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PORTEN OCH BAHÁ’U’LLÁHS HÄROLD
År 2019 markerar 200-årsminnet av Bábs födelse, en av de
två grundarna av bahá’í-tron. Firandet av hans födelse kommer två år efter 200-årsminnet av Bahá’u’lláhs födelse, som
högtidlighölls runt om i världen i oktober 2017.

Dessa två högtider är nära sammanlänkade. Centralt för Bábs
liv och budskap var det nära förestående framträdandet av
ännu en gudomlig budbärare: Bahá’u’lláh. Varje år firas Bábs
och Bahá’u’lláhs födelsedagar som tvillinghögtider, eftersom
de enligt den tidens persiska kalender inträffade omedelbart
efter varandra. Deras födelsedagar firas i år den 29:e och 30:e
oktober.

En av de lägre terasserna vid Bábs gravhelgedom

Bábs liv och lära markerar en vändpunkt i mänsklighetens historia. Född som Siyyid ‘Ali-Muhammad år 1819, tog han namnet Báb, som betyder “Porten” på arabiska. Hans framträdande
och gärning, från år 1844 till 1850, var en andlig revolution
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som djupt påverkade den rådande sociala, politiska och religiösa ordningen i Persien och öppnade dörren för Bahá’u’lláhs
nya enande vision.

Báb var en budbärare från Gud, den senaste i en följd av gudomliga lärare under mänsklighetens historia, vilka inkluderar
Abraham, Krishna, Zarathustra, Moses, Buddha, Jesus och
Muhammad. Báb framträdde vid en tidpunkt i historien då
världens folk och kulturer möttes som aldrig förr. Artonhundratalet uppvisade en rad förändringar på de ekonomiska, politiska, vetenskapliga och kulturella områdena som var så
genomgripande att en framstående historiker har beskrivit det
århundradet som “omvandlandet av världen”.

Den övre delen av Bábs hus i Shíráz, Iran
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Som en ung man på 25 år förkunnade Báb slutet av en religiös
era och inledningen till en ny. Han introducerade en oberoende
religion med sina egna lagar och heliga texter. Under en kort
tidsperiod attraherade han tusentals persiska landsmän som anhängare. Hans offentliga uppdrag, som endast varade i sex
korta år, fick långtgående konsekvenser.

BÁBS UPPDRAG

Bábs gravhelgedom i Haifa, Israel

Bábs lära uppmanade till renhet i hjärta och handling som går
utöver enbart ord och tro. Han vägledde sina anhängare till ett
mönster av bön, meditation, självdisciplin, till altruism och
social solidaritet. Han skrev:
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Pelargången i marmor vid Bábs gravhelgedom

Rena ditt hjärta från världsliga begär, och låt
änglalika egenskaper vara din prydnad... Bönfall Herren din Gud att bevilja att inga jordiska
förvecklingar, inga världsliga känslor, inga flyktiga intressen, måtte befläcka renheten eller
förbittra sötman av den nåd som flödar
genom dig.
Den mest godtagbara bönen är den som
framförs med yttersta andlighet och med strålande hjärta; dess långvarighet har inte varit
och är inte älskad av Gud. Ju mer avskild och
renare bönen är desto mer godtagbar är den
i Guds närvaro.
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Dessa ord återger något av karaktären i Bábs ideal och vision.
Hans lära framhåller vikten av vetenskap och prisar de kulturella och vetenskapliga framstegen i väst, så länge de inte leder
till extrem materialism.

Han höjde kvinnornas sociala ställning, mäktigt representerat
av en av hans främsta efterföljare, Táhirih, som har kallats “ledaren för frigörelsen av Orientens kvinnor”. Báb höjde sig
över fientlighet mellan religioner och förberedde människosläktets framtida enhet på ett sätt som motsvarar drömmarna
och idealen hos filosofer, poeter och tidigare gudsprofeter i
alla tider.

Utsmyckning på Bábs gravhelgedom
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Báb kallade mänskligheten till att omfatta en ny vision som
fullt ut tar hänsyn till de krafter och förmågor som frigörs i
samhället genom vetenskap och näringsliv, liksom förändringar i de politiska och ekonomiska systemen. Hans lära
förmedlade en insikt om mänsklighetens bestämmelse på jorden som mötte förhoppningarna och strävandena hos dem
som såg artonhundratalet som början på en “modern tidsålder” med dess särskilda anda och dynamik.

Del av trädgården runt Bábs gravhelgedom

Inledningsvis betraktad som en religiös reformator, klargjorde
Báb att hans religion var fristående från islam och dess lagar.
Så stor var glöden bland Bábs anhängare att den persiske shahen blev förskräckt över den hastiga spridningen av den nya
religionen. Medan ett antal framstående muslimska präster accepterade Báb, fördömde många fler honom och förenade sig
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med regeringen i syfte att förinta den livfulla, ungdomliga
bábí-rörelsen. Báb arresterades och fördes till alltmer avlägsna
fängelser i ett misslyckat försök att begränsa hans stadigt växande inflytande. Endast fyra år efter hans uppdrags början fördes han till staden Tábriz för att förhöras av religiösa och
politiska myndigheter.

BÁBS MARTYRSKAP

Grinden till Bábs gravhelgedom

Snart därefter, år 1850, beordrade shahens premiärminister
Bábs avrättning. Den 9 juli hängdes Báb upp vid en militäranläggning tillsammans med en ung anhängare. En bataljon
med 750 soldater avfyrade sina gevär men trots detta var Báb
och hans följeslagare fortfarande oskadda. Som ett brittiskt
diplomatiskt telegram rapporterade: “När röken och dammet
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drog bort efter salvan kunde man inte se Báb.... Kulorna hade
trasat sönder repen med vilka han var bunden”. Báb hittades
i sin cell dikterande de sista instruktionerna till sin sekreterare.
En annan trupp soldater ersatte den första och fullföljde ordern.

Detalj av fontän

Bábs liv var så dramatiskt och heroiskt att hans ryktbarhet
väckte stor uppmärksamhet runt om i Europa under årtiondena
efter hans död. Den franske litteraturkritikern Jules Bois drog
sig till minnes det fortsatta inflytandet av hans historia över
Europas ledande författare under artonhundratalet och skrev:
Hela Europa rördes till medlidande och upprördhet.... Bland författarna i min generation, i Paris
1890, var Bábs martyrium fortfarande ett lika
färskt ämne som det varit vid de första nyheterna
om Hans död [år 1850]. Vi skrev dikter om
honom. Sarah Bernhardt vädjade till Catulle
Mendés om en teaterpjäs med denna historiska
tragedi som tema.
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Benjamin Jowett, rektor för Balliol Colllege i Oxford, yttrade
att Bábs religion kan ha “en lovande framtid” som kan visa
sig vara, sade han till en vän, “den viktigaste religiösa rörelsen
sedan grundandet av kristendomen”. Andra kända personer i
Europa talade och skrev om Bábs gripande historia ända in på
1900-talet. Bland dem var Leo Tolstoy, Edward Granville
Brown, A.L.M. Nicolas, Ernest Renan, Matthew Arnold,
George Curzon och den svenske ärkebiskopen Nathan Söderblom.

BAHÁ’U’LLÁHS HÄROLD
Genom sin titel och i sina läror klargjorde Báb att han blott var
porten till Bahá’u’lláhs uppenbarelse, vilken följde endast 19
år efter att Báb hade proklamerat sin religion år 1844. Han sa
att han var “den ödmjuke förelöparen” till någon större än han
själv, och skrev: “Väl är det med honom som fäster sin blick på
Bahá’u’lláhs religionsordning och frambär tack till sin Herre”.

‘Abdu’l-Bahá, son till Bahá’u’lláh, skulle senare jämföra uppenbarelserna av dessa två centralgestalter i bahá’í-tron med
analogin om den stigande solen. “Báb, den upphöjde,” skriver
han, “är sanningens morgon, storslagenheten vars ljus skiner
över alla områden.” Daggryningen i Bábs uppenbarelse följdes snart av Bahá’u’lláhs framträdande, “solens midsommar
och högsta ställning”.

Även nu när bahá’íer beger sig på pilgrimsresa till bahá’í-trons
världscentrum, besöker de först Bábs majestätiska gravhelgedom med guldglänsande kupol som pryder Karmelberget i
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staden Haifa i det Heliga landet. Därefter reser de en timme
norrut för att frambära böner vid Bahá’u’lláhs gravhelgedom.

De kombinerade lärorna från Báb och Bahá’u’lláh utgör
bahá’í-trons heliga skrifter, vilka förmedlar ett budskap om
vår framtid: Världens folk har genomgått en lång barndom,
den tumultartade ungdomstiden och mänskligheten närmar sig
nu sin mognad som en oskiljaktig organiskt sammanhängande
familj. I skrifterna från dessa två gudsmanifestationer ser vi
en vision och ett löfte om att mänskligheten kommer att enas
och att en global civilisation kännetecknad av fred och rättvisa, framgång och välmående, kommer att etableras.

Det kommer att behövas en växande medvetenhet om mänsklighetens enhet för att skapa enighet i tanke och handling för
att styra utmaningarna och övervinna problemen framför oss.
Men det råder inget tvivel om att Báb och Bahá’u’lláh förutsåg
en framtid för mänskligheten långt mera strålande än någonsin
tidigare, en värld i enighet och mångfald där mänskliga förmågor som förstånd och vision, kreativitet och kärlek kommer
att blomstra.

Lansettfönster på Bábs gravhelgedom
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URVAL FRÅN BÁBS SKRIFTER
Finns det någon Befriare från svårigheter utom
Gud? Säg: Pris vare Gud, Han är Gud, alla är
Hans tjänare och alla lyder under Hans bud!

Befria dig från banden till allt utom Gud, gör dig
rik i Gud genom att avstå från allt utom Honom
och läs denna bön:
Säg: Gud tillfredsställer allt över allting och ingenting i himlarna eller på jorden tillfredsställer
utom Gud. Sannerligen, Han är i sig själv den Vetande, den Stödjande, den Allsmäktige.

O Herre! Hos Dig söker jag min tillflykt och till
alla Dina tecken vänder jag mitt hjärta.
O Herre! Oavsett om jag reser eller är i mitt hem,
är vid mina sysslor eller vid mitt kall, sätter jag
hela min lit till Dig.
Giv mig då Din stödjande hjälp så att jag kan bli
oberoende av allting, o Du som är oöverträffad
i Din barmhärtighet!
Förläna mig min andel, o Herre, enligt Ditt
behag och gör mig tillfreds med vadhelst Du har
förordnat för mig.
Du har oinskränkt myndighet att befalla.
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Det är bättre att vägleda en själ än att äga allt
som finns på jorden, ty så länge som den vägledda själen befinner sig i skuggan av den gudomliga enhetens träd kommer han och den
som har väglett honom båda att vara mottagare
av Guds nåd, medan innehav av jordiska ting
kommer att upphöra i dödens stund. Vägen till
vägledning är kärlekens och medkänslans väg,
utan våld och tvång. Detta har varit er Guds tillvägagångssätt i det förflutna och så skall det
fortsätta att vara i framtiden!
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