлене розділенням і розпадом. Взаємне притягання та сполучення елементів — джерело
життя, а розлад, розпад, розділення — причина смерті. У всьому сущому сили тяжіння та єднання породжують добрі плоди
й наслідки, а взаємне віддалення та відчуження провадять до
розладу й загибелі. Через єднання та злагоду набуває існування все живе — рослини, тварини й люди, тоді як розлад і розділення — це шлях до розпаду й загибелі.
Відповідно, усе те, що сприяє гуртуванню, приязні та єдності між синами людськими, є запорукою життя світу людського, а все, що спричиняє розділення, антипатію та віддалення, веде до смерті людства.
Якщо, проходячи полями та насадженнями, ти бачиш, як
дерева, квіти й запашні трави пишно ростуть усі разом, утворюючи картину єдності, — це свідчення того, що поле та сад
буяють і розвиваються завдяки турботі вправного садівника.
Та коли ти бачиш там безлад і пустку, то це ознака того, що їм
бракує доброго догляду вмілого землероба й тому вони заростають бур’янами та будяками.
Отже, ясно як день, що приязнь і злагода вказують на добру
науку, отриману від Справжнього Навчителя, а розділення та
розсіяння — доказ дикості та браку божественної просвіти.
Критик міг би заперечити, кажучи, що народи, раси, племена та громади цього світу різняться своїми звичаями, традиціями, смаками, характерами, схильностями й уявленнями, їхні
думки й погляди часто взаємосуперечливі, тож чи можливо,
щоб була явлена справжня єдність та існувала цілковита згода
між людськими душами?

На це ми можемо відповісти, що розбіжності між людьми
бувають двох видів. Одні з них згубні й смертоносні — такі,
як, наприклад, неприязнь між непримиренними народами чи
ворожими племенами, що прагнуть знищити свого ворога й
викоренити весь його рід, а відтак не дають одне одному ні
спокою, ні спочинку, розв’язуючи криваву бійню. Інші розбіжності, які є ознакою різноманітності, — суть людської досконалості та причина появи дарів Преславного Господа.
Поміркуйте лише про квіти в саду: вони різняться за своїм видом, кольором, формою, будовою, але всі вони живляться водою того самого джерела, їх освіжає подих того самого
вітру, наснажують промені того самого сонця, і така різноманітність тільки додає їм краси та збільшує їхню привабу.
Отже, коли між людьми панує об’єднавча сила, всепроникна
дія Слова Божого, відмінності у звичаях і традиціях, ідеях,
поглядах, уявленнях та схильностях тільки красять світ людства. Цю багатоманітність, цю несхожість можна порівняти з
природною неоднаковістю й різноманітністю членів та органів у людському тілі, кожен з яких робить свій внесок у красу,
справність і досконалість цілого. Коли всіма цими членами й
органами керує та сама самовладна душа людини, сила якої
пронизує всі члени й органи тіла, усі його артерії та вени,
тоді відмінності тільки посилюють гармонію, різноманітність
зміцнює любов, із множинності народжується злагодженість.
Як же неприємно було б для ока, якби всі квіти й трави, усі
листочки й пелюстки, плоди, гілки та дерева в саду були того
самого кольору й тієї самої форми! Розмаїття барв, форм та
обрисів збагачує та прикрашає сад і посилює гарне враження
від нього. Так само й тоді, коли різні відтінки думок, темпераментів і характерів збираються разом під дією того самого
провідного начала, це якнайповніше розкриває та виявляє красу й велич людської досконалості. Ніщо інше, тільки небесна сила Слова Божого, яка панує над сутностями всіх речей,
а водночас незмірно перевищує їх усі, може привести до зла-

годи розбіжні думки, почуття, уявлення та переконання дітей
людських. Воістину, це і є та сила, що пронизує все суще, рушій душ, об’єднувач і впорядник світу людства.
Хвала Богові, сьогодні блиск Слова Божого осяяв усі обрії, і
душі з усіх релігійних течій, рас, народів, племен і громад полинули на світло Слова, гуртуючись, єднаючись і братаючись
у цілковитій злагоді. О, скільки вже проходить цих зустрічей,
оздоблених присутністю людей різних рас і різних релігій!
Усякий, хто побуває на них, буде приголомшений і може подумати, що всі ці душі з тієї самої країни, з того самого народу, з тієї самої громади, що всі вони поділяють ті самі думки,
погляди й переконання, тоді як насправді один з них — американець, другий — африканець, третій родом з Азії, а четвертий — з Європи; один — з Індії, а другий — з Туркестану; один — араб, другий — таджик, третій — персіянин, а
четвертий — грек. Незважаючи на таку багатоманітність, усі
вони зійшлися в досконалій гармонії та єдності, любові та свободі, у них один голос, одна думка й одна мета. Воістину, усе
це завдяки усепроникній силі Слова Божого! Усі сили всесвіту,
разом узяті, не могли б створити спільноти, пройнятої такою
любов’ю, просякнутої такими взаємними прихильністю й тяжінням, сповненої таким запалом і здатної об’єднати в собі
представників різних рас та піднести із серця світу поклик,
який покладе край війнам і чварам, викоренить незгоди й суперечки, започаткує еру вселенського миру й утвердить між
людьми єдність і злагоду.
Яка ж сила може протистояти всепроникній дії Слова Божого? Жодна, Богом присягаюся! Доказ — ясний, свідчення — неспростовні! Усякий, хто судитиме по справедливості,
буде вражений і здивований і засвідчить, що всі народи, релігійні течії та раси цього світу мали б бути раді, задоволені та
вдячні за вчення й настанови, що приніс їм Бахаулла. Адже
ці божественні повеління здатні приборкати кожного лютого
звіра, перетворити повзучу комаху на бистрокрилого птаха,

обернути людські душі на ангелів Царства та зробити людський світ осереддям виявів милосердя.
До того ж, будь-яка людина повинна виявляти послух і покору уряду своєї держави та дотримуватись її законів. Сьогодні жодна держава світу не може похвалитися миром і спокоєм, бо між людьми не знайдеш уже ні довіри, ні надійності. І
правителі, і їхні піддані перебувають в однаковій небезпеці.
Єдина група людей, хто сьогодні мирно та вірно підпорядковується законам та розпорядженням влади й обходиться чесно
та справедливо з усіма людьми, — не що інше, як ця переслідувана громада. Поки всі народності й релігійні течії в Персії
й Туркестані захоплені обстоюванням виключно власних інтересів і коряться владі тільки в надії на винагороду чи з остраху
перед покаранням, бахаї щиро бажають представникам влади
успіху, слухняно виконують закони, виявляють любов до всіх
і кожного.
Такі послух і покора зроблені обов’язковими й покладені
на всіх явним Текстом Краси Абха́. Отже, згідно із заповіддю Істинного, віряни повинні виявляти до всіх народів щиру
зичливість і добру волю. А хто піде супроти законів, які встановила державна влада, той відповідатиме перед самим Богом, заслуговуючи на Божий гнів та покарання за свій гріх і
проступок. Просто дивовижно, що, незважаючи на це, дехто
з урядовців уважає бахаї за недоброзичливців, а членів інших
спільнот — за доброзичливців. Боже милостивий! Нещодавно, коли в Тегерані та інших провінціях Персії вибухнули повстання й революційні заворушення, жоден бахаї — як було
доведено — не брав у них участі й не долучився до них. Темні
люди навіть докоряли їм за те, що вони корилися настановам
Благословенної Досконалості й цілковито утримувалися від
участі в політичних справах. Вони не вступали ні в які партії, а займалися своїми справами, своїм ремеслом та своїми
обов’язками.

Усі друзі Бога можуть засвідчити, що Абдул-Баха́ — з якого погляду не подивись — зичить тільки добра всім урядам і
державам і щиро молиться за їхній поступ та успіх. Особливо
це стосується двох великих держав Сходу, одна з яких — батьківщина Бахаулли, а друга — місце Його заслання. У всіх своїх посланнях і писаннях Абдул-Баха́ похвально відгукувався
про владу цих країн і благав для них підтверджень Порогу
Єдиного істинного Бога. Краса Абха́ — нехай життя моє стане
жертвою за тих, кого Він любить, — підносив до неба молитви за Їхні Імператорські Величності. Боже милостивий! Як же
так, що, незважаючи на всі переконливі свідчення, бахаї щодня стикаються з новими утрудненнями та прикрощами? Хоч
там як, а ми та й усі друзі Бога не повинні в жодному випадку
послабляти свої зусилля в тому, щоб бути відданими та щирими, людьми доброї волі. Ми повинні повсякчас засвідчувати
свою чесність і правдивість, навіть більше, ми мусимо незмінно бути вірними й гідними довіри й молитися за благо всіх і
кожного.
О ви, милі Богу! Настали дні для твердості, непохитності
та витривалості в Справі Божій. Не зважайте занадто на особу
Абдул-Баха́, бо вже невдовзі він попрощається з вами. Нехай
уся увага ваша буде прикута до Слова Божого. Якщо Слово
Боже буде ширитися світом, радійте, торжествуйте й будьте
вдячні за це, хай навіть над головою Абдул-Баха́ нависатиме
меч, а на руках і ногах тяжітимуть залізні кайдани. Що справді
важливо, то це Святий Храм Справи Божої, а не фізичне тіло
Абдул-Баха́. Друзі Бога повинні повстати з такою непохитністю, що навіть якщо сотні таких душ, як Абдул-Баха́, стануть
мішенню для стріл нещастя, друзі не похитнуться й не завагаються у своїй рішучості, своєму завзятті, своєму запалі, своїй
відданості та служінні Справі Божій. Сам Абдул-Баха́ — слуга
Порогу Благословенної Краси та вияв чистого й самовідданого служіння край Порогу Всемогутнього. У нього немає жод-

ного іншого положення чи титулу, ніякого іншого звання чи
влади. Це моя головна Мета, мій вічний Рай, мій найсвятіший
Храм, моє Садратуль-Мунтаха. На Благословенній Красі Абха́
та Піднесеному, Його Провозвісникові, — нехай життя моє
буде жертвою за Них обох — завершилося це самостійне та
вселенське Явлення Боже. Тисячу років усі люди будуть осяяні Його світлом і черпатимуть наснагу в океані Його милостей.
О ви, що любите Бога! Воістину, це моє останнє бажання й
остання настанова, що я вам даю. Благословенний той, кому
Бог допоможе дотримати всього, що записане на цьому сувої,
слова якого вільні від різноманітних символів, що їх так полюбляють люди.
-226ти, слуго Божий! Твій лист був отриманий і справив
мені велику втіху. Ти висловив гаряче бажання, щоб я приїхав на Конгрес миру. Та я не беру участі в таких політичних
конференціях, бо миру годі досягти інакше, ніж силою Слова
Божого. Коли збереться конференція, на якій будуть представлені всі країни світу та робота якої надихатиметься Словом
Божим, тоді буде встановлений всесвітній мир. Інакшого способу немає.
Наразі ми бачимо тимчасове примирення, але воно не триватиме довго. Усі уряди та народи стомилися від війни — від
труднощів з подорожуванням, величезних видатків, незліченних смертей, жіночого горя, сили-силенної сиріт — і всі вони
змушені шукати миру. Та цей мир не постійний, а лише тимчасовий.
Ми сподіваємося, що сила Слова Божого утвердить мир,
який повік лишатиметься дійсним і непорушним.

О

-227ви, вельмишановні, перші з-поміж доброзичливців
людства!74
Листів, які ви надіслали під час війни, я не отримав, але
лист, датований 11 лютого 1916 року, тільки що потрапив мені
до рук, і я негайно ж пишу вам відповідь. Ваш намір заслуговує тисячі молитов, адже ви прагнете послужити людству, а
цим самим сприяєте загальному щастю й добробуту. Нещодавня війна показала світові й людям, що війна — це завжди
руйнація, у той час як усесвітній мир — побудова. Війна — це
смерть, а мир — це життя. Війна — це хижа лють і жадоба
крові, а мир — добродійство та людяність. Війна — це властивість світу природи, а мир — основа релігії Божої. Війна — це
найтемніша пітьма, а мир — світло небес. Війна — це руйнування всієї будови людськості, а мир — вічне життя світу
людства. Війна — наче ненажерливий вовк, а мир — наче ангели небесні. Війна — це боротьба за існування, а мир — взаємодопомога та співпраця між народами світу й джерело втіхи
для Істинного в небесній обителі.
Будь-яка душа в сумлінні своєму змушена буде визнати, що
сьогодні немає у світі важливішої справи, ніж всесвітній мир.
Будь-хто справедливий засвідчить це та складе шану вашому
поважному Зібранню, адже мета його — перетворити темряву на світло, кровожерливість — на доброту, муку — на блаженство, тяготи — на полегкість, ворожість і ненависть — на
братерство й любов. Отже, зусилля цих шанованих душ гідні
похвали та благословення.

О

74 Це перша частина відповіді Абдул-Баха́ на лист, надісланий Йому від Виконавчого комітету Центральної організації за
тривалий мир. Цю Скрижаль, яка датується 17 грудня 1919 р.
та яку Шоґі Еффенді в книзі «Бог проходить поряд» називав «надзвичайно важливою», вручила Виконавчому комітетові прислана до
Гааґи спеціальна делегація.

Однак мудрі душі, які усвідомлюють суть тих відносин, що
випливають з реалій буття, розуміють, що одне окремо взяте
починання не може справити належного впливу на людство,
адже жодну справді важливу справу неможливо звершити
доти, доки розуми людські не прийдуть до єдності. Сьогодні всесвітній мир — це справа надзвичайної ваги, але тут слід
подбати насамперед про єдність сумління, щоб фундамент цієї
справи був надійний, її підвалини — тверді, а будова — міцна.
Бахаулла розкрив питання всесвітнього миру ще п’ятдесят
років тому, за часів, коли Він — поневолений і покривджений — був замкнутий у фортеці Акко. Про цю надзвичайно
важливу справу всесвітнього миру Він писав усім великим
володарям світу, і він утвердив її серед Своїх друзів на Сході. Обрії Сходу були оповиті непроглядною темрявою, народи
жили між собою в лютій ненависті й ворожості, релігії жадали крові одна одної, словом, панувала цілковита темрява. І
тоді-то над обріями Сходу зійшло сонце Бахаулли, який осяяв
Персію вогнями своїх уче́нь.
Серед Його вчень, зокрема, ішлося про потребу всесвітнього миру. Люди різних народів, релігій та конфесій, які пішли
за ним, згуртувалися такою мірою, що постали дивовижні зібрання, які складалися з представників різних релігій та народностей Сходу. Будь-яка душа, що приходила на таке зібрання, бачила там один-єдиний народ, одне вчення, один шлях,
один порядок, адже вчення Бахаулли не обмежувалися самими
лише закликами до встановлення всесвітнього миру. Вони містили й багато інших уче́нь, що доповнювали та підкріплювали вчення про всесвітній мир.
Серед Його вчень, зокрема, ішлося про незалежне дослідження сутності буття, щоб світ міг визволитися від темряви наслідування й осягнути істину, здерти із себе й відкинути
геть оті зношені одежі багатовікової давності, з яких він давно
виріс, і зодягнути шати, зіткані в досконалій чистоті та святості на кроснах дійсності. І так само як дійсність — єдина й

не допускає множинності, так і всі численні розбіжні погляди
мусять урешті-решт злитися воєдино.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться також про єдність
світу людства, про те, що всі люди — вівці Божі, а Бог — їхній
добрий Пастир. Цей Пастир однаково любить усіх своїх овець,
бо ж то Він сотворив їх усіх, виплекав і виховав, оберігав їх.
Поза сумнівом, Пастир однаково добрий до всіх своїх овець,
бо якщо є поміж ними нетямущі, то таких слід просвітити;
якщо серед них — малі діти, їх потрібно виховати до зрілості; якщо є недужі, їх потрібно зцілити. Тут немає місця для
ненависті або ворожості: до цих недужих або нетямущих слід
ставитися так, як ставиться до хворого добрий лікар.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про те, що релігія має бути чинником братерства й любові. Якщо ж вона стає
причиною відчуження, то вона цілком непотрібна, адже релігія — це ліки, а якщо ліки тільки загострюють недугу, то вони
стають непотрібними.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про те, що релігія — щоб мати вплив на людські серця — має узгоджуватися
з наукою та голосом розуму. Основа її має бути міцною та певною й не зводитися до самих лише наслідувань.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про те, що релігійні, расові, політичні, економічні й патріотичні упередження руйнують будівлю людства. Доки у світі панують ці
упередження, людство не знатиме спокою. 6000 років історії
розповідають нам про світ людства. За ці 6000 років світ ніколи не був вільний від воєн, чвар, убивств, кровопролиття. У
всі епохи як не в одній, то в іншій країні точилася війна, спричинена релігійними, расовими, політичними або патріотичними упередженнями. І як було з’ясовано й доведено, усі види
упереджень руйнують будівлю людства. Доки існуватимуть ці
упередження, у світі й надалі пануватиме боротьба за виживання й у пошані будуть хижість і кровожерливість. Отже, як
то було в минулому, людство не зможе врятуватися від темря-

ви природи й не досягне просвітлення, якщо не відмовиться
від цих упереджень і не набуде моральних якостей Царства.
Якщо упередженості й ворожнеча спричинені релігією, то
майте на увазі: релігія має бути чинником братерства, а інакше
вона — марна. Якщо причина — у національних упередженостях, то знайте: усе людство — один-єдиний народ, єдине
дерево, корінь якого — Адам. Це дерево одне, а народи — гілки цього дерева, люди — його листочки, квітки й пелюстки.
А утворення різних держав і, як наслідок, пролиття крові та
руйнування будівлі людства — це результат людського невігластва та своєкорисливості.
Щодо патріотичних упереджень, то вони теж зумовлені цілковитим невіглаством, адже вся поверхня планети — одна-єдина земля. Людина може жити в будь-якій точці земної кулі.
Отже, батьківщина кожної людини — цілий світ. Кордони та
прикордонні переходи — творіння людських рук, бо у творінні Божому їх не було. Європа — один континент, Азія — один
континент, Африка — один континент, Австралія — один континент, але деякі душі, керуючись особистими мотивами та
своєкорисливим інтересами, розділили кожен з них на частини
й проголосили ту чи іншу з них своєю країною. Бог не створював кордонів між Францією та Німеччиною. Це одна земля. Та
вже на світанку історії себелюбні душі задля власної вигоди
накреслили ці кордони, визначили в них місця проходу та щодня надавали всьому цьому дедалі більшого значення, тожу пізніші століття це призвело до затятої ворожнечі, кровопролить
і загарбництва. Так воно триватиме повік, і якщо концепція
людського патріотизму буде й далі обмежуватися певними територіальними рамками, це стане головною причиною загибелі світу. Мудра та справедлива людина не повинна визнавати
цих уявних розмежувань. Ми вважаємо за свою батьківщину
обмежену ділянку суходолу, яку звемо рідною країною, хоча
насправді в нас усіх одна спільна вітчизна — земна куля, а не
певна обмежена територія. Наше життя на цій землі недовге, і

зрештою всі ми знаходимо в ній свій спочинок: вона-бо наша
вічна могила. Чи ж варто нам проливати кров і роздирати одне
одного на шматки за цю вічну могилу? Аж ніяк. Така поведінка не угодна Богові, та й жодна людина при здоровому глузді
цього не схвалила б.
Замисліться! Благословенні тварини не влаштовують сварок через патріотизм. Вони живуть у цілковитій приязні та
злагоді. Наприклад, якщо в одному місці й у той самий час
зустрінуться раптом голуб зі сходу й голуб із заходу, голуб з
півночі й голуб з півдня, вони одразу ж зберуться в дружну
зграю. Так само й з іншими благословенними тваринами та
птахами. І тільки хижаки, тільки-но зустрічаються, одразу
ж нападають і починають бійку, розриваючи одне одного на
шматки, бо ж для них неможливо мирно жити поряд. Вони ж
бо дикі та люті, жорстокі та войовничі бійці.
Щодо економічних упереджень, то очевидно: коли відносини між країнами зміцнюються й обмін товарами пожвавлюється, певний економічний принцип утверджується в одній країні, то рано чи пізно це починає впливати на решту, приносячи
користь усім без винятку. Звідки ж оці упередження?
Що ж до політичних упереджень, то слід дотримуватися
Божої політики, яка, поза всяким сумнівом, краща за політику людську. Ми всі як один повинні йти тільки за політикою
Божою, яка стосується всіх людей однаково. Бог ставиться до
всіх однаково, і в цьому — основа Божественних Релігій.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про виникнення
єдиної мови, яка могла б поширитися серед людей усього світу.
Це вчення було явлене з-під пера Бахаулли заради того, щоб ця
всесвітня мова допомогла усунути непорозуміння між людьми.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про рівність чоловіків і жінок. Людство має два крила: одне — це жінки, а
інше — чоловіки. І доки обидва крила не будуть однаково добре розвинені, птах не злетить у повітря. Якщо одне з
крил — слабке та кволе, політ неможливий. Доки світ жінок

не дорівняється до світу чоловіків набуттям чеснот і досконалостей, людству не бачити тих успіхів і того процвітання, яких
воно мало б досягти.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про те, аби добровільно ділитися своїм майном з іншими. Ділитися добровільно
краще, ніж установлювати рівність, і суть у тому, що людина
не повинна віддавати перевагу виключно власним інтересам, а
натомість повинна жертвувати задля інших своїм життям і всім,
чим володіє. Та це не слід запроваджувати примусово, щоб це
стало законом, і люди мусили цьому закону коритися. Ні, радше людина повинна добровільно, з власного вибору жертвувати своїм майном та своїм життям задля інших і добровільно допомагати вбогим, як це й прийнято серед бахаї в Персії.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про свободу людини — про те, що, причастившись довершеної Влади, людина
стане вільною та визволиться з полону цього світу природи,бо
поки людина — невільник природи, вона схожа на лютого звіра, адже одна з вимог світу природи — боротьба за існування.
Саме ця боротьба за існування є коренем усіх бід і джерелом
найбільшого страждання.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про релігію як
могутню твердиню. Якщо будівля релігії похитнеться й завалиться, у світі запанують безлад і хаос і весь порядок речей
буде порушений, адже є тільки два запобіжних чинники, що
стримують людину від лихих учинків. Перший — це закон,
що карає злочинців, але закон запобігає тільки явним злочинам, а не прихованим гріхам, тоді як найпевніший захист від
лихих учинків — релігія Божа — запобігає злочинам як явним, так і прихованим, виховує людину, ушляхетнює її поведінку та спонукує до набуття чеснот. Це та всеохопна сила, що
забезпечує людському світові щастя. Та говорячи про релігію,
я маю на увазі те, що підтверджується дослідженням, а не те,
що ґрунтується на простому наслідуванні. Я говорю про саму
основу Божественних Релігій, а не про людське наслідування.

Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про те, що, хоча
матеріальна цивілізація — один із засобів забезпечення поступу людського світу, бажаного результату, тобто вселюдського щастя, неможливо буде досягти, допоки ця цивілізація
не поєднається з іншою, Божественною. Замисліться! Усі ті
бойові кораблі, що за якусь годину обертають на руїни ціле
місто, — це витвір матеріальної цивілізації. Так само й гармати Круппа, рушниці Маузера, динаміт, підводні човни, торпедні катери, літаки-винищувачі та бомбардувальники — усе це
бойове знаряддя є смертоносними плодами матеріальної цивілізації. Якби матеріальна цивілізація була поєднана з Божественною, ця вогнедишна зброя ніколи не була би винайдена.
Натомість усе людське завзяття було б спрямоване на корисні
винаходи та присвячене гідним хвали відкриттям. Матеріальна цивілізація — неначе скляний абажур на лампі. Сама лампа — це божественна цивілізація, і коли вона не світить, скло
лишається темним. А матеріальна цивілізація — неначе тіло.
Хай яке воно струнке, пригоже та прекрасне, без духа воно
мертве. Божественна цивілізація — неначе той дух, який оживотворює тіло й без якого воно залишається простим трупом.
Очевидно, що світові людства бракує віянь Святого Духа. Без
духа цей світ безживний, без цього світла він потопатиме в
темряві. Адже у світі природи панує тваринне начало. Доки
людина не відродиться зі світу природи, тобто не досягне зречення від нього, вона по суті лишається твариною, а вчення
Боже власне й перетворює цю тварину на людську душу.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про необхідність
сприяти освіті. Кожна дитина повинна мати змогу опанувати
науки в необхідному для неї обсязі. Якщо батьки спроможні
оплатити її навчання — добре, якщо ж ні — кошти на це має
забезпечити громада.
Серед уче́нь Бахаулли, зокрема, ідеться й про права та справедливість. Доки ці начала не набудуть утілення в площині
існування, усе суще перебуватиме в безладі й лишатиметься

далеким від досконалості. Світ людства — світ гноблення й
жорстокості, сфера злоби й облуди.
Словом, такі вчення — численні. І ці різноманітні засади,
що становлять найпевнішу основу для щастя всього людства
та є щедрим даром Милосердного, мають бути взяті до уваги
в справі всесвітнього миру та поєднані з нею, щоб вона могла принести більше плодів. Інакше утвердити загальний мир
надзвичайно важко. А вчення Бахаулли, у поєднанні з усесвітнім миром, — це неначе стіл, заставлений найсвіжішими
й найвишуканішими стравами. Будь-яка душа може знайти
за цим столом безмежної щедрості все, чого лише забажає.
Якщо ж обмежувати питання самим тільки всесвітнім миром,
то бажані та сподівані результати залишаться недосяжними.
Всесвітній мир має охоплювати в собі все — до тієї міри, щоб
усі спільноти й усі релігії могли знайти в ньому сповнення
своїх найпалкіших бажань. Саме таким і є вчення Бахаулли:
усі спільноти світу — релігійні, політичні чи етичні, давні чи
сучасні — знаходять у ньому вираження своїх сокровенних
бажань.
Наприклад, віряни різних релігій знайдуть у вченнях Бахаулли й про встановлення Всесвітньої Релігії — релігії, що
якнайповніше відповідатиме теперішнім умовам і стане тими
ліками, які вмить подолають невиліковну хворобу, заспокоять
будь-який біль, знешкодять найсмертельнішу отруту. Адже
якщо ми хочемо принести людям щастя, упорядкувавши й
облаштувавши людський світ на засадах нинішніх релігійних наслідувань, то це було б недоцільним, та й неможливим,
наприклад, забезпечити дотримання законів Тори або заповідей інших релігій згідно з тим, як вони імітуються в наш час.
Натомість невід’ємна основа всіх Божественних Релігій, яка
стосується людських чеснот і є умовою людського добробуту,
викладена в ученні Бахаулли в якнайдосконалішій формі.
Так само і з народами, що голосно домагаються свободи:
у вченні Бахаулли з усією силою та повнотою виражена ідея

поміркованої свободи як запоруки добробуту всього людства й
основи для загальнолюдських взаємозв’язків.
Так само й щодо політичних партій: у вченні Бахаулли відображена найважливіша політика, якою має керуватися людство, — політика Божа.
Аналогічно й щодо партії «рівності», яка прагне розв’язати економічні проблеми людства: донедавна всі пропоновані
розв’язки виявлялися нездійсненними, за винятком економічних рекомендацій у вченнях Бахаулли, які цілком можуть бути
втілені в життя й не викличуть тяжких суспільних потрясінь.
Так само з іншими партіями: якщо ви глибоко вивчите це
питання, то переконаєтеся, що всі найшляхетніші цілі цих
партій наявні в ученнях Бахаулли. Його вчення — це всеохопна сила для людства, і вони здійсненні. Натомість деякі вчення
минулого, як-от заповіді Тори, сьогодні неможливо виконати.
Те саме можна сказати й про приписи інших релігій та різних
сект і про гасла різних партій.
Візьмімо, наприклад, питання всесвітнього миру, у зв’язку з
яким Бахаулла говорив про необхідність заснувати Верховний
Трибунал. Хоча Ліга націй і була створена, вона неспроможна
встановити мир у всьому світі, у той час як Верховний Трибунал, який описав Бахаулла, виконає це священне завдання
з максимальною силою та енергією. План, що його накреслив
Бахаулла, такий: національні збори, тобто парламенти, кожної
країни та нації мають обрати по два або три найвизначніших
громадянина, які добре зналися б на міжнародних законах і
відносинах між державами й усвідомлювали б найгостріші
потреби сучасного людства. Кількість таких представників
мала б бути пропорційною до кількості населення кожної країни. Після того як парламент зробить свій вибір, їхнє обрання
мають затвердити верхня палата, тобто конгрес, кабінет міністрів і президент або монарх, щоб обрані особи могли виступати від імені цілої країни та її властей. Разом ці обранці різних країн утворять Верховний Трибунал, а отже, усе людство

матиме в ньому свій голос, адже кожен із делегатів — повноважний представник своєї країни. Коли Верховний Трибунал
виноситиме рішення щодо міжнародних питань — чи то одностайно, чи то більшістю голосів, — ні позивачі, ні відповідачі
не матимуть приводу опротестовувати його рішення. Якщо ж
влада якоїсь країни відмовиться підкоритися рішенню цього
Верховного Трибуналу або зволікатиме з його виконанням,
то проти неї піднімуться всі інші країни, адже цей Трибунал
матиме підтримку всіх держав і народів. Подумайте лишень,
які це міцні підвалини для світового ладу! Обмежена у своїх
можливостях та повноваженнях, Ліга націй неспроможна виконати це завдання як слід. Це та правда, яку потрібно сказати
про теперішній стан речей…
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О Слуго Порогу Бахаулли! Твого листа, датованого 14

червня 1920 року, отримано. Отримано також листи від деяких
членів Комітету миру, і їм уже написано відповідь. Передай же
її їм.
Очевидно, що згадане зібрання — зовсім не таке, як планувалося, і неспроможне налагодити й упорядкувати справи
так, як це потрібно й годилося б зробити. Але так чи так, а
справа, якій вони себе присвятили, надзвичайно важлива. Зустріч у Гаазі повинна мати такі силу та вплив, щоб народи й
уряди різних держав мусили зважати на її висновки. Нагадай
шановним членам комітету, які там збираються, що на Гаазькій конференції, скликаній перед війною, головував сам російський імператор, а серед її членів були вельми визначні особи.
Та це не допомогло відвернути жахливої війни. Що ж буде тепер? Адже в майбутньому неминуче вибухне ще одна війна,
лютіша за попередню. Направду, у цьому немає ні найменшого сумніву. Чим же зможе зарадити зустріч у Гаазі?
Натомість основоположні принципи, що їх заклав Бахаулла,

щодня набувають ширшого визнання. Тож дай відповідь на їхнього листа, вислови їм якнайбільшу любов і доброту й залиш
їх займатися своїми справами. У будь-якому разі вони мали б
бути задоволені тобою. Якщо вони не будуть проти, можеш
надрукувати й поширити мого докладного листа до них, який
уже перекладено англійською.
Що ж до есперантистів, то спілкуйся з ними. Щоразу, коли
траплятиметься хтось, здатний зрозуміти, донось до нього пахощі Життя. На всіх зустрічах говори з ними про вчення Бахаулли, адже сьогодні в західних країнах таке слово знаходить
відгук. Коли ж вони питатимуть тебе про твою віру в Бахауллу,
то відповідай, що ми вважаємо Його за найбільшого Вчителя
та Наставника світу в сучасну епоху, і пояснюй, що вчення про
всесвітній мир та інші предмети було явлене пером Бахаулли
ще п’ятдесят років тому й було оприлюднене спершу в Персії та Індії, а відтак поширилося по всьому світу. Зазнач, що
спочатку до ідеї всесвітнього миру всі ставилися з недовірою,
уважаючи її нездійсненною. Розкажи також про велич Бахаулли, про події, що сталися в Персії та Туреччині, про приголомшливий вплив, який Він мав на людей, про зміст Послань,
які Він слав усім земним володарям, та про сповнення Його
слів. Розповідай і про поширення Справи Бахаї. Якнайбільше
спілкуйся з Гаазьким Комітетом за всесвітній мир, виявляючи
до них якнайщирішу люб’язність.
Немає сумніву, що есперантисти — сприйнятливі люди,
а ти вправно володієш їхньою мовою. Спілкуйся також з есперантистами Німеччини та інших країн. Література, яку ти
поширюватимеш, має стосуватися виключно вчень. Поширення літератури іншого роду поки що недоречне. Сподіваюся,
божественні підтвердження повсякчас допомагатимуть тобі…
Не журися через холодність і нечулість Гаазької зустрічі.
Покладайся на Бога. Ми сподіваємося, що мова есперанто набуде згодом могутнього впливу у світі. Ти вже посіяв зерно. І
воно, певна річ, проросте. А подальше його зростання залежатиме від Бога.

-229щирий слуго Істинного! Я чув, що ти журишся через
події, що відбуваються у світі, та прикро вражений мінливістю долі. Та до чого цей смуток і жаль? Усі ті, хто справді любить Красу Абха́ й удосталь напилися з Чаші Завіту, не бояться
ніякого лиха й не впадають у відчай у годину випробувань.
Вогонь нещасть для них — немов сад насолод, а морські глибини — мов простори небес.
Чого ж журитися й нарікати тобі, хто укритий у притулку
Господнім і в затінку Дерева Його Завіту? Будь упевнений і не
піддавайся сумнівам. Дотримуй закріплених на письмі заповідей твого Господа з радістю та душевним спокоєм, з ревністю
й щирим серцем. Своєму краю та його властям бажай тільки
добра. Милість Божа повсякчас допомагатиме тобі, благословення Божі зійдуть на тебе, а прагнення твого серця — справдяться.
Присягаюся Прадавньою Красою — нехай життя моє стане
жертвою за тих, кого Він любить, — якби тільки друзі Бога
знали, яке преславне самовладдя Господь визначив для них у
Його Царстві, вони сповнилися б невимовним захватом, узріли б на головах своїх вінець невмирущої слави й полинули б
до небес на крилах радості. Уже незабаром усі побачать, наскільки яскраво світло Його щедрої турботи й милостей осяяло тих, кого Він любить, і який невгамовний океан розбурхано
в їхніх серцях! Тоді-то вони кричатимуть і вигукуватимуть: О
щасливі ми! Нехай весь світ радіє!

О
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О вельмишановний пане! Твого другого листа, датованого

19 грудня 1918 року, отримано. Він приніс нам велику радість
і приємність, адже засвідчив твою твердість і непохитність у
Завіті та Заповіті й твоє прагнення поширювати поклик Царства Божого. Сьогодні поклик Царства — це та магнетична

сила, що притягує до себе світ людський, а потенціал людей
великий. Божественне вчення — це дух сучасної епохи чи,
радше, її сонце. Будь-яка душа має прагнути, щоб завіси, які
закривають людські очі, урешті-решт були розірвані й сонце
негайно стало зримим, завдяки чому серце й зір могли би просвітлитися.
Тепер, завдяки допомозі та щедрості Божій, ця сила водійства й ці милостиві дари спочили на тобі. Повставай же,
сповнившись Силою, щоб міг ти наповнювати духом тлінні
кістки, повертати зір сліпим, умащувати цілющим бальзамом
зболених, підбадьорювати та звеселяти зневірених. Усякий
світильник рано чи пізно згасне, крім світильника Царства,
який щодня світитиме дедалі ясніше. Будь-який поклик урешті-решт стихне, крім поклику Царства, який щодня лунатиме
дедалі гучніше. Усякий шлях кінець кінцем зіб’ється на манівці, крім дороги Царства, яка щодня чимдалі пряміша. Небесні
мелодії вочевидь ніколи не зрівняються із земними, а штучне
світло — з небесним Сонцем. Тому-то слід ревно трудитися на
ниві вічного й непроминущого, щоб просвітлюватися, міцнішати й оживотворюватися дедалі більше…
Молюсь і благаю Божественне Царство про те, щоб твої
батько, мати й брат, завдяки провідному світлу небес, теж
змогли ввійти в Царство Боже.
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О ти, квітко на Дереві Життя! Щаслива ти, що підпере-

зала свої чресла на шляху служіння, повстала, присвятивши
всі свої сили проголошенню божественних наук, скликаєш зібрання та прагнеш звеличувати Слово Боже.
У цьому тлінному світі будь-яка важлива справа має свій кінець, усякий визначний здобуток рано чи пізно припиняє своє

існування, і ніщо не триває вічно. Подумай хоч би про видатні досягнення стародавнього світу, які були дощенту знищені,
тож від них не лишилося й сліду, і тільки велика Справа Царства Божого не має початку й не матиме кінця. Найбільше, що
може з нею статися, — вона оновиться. На початку кожного
такого оновлення вона не привертає до себе жодної уваги, але
згодом, коли безумовно утверджується, рухається вперед щодня та, щоденно звеличуючись, сягає найвищих небес.
Згадай, наприклад, про добу Христа — добу оновлення
Царства Божого. Люди не надавали цьому жодної значущості
й не розуміли важливості цих подій, тож навіть гроб Христовий був забутий і загублений протягом трьох сотень років, аж
поки служниця Божа Єлена, мати імператора Костянтина, не
поїхала та не віднайшла те святе місце.
Я кажу все це для того, щоб показати тобі, які неуважні
люди цього світу та яке глибоке їхнє невігластво: навіть у день
установлення Царства вони лишаються глухими та недбалими.
Невдовзі сила Царства охопить увесь світ, і тоді-то вони
прокинуться, тяжко зітхатимуть і стогнатимуть, плакатимуть
і побиватимуться над тими, хто зазнав гонінь і мучеництва.
Така-бо вже природа людей.
-232о ж до президента Вільсона, то більшість із тих чотирнадцяти принципів, які він проголосив, можна знайти й у настановах Бахаулли, тож я сподіваюся, що він матиме допомогу
та підтвердження у своїх починаннях. Настає світанок всесвітнього миру. І я маю надію, що невдовзі цей світанок засяє
на повну силу, перетворивши морок воєн, чвар і жорстоких
суперечок на світло єдності, злагоди та приязні.
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-233ви, вірні друзі, о ви, щирі слуги Бахаулли! У цю мить,
посеред глупої ночі, коли повіки склеплює сон, а голови схиляються на подушку мирного та глибокого сну, Абдул-Баха́ не
спить край порогу Освяченої Усипальниці й палко закликає до
Бога такою-ось молитвою:
О Ти, добре та сповнене любові Провидіння! Схід збурений
і Захід здіймається, немов вічні хвилі морські. Лагідні вітерці
святості ширяться світом, і з Невидимого Царства линуть
промені Світила Істини. Звучать гімни божественної єдності, майорять знамена небесної могутності. Лунає ангельський Голос, і, немов рик левіафана, закликає до самозречення
й самопосвяти без останку. Звитяжний клич «Йа Баха-ул-Абха́» гримить з усебіч, і поклик «Йа Алій-ул-Ала́» відлунює по
всіх усюдах. Ніщо інше не потрясає цей світ так, як Слава
Єдиного Полонителя Сердець, ніщо не збурює його так, як
сплеск любові до Господа, Незрівнянного, Палко Коханого.
Кохані Господа, чий подих наче солодкий мускус, горять,
мов яскраві свічки, у всіх краях. Друзі Всемилосердного, мов
свіжорозквітлі пуп’янки, з’являються скрізь і всюди. Вони не
спочивають ні миті, вони існують самим тільки споминанням
Тебе й не прагнуть нічого іншого, крім як служити Твоїй Справі. Вони неначе солодкоголосі солов’ї в долинах істини, неначе
барвисті квіти в саду водійства. Таємничими квітами вони
прикрашають стежини в Саду Дійсності; мов ті гнучкі кипариси, вони шикуються вздовж ріки Божественної Волі. Над
обрієм буття вони сяють променистими зорями; на небосхилі
цього світу вони горять яскравими світилами. Вони — вияви
небесної ласки, світанкові промені божественної допомоги.
Зроби ж так, о Ти, Сповнений любові Господи, щоб усі вони
стояли твердо й непорушно, сяючи неминущим сяєвом, щоб
під час кожного подиху лагідні вітерці линули з обителей Твоєї ніжної турботи, щоб з океану Твоєї ласки піднявся серпанок, щоб благодатні зливи Твоєї любові дарували свіжість і
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західний вітерець приніс із собою пахощі з трояндових садів
божественної єдності.
Удостой нас, о Найкоханіший усього світу, променем Твого
Сяєва, Палко Коханий людства, пролий на нас світло Твого
Лику.
О Боже Всеможний, захисти нас, будь нашим прихистком
і, о Господи Буття, яви Твоє могуття і Твою владу.
О Ти, Сповнений любові Господи, у деяких краях заколотники не дрімають і не вгавають, а вдень і вночі коять найтяжчі
лиходійства.
Тирани чигають на нас, немов вовки в засідці, а невинна,
переслідувана отара не знаходить ні допомоги, ні підтримки.
Гончі пси женуться за газелями з лугів божественної єдності,
а круки заздрості переслідують фазанів, що живуть у горах
божественного водійства.
О Ти, божественне Провидіння, убережи й охорони нас! О
Ти, Хто є нашим Щитом, урятуй і захисти нас! Прийми нас під
Свій Покров і Допомогою Своєю визволи нас від усякого лиха.
Ти, воістину, Справжній Захисник, Невидимий Заступник,
Небесний Охоронитель, Сповнений любові Небесний Господь.
О ви, кохані Господа! З одного боку, ми бачимо, як розгортається знамено Єдиного Істинного Бога й лунає Голос Царства. Шириться Справа Божа, і людям у сяєві являються небесні дива. Схід заяснів світлом, Захід наповнився пахощами,
Північ дихає ароматом амбри, а Південь — мускусом.
З іншого боку — безвірники охоплені ненавистю й люттю
та безперервно сіють заколот і коять зло. Ні дня не минає без
того, щоб хтось не підняв прапор бунту і, пришпоривши свого
коня, не помчав на арену незгоди. Ні години не минає, щоб
мерзенний гад не оголив свої гострі зуби й не випустив свою
смертельну отруту.
Кохані Бога охоплені цілковитою щирістю та відданістю й не думають про таку-от лють і злобу. А тим часом ці
змії — слизькі та підступні, ці нашіптувачі злих помис-

лів — вельми вправні в ремеслі обману. Будьте ж насторожі
та пильнуйте! Тим, хто вірний, властивий швидкий та гострий
розум. Ті, хто переконані у вірі, — стійкі й непохитні. Дійте ж
украй обачно!
«Бійся прозорливості вірянина, адже зір його просвітлений
божественним світлом!»
Пильнуйте, щоб ніхто не зміг потай посіяти серед вас розлад і розбурхати чвари. Будьте хоробрими воїнами в Нездоланній Твердині, будьте доблесним воїнством Могутньої Обителі.
Будьте надзвичайно уважні та пильнуйте вдень і вночі, щоб
тиран не завдав вам шкоди.
Вивчайте Скрижаль Святого Мореплавця, щоб пізнати
правду, і зауважте, що Благословенна Краса достотно передбачив майбутні події. Нехай це стане пересторогою для проникливих. Воістину, це велике благо для щирих!
Неначе порох на Священному Порозі, у цілковитій покорі
та смиренні Абдул-Баха́ і при світлі дня, і в темряві ночі присвячує себе поширенню знаків Божих. І щоразу, коли тільки
випадає нагода, він палко молиться та благає Його слізно та
ревно, кажучи:
О Ти, божественне Провидіння! Ми нещасні, подаруй нам
Твою підтримку; ми безпритульні блукальці, дай нам Твій прихисток; ми розсіяні, згуртуй нас; ми розбрелися, збери нас у
Твою отару; ми позбавлені всього, наділи нас нашою часткою
та долею; ми потерпаємо від спраги, приведи нас до джерела
Життя; ми немічні, зміцни нас, щоб ми могли повстати на
допомогу Твоїй Справі та принести життя свої в жертву на
шляху водійства.
Невірні вдень і вночі, відкрито й таємно роблять усе можливе, щоб підкопати підвалини цієї Справи, викорчувати Благословенне Дерево, відсторонити цього слугу від його служіння, розпалити таємний заколот, посіяти розбрат і знищити
Абдул-Баха́. Назовні вони виглядають як овечки, але всередині
вони є нічим іншим, як хижими вовками. Слова їхні солодкі,
але в їхньому серці повно смертельної отрути.

О ви, кохані, оберігайте Справу Божу! Нехай солодкість
мови не вводить вас в оману, навпаки, замисліться над тим, що
рухає людиною, зважте, що в неї на думці. Будьте надзвичайно
уважні та пильні. Уникайте її, але самі не виявляйте агресії!
Утримуйтесь від осуду й обмов та залиште таких людей у Руці
Божій. І нехай буде з вами Найславніша Слава.
-234ти, що зачарована солодкими віяннями Божими! Я
уважно прочитав твого красномовного листа й дізнався з нього, що ти плачеш рясними сльозами й серце твоє повне пекучого болю через ув’язнення Абдул-Баха́.
О ти, служнице Божа! Ця тюрма мені любіша й бажаніша за
квітучий сад, ці кайдани мені миліші за необмежену свободу,
ця тіснота для мене просторіша за широкі й відкриті рівнини.
Не журися про мене. Якщо мій Господь зволить поблагословити мене солодкою чашею мучеництва, то це стане сповненням моїх найзаповітніших прагнень.
Не бійся, що ця Гілка буде відтята від стовбуру матеріального світу, а все її листя осиплеться. Ні, її листя й далі зеленітиме, адже ця Гілка зростатиме й після того, як її відітнуть
від цього нижчого світу. Вона підніметься вгору до найвищих
вершин слави та принесе такі плоди, що наповнять своїми пахощами цілісінький світ.

О

-235Боже, мій Боже! Осяй чоло тих, хто по-справжньому
любить Тебе, і підтримай їх ангельським воїнством безперечної перемоги. Зроби їхній поступ твердим на Твоєму прямому
шляху, з прадавньої щедрості Твоєї відкрий перед ними портали Твоїх благословень, адже те, чим Ти наділив їх, вони витрачають на Твоєму шляху, захищають Твою Віру, покладаються

О

на згадування Тебе, жертвують своїми серцями заради любові до Тебе йу захопленні Твоєю Красою та прагненні догодити
Тобі вони віддають те, що мають.
О мій Господи! Визнач для них щедру частку, гідну віддяку,
неодмінну винагороду.
Воістину, Ти Опора, Помічник, Великодушний, Щедрий,
Вічний Обдаровувач.
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О Ти, мій Боже, Хто виводить шукача на правильний

шлях, Хто рятує запропащену й засліплену душу з пустелі погибелі; Ти, Хто дарує щирим великі блага та милості, Хто
захищає переляканих у Своєму неприступному укритті, Хто
відгукується зі Свого всевишнього обрію на поклик усіх, хто
закликає до Тебе. Хвала Тобі, о мій Господи! Ти вивів спантеличених зі смерті в безвір’ї та привів тих, хто наблизився до
Тебе, до мети їхньої подорожі; переконаних і впевнених з-поміж слуг Твоїх Ти сповнив великою радістю, справдивши їхні
найзаповітніші бажання; із Царства Твоєї Краси Ти відкрив
перед тими, хто прагнув до Тебе, ворота возз’єднання та
порятував їх з вогню втрати й поразки, щоб вони поспішили
до Тебе, удостоїлися присутності Твоєї, приступили під Твої
гостинні двері й отримали свою щедру частку від дарів.
О мій Господи, вони знемагали від спраги, а Ти підніс до їхніх потрісканих уст во́ди возз’єднання. О Ласкавий, о Подателю Дарів, Ти вгамував їхній біль бальзамом Своєї щедрості й
благодаті, Ти зцілив їхні рани чудовими ліками Свого співчуття. О Господи, зроби їхній поступ твердим на прямому шляху
Твоєму, розшир для них оте вушко голки, зроби так, щоб вони,
одягнувшись у царські шати, повік-віки були оповиті славою.
Воістину, Ти Великодушний, Вічний Дарувальник, Дорогоцінний, Найщедріший. Немає іншого Бога, крім Тебе, Могутнього, Владного, Піднесеного, Переможного.

О мої милі в дуcі! Хвала Богові, ви вже відкинули завіси, пізнали співчутливого Коханого та поспішили геть із цієї земної
обителі в інше царство. Ви напнули свої намети у світі Божому та, щоб славити Його, Самосущого, піднесли свої солодкі
голоси та заспівали пісні, що пронизують серце. Це дуже добре! Тисячу разів добре! Ви-бо узріли явлене Світло й у своєму відродженому єстві вигукуєте: «Благословен будь Господь,
найкращий з усіх творців!» Ви були немов ненароджені діти в
лоні матері, згодом — немов немовлята, що живилися молоком
знання з дорогоцінних грудей, а тепер ви вже стали дорослими та
здобули спасіння. Настав час служіння — служити Господові.
Звільніться ж від усіх думок, що відволікають вас, і красномовними вустами проголошуйте Послання, оздоблюйте свої
зібрання похвалами Коханому, аж поки щедрі дари небесні не
проллються нестримним потоком і не зодягнуть весь світ у
свіжу зелень та квіти. Оцей потік щедрот — це поради, настанови, научання й накази Всемогутнього Бога.
О ви, мої милі! Світ огорнутий непроглядною темрявою заколоту, по землі несеться вихор ненависті. Це вогнища злоби,
що сягають своїм полум’ям аж до хмар; це кривава повінь, що
котить свої потоки по долинах та зі схилів; і нікому на цій землі не знайти миру та спокою. Тому-то друзі Бога мають плекати ту лагідність, що йде з Небес, і дарувати всьому людству
любов у дусі. До всякої душі вони повинні ставитися згідно з
Божими порадами та настановами; до всіх вони повинні виявляти доброту й щирість; кожному без винятку вони повинні
зичити всього найліпшого. Вони повинні жертвувати собою
заради своїх друзів, бажати щастя й удачі своїм ворогам, нести
відраду своїм недоброзичливцям і ставитися з ніжною турботою до своїх гнобителів. Вони повинні бути свіжою водою для
спраглих, швидкодійними ліками для всіх недужих, цілющим
бальзамом для всіх, кому боляче, розрадою для всякого обтяженого серця, світочем водійства для тих, хто збився зі шляху, надійним провідником для тих, хто заблукав. Вони повин-

ні бути зрячими очима для сліпих, вухами, що чують, — для
глухих, вічним життям — для мертвих, неминущою радістю — для тих, хто у відчаї.
Нехай вони з готовністю підкоряються всякому справедливому царю й для кожного великодушного володаря будуть
добрими підданими. Нехай вони слухаються влади й не втручаються в політичні справи, а дбають про вдосконалення свого характеру й поведінки та спрямують свій погляд на Світло
світу.
-237сякий, хто промовлятиме цю молитву зі смиренням та
пристрастю, принесе радість і втіху серцю цього Слуги. Це
буде те саме, що зустрітися з Ним віч-на-віч.
Він — Всеславний!
О Боже, мій Боже! Смиренно та слізно, у мольбі здіймаю
я до Тебе свої руки й покриваю обличчя своє порохом з Порогу Твого, піднесеного понад знанням земних мудреців і хвалою
всіх, хто прославляє Тебе. Поглянь милостиво на слугу Твого,
покірного та смиренного край Твоїх дверей, оком Твого милосердя та занур його в Океан Твоєї вічної благодаті.
Господи! Він Твій убогий і скромний слуга, що, зачарований, шле до Тебе благання, полонений у Твоїй руці, що гаряче
молиться до Тебе, цілковито покладається на Тебе, у сльозах
перед лицем Твоїм, закликає до Тебе й просить Тебе такими
словами:
О Господи, мій Боже! Подаруй мені ласку Твою, щоб я міг
служити тим, кого Ти любиш, зміцни мене в моєму служінні
Тобі, осяй моє чоло світлом поклоніння у Твоєму дворі святості та блиском молитви Твоєму Царству величі. Допоможи
мені бути самовідданим край небесного входу Твоєї брами, допоможи зректися всього у Твоїх святих межах. Господи! Дай
мені напитися з чаші самовідданості, зодягни мене в її шати

У

та дозволь зануритися в її океан. Зроби мене порохом на шляху тих, кого Ти любиш, і дозволь принести душу мою в жертву
за землю, ушляхетнену слідами обранців Твоїх, що прямують
шляхом Твоїми, о Господи Слави у Вишніх.
Цією молитвою слуга Твій закликає до Тебе і на світанку, і
в нічну пору. Удовольни його сокровенне бажання, о Господи!
Осяй його серце, звесели його душу, запали його вогонь, щоб
міг він служити Справі Твоїй та слугам Твоїм.
Ти-бо Обдаровувач, Жалісливий, Найщедріший, Милостивий, Милосердний, Співчутливий.

Примітки до перекладу

Уривки, які переклав Шоґі Еффенді
У всіх випадках, коли уривки зі Скрижалей переклав англійською Шоґі Еффенді, саме цей переклад було використано. Їхній перелік подано нижче. Також широко використовувались
ранні переклади та примітки, зроблені Шоґі Еффенді ще за
життя Абдул-Бахá, особливо в тих розділах, які повторно перекладено Комітетом.
Розділ
2. Від слів “Найнагальніший обов’язок …” до “кожної живої
людини”
5. Від слів “«Хай не тривожаться серця ваші, …” до “… ангелів, до яких Ми прихильні”
5. Від “Не тривожтеся,…” до “Word amongst men”
12.
Весь розділ
15. Від “У минулі епохи, …” до “… злилися воєдино ”
15. Від “Так само й усі …” до “…допомагатиме сила Царства
Божого”
20.
Весь розділ
35. Від “О воїни Божі! Спираючись на …” до “…вірними Завіту й Заповіту Божому”
38. Від “Цим Духовним Зборам допомагатиме …” до “… за
будь-яких обставин.”
42. Від “Щоразу, коли входите …” до “… Співчутливий..”
43.
Весь розділ
44.
Весь розділ
45.
Весь розділ окрім “що члени зборів”, що перекладено
Комітетом.
52.
Весь розділ
175. Весь розділ
176. Весь розділ
194. Весь розділ
198. Від “Щоразу, коли Я проходив повз дерево …” до “…

було розп’яте на тобі!”
202. Від “Балкани залишатимуться …” до “…вплив його дедалі дужчатиме.”
204. Весь розділ
208. Весь розділ
214. Від “Не все, …” до “…розуміння слухачів.”1
218. Від “Ми споглядаємо вас …” до “… ангелів, до яких Ми
прихильні.”
222. Весь розділ
225. Від “Поміркуйте лише про квіти …” до “…збільшує їхню
привабу.”
225. Від “Як же неприємно …” до “…дітей людських.”
229. Весь розділ
234. Від “Не бійся …” до “…своїми пахощами цілісінький
світ.”
237. Весь розділ
Розділи, перекладені Марзі Гейлом
1–4
76
6–10
79
15–17
84–87
19
90–92
21–29
94–97
31
99–111
33
113–114
35–42
118–119
47–51
121–123
53–61
129
64–65
134
72–74
137–146

148–163
174
181–182
188
190–191
193
195–196
198–203
205–207
209–210
216–221
234–236

Розділи, перекладені Комітетом при Всесвітньому Центрі Бахаї на основі більш ранніх перекладів
5
77–78
147
164–173
80–83
11
177–180
88–89
13–14
183–187
18
93
189
98
30
112
192
32
115–117
197
34
211–215
120
46
223–228
124–128
62–63
230–233
130–133
66–71
75
135–136
Примітки до перекладу
Це традиційний підхід, про який писав Бахаулла (див. «Крупини з Писань Бахаулли» (Gleanings from the Writings of
Bahá’u’lláh, item LXXXIX)), а також Абдул-Бахá в Скрижалі, яка наводиться в добірці «Навчання Віри», підготовленій
Всесвітнім Домом Справедливості.

