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ENKONDUKO AL LA ESPERANTO-TRADUKO
En 1972 la 57a Universala Esperanto-Kongreso okazis en Usono, en la nordbahaanoj: du el Alasko kaj sep el Usono mem.
Dum la Kongresa semajno okazis Festo de la Dek

Revelaciantoj.
anto,
mondo. La leteron ili fine sendis la 6-an de decembro, 1972. La Universala Domo de Justeco respondis favore la 19an de
Brazilo, la Bahaa Esperantoita Asembleo de la Bahaanoj de Brazilo, sub kies kuratoreco BEL funkciis, aprobis la
o-Asocio.
UNUECO KAJ UNIVERSALA LINGVO de Johano Dale, tradukita el la angla lingvo de Roan Orloff Stone; kaj BAHAAJ
RESPONDOJ, trad
angle lingvo de Lidia Zamenhof. En 1926, kiam la Esperantistaro de la mondo starigis monumenton en Varsovio al d-ro
Zamenhof, fReligio de Bahá 'u'llá h, kaj tuj
NOVA EPOKO estis eldonita en 1930 de la tiama Bahaa Esperanto-Eldonejo "La Nova Tago" en Kö ln, Germanujo.

zigis sian duan tutmembran balotadon. La nova sekretario estas Johano Dale Jr. en Usono, kaj dum
150 membrojn en 20 landoj.

DANKESPRIMO

–
laboro –
plenegaj horoj li tamen trovis tempon por atente tralegi la manuskripton kaj fari multajn valorajn rekomendojn; al Roberto
Stockman pro lia malavara preteco kompili la tutan indekson; al la Bahaa Eldonejo Usona pro la donaco de la manuskripto

Roan Orloff Stone
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DONO DE 1937

on kiel plej kontentiga enkonduko al la
Kredo, bahaanoj en oriento kaj okcidento trovis la libron de dtridek diversajn lingvojn.
Kiel d-ro Esslemont mem vidis, la Kredo eniris novan fazon de sia historio post la forpaso de `Abdu'l-Bahá . La rezulto estas
aplikebla. Neeviteble, kelkaj eraroj pri faktoj trovis sin en lia teksto, kaj lia klarigo de la rangoj de Bá b kaj de 'Abdu'l-Bahá
Shoghi Effendi.
La nuna eldono sekve reprezentas revizion de la Usona Nacia Spirita Asembleo, kun la konsilo kaj aprobo de Shoghi
Effendi.
as la originan planon de la libro de d-ro Esslemont, nek ili efikas la pli grandan parton de lia teksto.
haveblan de post lia
Januaro 1937. Bahaa Eldona Komitato

DONO DE 1950
jtajn kaj aliajn koncernajn aferojn pri
"Bahá 'u'llá h kaj la Nova Epoko" disde Messrs. George Allen & Unwin, Ltd. el Londono, Anglujo, kiuj eldonis la konatan libron
de domitato de post 1928 faris dekunu
presojn, krom la unua usona eldono importita de Brentano en Nov-Jorko.

dShogh
aprobi reviziojn kiujn alilandaj bahaanoj dezirus por sia speciala bezono.
Decembro 1950, Bahaa Eldona Komitato

DONO DE 1970
De post 1937 nenia revizio okazis al la teksto de la libro de d-ro Esslemont, kvankam en 1950 kelkaj malgravaj plibonigoj
, tradukoj kaj historiaj priskriboj el la plumo de Shoghi Effendi,
Gardanto de la Kredo kaj la difinita interpretanto de la Sanktaj Skriboj.
ojn en la organika
La libro de dBahaa Eldona Komitato
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ENKONDUKO
En decembro 1914, dank' al interparolo kun amikoj renkontintaj `Abdu'lj beleco. Ili imponis min kiel solvantaj la grandajn

Penan
l

-

koran inviton
pasigi en la vintro 1919-20 du kaj duonon da monatoj kiel gasto de `Abdu'lkun mi pri l

-Bahá ofte diskutis

necese. La revizio kaj traduko estis efektivigitaj konforme al Lia sugesto, kaj `Abdu'l-Bahá trovis tempon, meze de la okupoj
la mondo
estus pro tio tre altigita. La manuskripto estis, tamen, zorge reviziita de komitato de la Nacia Bahaa Asembleo de Anglujo,
s aprobita de tiu Asembleo.
-ino E. J. Rosenberg, s-ino Claudia S. Coles, Mirzá Lotfu'llá h S. Há kim, s-roj Roy Wilhelm kaj
Koncerne la transskribadon de la arabaj kaj persaj nomoj
rekomendita de Shoghi Effendi al la tuta bahaa mondo.
J. E. Esslemont, Fairford, Cults, apud Aberdeen

BAHÀ’U’LLÀH KAJ LA NOVA EPOKO

10

O

plej eminenta instruanto kaj edukanto de la homaro. – `Abdu'l-Bahá
torio
ideojn de
Simpla vero, la tre simpl
– Signs of the Times
estas videbla pli
- Profeto. Sola kontra
blinduloj, por proklami Sian evangelion de justeco kaj vero.
Jesuo, Mahometo dormantajn animojn. Kion ajn ni opinius pri la relativa gloro de ti

-fondintoj, ni devas konsenti ke Ili estas la plej

promesoj pri la apero de glora mond-

La alveno de tiu "Edukanto de la Homaro", en la lastaj tagoj, kiam Li aper
ke Lia Revelacio jam estas transdonita kaj surpaperigita kaj povas esti studat
uper la montojn kaj brilos kun plena forto

1

travivis la agoni-suferojn de la malnova epoko kaj la

malkovrataj, komprenataj, elvokataj al batalo kaj atakataj kun nova forto kaj espero. Estas

Frederick the Great jene skribas pri la dekoka jarcento:

1

ndmilito.
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–
empo post vintro. Nova vivo
aktika politiko". Ni flugas
jardekoj miraklojn tro multajn por kalkuli.
La Suno de Justeco

nto de Dio, la Suno de Vero brilas super la mondo de koroj kaj animoj, kaj
edukas la pensojn, moralojn kaj karakterojn de la homoj. Kaj kiel la radioj de la natura suno havas influon kiu penetras en
plej mallumajn kaj ombrajn angulojn de la mondo, donante

Diaj Religioj estas renovigita kaj restarigita, en kiu aperas "
pereon kaj
umulton
ga vintro,
renovigi la mondon.
La Misio de Bahá 'u'llá h
Bahá 'u'llá h deklaris klare kaj plurfoje, ke L
riverojn. Li metis fundamenton kiu prezentas fi
de paco sur la tero, bonvolo inter la homoj, pri kiu parolis profetoj kaj kantis poetoj.

internacia tribunalo, unuigo de lingvoj, deviga klerigado Regantoj de la mondo.
Lia Revelacio, unika pro sia komprenebleco kaj vasteco, mirinde harmonias kun la signoj kaj bezonoj de nia tempo. Neniam
la bezono de granda mondinstruanto.

`Abdu'l-Bahá skribas:

Spiriton, la Vorton de Dio, kaj nomis Lin Baal-Zebub, la spirito de malbono, kiel rakontas la Evangelio. La
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stas, Li devas agi per la
sursidi. Alia ko
profanis la Sabaton, kvankam la teksto de la Torao klare diras ke kiu ajn proklamas sin profeto kaj faras
miraklojn kaj profanas la Sabaton, devas esti mortpunita. Alia el la signoj estas, ke en Lia regno tiel floros
trinkos el unu fonto. Tamen, la maljusteco kaj tiraneco estis tiel grandaj en Lia tempo ke oni krucumis Lin!
mondo, sed jen ili viva
esti la Mesio promesita en la Torao? "
komprenis la signifon de la signoj, ili krucumis la Vorton de Dio. La bahaanoj akceptas
ple, inter la signoj estas tiu de suvereneco. La
nun, ja por

atendas alvenon de la Mesio kaj
konsideras sin mem pravaj kaj Kriston falsa. – Verkita de `Abdu'lekz
n
Profeteco.
estas malfermita.
Pruvo de Profeteco
iaj instruoj Li prezentis unuavice
plej altajn pruvojn de Sia Profeteco, Siajn vortojn kaj elfarojn kaj ilian efikecon en transformado de homaj vivoj kaj karakteroj.
La rimedoj kiujn Li proponis por distingi la veron estas identaj kun tiuj de Liaj grandaj anta
kiujn la Eternulo ne diris; pro aroganteco diris tion la profeto; ne timu lin. – Readm. xviii, 22

bonajn fruktojn, sed putra arbo donas malbonajn fruktojn. ... Tial per iliaj fruktoj vi konos ilin. – Mat. VII, 1517, 20
ukado kaj nobligo de la homaro, al plibonigo de
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kaj sp
Bahá 'u'llá h kaj Liaj sekvantoj, kaj Liaj amikoj kaj malamikoj tute interkonsentas. Rilate, tamen, la valoron de la Religio, kaj la
karakteroj
de Kristo. Rilate la krucumon de Jesuo kaj la martirigadon de Liaj sekvantoj la kristanaj kaj judaj historiistoj konsentas unuj
kun la aliaj, sed dum la kredantoj diras ke Kristo plenumis kaj progresigis la instruojn de Moseo kaj de la profetoj, la neantoj

la spirito de sincera kaj senegoista sindonemo al la

Verkoj estas tradukita en la anglan lingvon, kaj en multaj el la aper
l la nebulo de necerteco.1
La Celo de la Libro

instigitaj al pli profunda studado de la temo.
objekto, kiun foje trovita oni povas loki en muzeo, por signi, klasifiki, enkatalogigi, ekspozicii kaj tie lasi, sekan kaj senfruktan.

1

Ekzistas nun la nekompareblaj tradukoj de Shoghi Effendi de la Verkoj de Bahá'u'lláh kaj `Abdu'l-Bahá el la persa kaj araba lingvoj. Tiuj,
kune kun liaj propraj multaj verkoj rilate al la historio de la Kredo, la deklaroj kaj im
-ro Esslemont.
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homaron for de la torento de la Ciela Vivo en la tagoj de ilia Eternulo, la Bonfarema, la Malavara. – Bahá 'u'llá h, Tablet to
Ra'ís (Tabuleto al Ra'ís)

lasis postsignojn de sia iama grandeco.
Tamen, en la dekoka kaj
aliaj - monstroj de kruele
1

kaj antagonistaj sektoj.

sia vivo. Se islamano preni
afableco sed malbeno devis esti ric
rilatante kun siaj samlandanoj de aliaj kredoj.
Sociaj same kiel religiaj aferoj estis en stato de senespera dekadenco. Edukado estis malzorgata. La sciencojn kaj artojn de
s ordinaraj

mondumeco kaj superst
de Lia apero estas proksima. Tia estis la stato de Persujo kiam Bá b, la Heroldo de la nova epoko, ekskuis la tutan landon

Lia Frua Vivo
Mírzá `Alí Muh
oktobro, 1819 p. Kr.2 Li estis Sejjed, t.e., ido de la profeto Mahometo.
ricevis la elementan edukadon kutiman por infanoj. 3

ersujo, la 20an de
zo, kiu edukis Lin. En la infaneco Li lernis legi, kaj

1

Unu el la du grandaj partioj -

2

La 1-an de Muharram, 1235 p. H.
Koncerne tion historiisto rimarkas: "Multaj homoj en la Oriento, precipe la sekvantoj de Báb (nun bahaanoj), kredis, ke Báb ricevis

3

-

h
pri kio Báb temis kiam li skribis en la Bayán: `Ho Muhammad, ho mia instruisto!… '
"Rimarkinda af

tajn ke en la infaneco
Estas tio
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Kiel junulo Li estis konata

La Deklaracio
ek kvin jaroj, obee al la dia ordono, Li deklaris ke "Dio la Superega elektis Lin al la rango de
Bá beco." En "A Traveller's Narrative"1 ni legas ke: "Tio, kion li difinis per la esprimo Bá b signifas, ke li estis la fluejo de
gloro, kiu estis posedanto de sennombraj kaj
– A Traveller's Narrative (Episode of the Bá b), p. 3
- Epizodo pri Bá b).

ne certas pri la pr

Husayn Bushrú 'í, ke Bá b unue konigis Sian mision. La preciza dato de
yá n, unu el la Verkoj de Bá b, je du horoj kaj kvindek minutoj post la sunsubiro en la
-Avval, 1260 p. H.2 'Abdu'lHusayn firme

en Mekkon, kien Li alven

instigis la provincestron de Farso, nomatan Husayn ano, fanatikan kaj tiranan reganton, entrepreni subpremon de la nova
herezo.

La Pretendoj de Bá b
Mih

identigis tiun Mihdíon kun la 12a Imamo3
arojn

alveno, same kiel la judoj en la tempo de Kri

same kiel tiun de la galilea "Homo de Zorgoj"; Lian gloron kiel la spiritan, ne teran gloron; Liajn konkerojn kiel konkerojn de la
urboj de homaj koroj; kaj ili trovis multegajn pruvojn de la pretendoj de Bá b en Liaj mirindaj vivo kaj instruado, en Lia

"La ekkompreno
- Epizodo pri Báb).
1
A Traveller’s Narrative to Illustrate the Episode of the Báb
Traveller’s Narrative (Episode of the Báb) –
(Epizodo pri Báb).
2
t.e., 23 majo, 1844 p. Kr.

– A Traveller's Narrative
is al A

3

a dekdua, nomita de ili
"Imamo Mihdi", malaperis en subterejon en la jaro 329 p. H., kaj ke je la destinita tempo li reaperos, faligos la malfidelulojn kaj
komencos epokon de beateco.
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nefleksebla kredo, Lia nevenkebla firmeco kaj en la povo per kiu Li vokadis al la noveco de la spirita vivo tiujn kiuj estis en
tomboj de eraro kaj nescio.
hdí-eco. Li alprenis la sanktan titolon "Nuqt
Grandfondintoj de R
Epoko de la jaro de Sia propra deklaracio.

neinstruitaj, varmege respondis al Liaj instruoj,
ruinigis domojn. Oni kaptis kaj forportis virinojn. En Teherano, Farso, Mazindarano kaj aliaj lokoj oni mortigis grandan
nombron da kredantoj. Multajn oni senkapigis, pendigis, e

En li estos la perfekteco de Moseo, la altanimeco de Jesuo, kaj la pacienco de Ijob; liaj sanktuloj estos en sia
taj, timoplenaj kaj konfuzitaj; la tero
– New
History of the Bá b, angligita de prof-o E. G. Browne, p. 132 (Nova Historio de Bá b)
Martir
La 9-an de julio, 18501
persekutantoj. Kune kun sindonema juna sekvanto, Agao Muhammad 'Alí, kiu pasie petis permeson partopreni Lian
hammad 'Alí apogis sin sur la brusto de lia amata
Majstro. Oni starigis regimenton de armenaj soldatoj kaj komandis pafi. Sen prokraste ektondris la salvo, sed kiam la fumo
uj ili estis pendigitaj, sekve
estis denove pendigitaj. La armenoj, kiuj konsideris la rezulton de sia salvo kiel miraklon, ne volis pafi denove, kaj tial oni
Per tiu
facila. Sed ilia triumfo
Lian propran koran deziron kaj inspiris Liajn sekvantojn per kreskanta fervoro. Tia estis la fajro de ilia spirita entuziasmo ke la

Tombo sur Monto Karmelo
murego. En la dua nokto ili estis reakiritaj de kelkaj babanoj, kaj post multjara gardado en sekretaj tenejoj en Persujo, ili estis
sur la deklivo de la monto Karmelo, nemalproksime de la Kaverno de Elija, kaj nur kelkajn mejlojn for de la loko kie
ia sindonema amanto kaj

1

Vendrede, la 28an de Sha'bán, 1266 p. H.
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Skriboj de Bá b

Kelkaj el ili (la Skriboj de Bá b)
oj,
predikoj, kaj indikoj de (la vera signifo de iuj) tekstopartoj; aliaj estas admonoj, avertoj, traktatoj pri diversaj
pompo, kaj sinkonfido al la inspi
kaj sian propran realan naturon kiel
aperon tiamaniere kiel li deklaris en siaj verkoj, "Mi estas litero el tiu plej grandioza libro kaj rosoguto el tiu

per Lia flamo ke rememorado pri Li estis la luma kandelo de li
– A Traveller's Narrative
(Episode of the Bá b), pp. 54-

Mem estis
kredas ke Bá b kaj Bahá 'u'llá h estas Kunfondintoj de ilia Kredo; la jenaj vortoj de Bahá 'u'llá h atestas al tiu vero: "Ke tiel

estos pli bone ol se li recitus la Bayá non (la Revelacion de Bá b) milfoje." – A Traveller's Narrative (Episode of the Bá b), p.
ojon por "Tiu, al Kiu Dio Sin

Gravan parton de la instruoj de Bá b formas klarigado de la esprimoj: R
kies Revelacio -

-

iere atingi la plej grandan
perfektecon kian oni kapablas, kaj ricevo, post la morto, de la eniro en la Regnon de Dio kaj la eternan vivon. Infero estas
Eterna Favoro. Li
la morto, kaj ke en
la postmorta vivo progresado sur la vojo de perfekteco estas senlima.
Sociaj kaj Etikaj Instruoj
En Siaj Skriboj Bá b diras al Siaj sekvantoj ke ili devas distingi sin per frata amo kaj afableco. Oni devas kulturi utilajn metiojn
esita,
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n adoradon al
egala kun Li. – Bá bís of Persia, II, de prof-o E. G. Browne, J.R.A.S. Vol. XXI, p. 931 (Babanoj en Persujo)
Sufero kaj Triumfo
pari
Strange! ke tiu pura kaj bela animo, tiu inspirita instruanto de la Dia Vero, tiu sindonema amanto de Dio kaj de Siaj

pardoni kaj beni?
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LLÁ H1, LA GLORO DE DIO

Pratempa Glo

– Bahá 'u'llá h

Mírzá H
2

inter la

junulo Lia patro mortis,
Unufoje `Abdu'lSia Patro:
De la juneco Li estis rimarkinde afabla kaj grandanima. Li treege amis la eksterdoman vivon, kaj pasigis plej

daj kunvenoj Li diskutadis kun
intereso.
la
postenon de la patro, kiel estis kutime en Persujo, sed Bahá 'u'llá h ne akceptis la proponon. Tiam la
ekkompreni lin, sed mi estas konvinkita ke li estas destinita por ia alta sorto. Liaj pensoj ne similas la niajn.
Lasu lin sola."
Malliberigita kiel Babano
la nova

afero kiu rezultigis terurajn sekvojn por la babanoj. Unu el la sekvantoj de Bá b, junulo nomita S

kaj sekvis teruraj masakroj. Okdek el ili estis tuj mortigitaj en Teherano en plej kruelaj torturoj. Multaj aliaj estis malliberigitaj;
h. Li poste skribis:
Je la justeco de Dio! Ni havis nenion komunan kun tiu abomeninda faro, kaj Nia senkulpeco estis
restejo, kondukis Nin, katenigita, kun nuda kapo kaj nudaj piedoj en la subteran malliberejon en Teherano.
dum kvar monatoj en loko abomena
,

1
2

Akcentu la duan kaj la kvaran silaboj
La 2-an de Muharram, 1233 p. H.
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elirejon krom la koridoro tra kiu Ni eniris. Nenia plumo kapablas priskribi

Tage kaj nokte, en tiu subtera malliberejo, Ni meditis pri la faroj, la stato, kaj la konduto de la babanoj,
scivolante kio povintus igi popolon tiel grandanima, tiel nobla, kaj tiel inteligenta, fari tiel malrespektan kaj

Via Plumo.
de la tero - homojn kiuj donos al Vi venkon per Vi Mem kaj per Via Nomo, per kiu Dio revivigis la korojn de
tiuj kiuj rekonis Lin. – Epistle to the Son of the Wolf, pp. 20-21 (Epistolo al Filo de Lupo)
Ekzilo en Bagdadon

povus veni la sekvantan fojon. Kiam la ekzekutistoj venis por kunpreni unu el la amikoj, tiu kies nomo estis elvokita simple

de Lia karaktero. Krome, Li
ordonis ekzili Lin en Irak-Arabujon en Mezopotamio, kaj tien Bahá 'u'llá h ekiris, du semajnojn poste, akompanata de Sia
familio kaj nombro de aliaj kredantoj. Ili

rzá Yah

1

kiel Subh-iuriozaj) estis tre dolorigaj al
Bahá 'u'llá h, Kies sola celo en la vivo estis starigi unuecon inter la popoloj de la mondo.

2:

izoliteco. El Niaj okuloj fluadis larmoj de angoro, kaj en Nia sanganta koro ondadis oceano de dolorego. Dum
Nia
de la dia destino superas la plej vastan homan koncepton, kaj ke

por iu a
Cedante Nian volon al la Lia, Ni obeis al Lia ordono.

1

2

Libro Íqán, Íqán, Kitáb-i-
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– Kitá b-i-Íqá n, pp. 250-252

nova Revelacio. Tamen, Mulaoj (islamaj doktoroj) alprenis malamikan sintenon kaj persiste konspiris por Lin faligi. Foje ili
sendis unu el sia anaro por intervjui Lin kaj prezenti al Li difinitajn demandojn. La sendito trovis ke la respondoj de
Bahá 'u'llá h estas tiel
Bahá 'u'llá h estas senkompara en scio kaj kompreno. Por certigi, tamen, al la Mulaoj kiuj lin sendis pri la vera profeteco de
Bahá 'u'llá h, li petis plenumon de la miraklo kiel pruvon. Bahá 'u'llá h esprimis pretecon akcepti la proponon sub difinitaj

e, ili intencis certigi al si decidigon profitan al si. Ili timis la veron kaj forkuris de la

Estis karakterize por Bahá 'u'llá h ke, dum t
skribanta nepereeblajn vortojn de konsolo kaj gvidado. `Abdu'l-Bahá rakontas ke Li verkis tiutempe la Hidden Words
racon al miloj da suferantaj kaj premitaj koroj. Dum jaroj, ekzistis nur kelkaj
la multegaj malamikoj, sed nun tiu malgranda v
Book of Íqá n, verkita en la sama
-1863 p. Kr.)
La Deklaracio en Ridvá n1 apud Bagdado
Post longa traktado, la turka registaro eldonis, je la postulo de la persa registaro, ordonon alvokantan Bahá 'u'llá h'n en
lo - 3- la Elektito de
dvá n," kaj la tagoj kiujn Bahá 'u'llá h pasigis tie estas rememorataj en la "Festo de Rid
la datreveno de tiuj dekdu tagoj. Dum tiuj tagoj Bahá 'u'll
e por honori la forveturantan malliberulon.
En Konstantinopolo kaj Adrianopolo
iploj. Alveninte en Konstantinopolon ili estis malliberigitaj en malgranda dometo multe tro malvasta por ili. Poste ili
Adrianopolo, kv
Adrianopolo, Bahá

malplimulto sub la gvidado de la duonfrato de Bahá 'u'llá h, Mírzá Yah
1

Eldiru Rezvan.
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hyá kun sia partio estis sendita en Cipron.

En tiu tempo Bahá 'u'llá h skribis Siajn konatajn leterojn al la
-i-Aqdas2, Li skribis al aliaj suverenoj, al la regantoj kaj Prezidentoj de Ameriko, al la
Li pledis potence la aferon de la
transdonis la leteron de

r arbo sen tio
voluptodezirojn, kaj

malamind

roko kaj bestoj el dezerto estus miaj kunuloj, mi ne ektremos, sed paciencos, kiel paciencas firmuloj kaj
sinceraj al
sanktuloj, kaj defendu ilin tiamaniere de akraj glavoj kaj penetraj klingoj. Tra suferoj lumas Lia lumo kaj
– A Traveller's
Narrative (Episode of the Bá b), pp. 145-Epizodo pri Bá b)
En la Malliberejo en Akreo

infanoj, estis malliberigitaj en la soldataj kazernoj. La ejo estis malpura kaj ekstreme malgaja. Estis tie nek litoj nek ia ajn
po la malliberuloj petis permeson mem
kve de la malsano, kaj la suferoj de la
postvivantoj estis nepriskribeblaj.3

1

priskribis kaj persone konis multajn el la frutempaj kredantoj.
2
La Aqdas, Kitáb-i-Aqdas, La Libro Aqdas, kaj La Plej Sankta Libro
3

tiucele uzi la monon la soldatoj alproprigis

-manuskripto), Nabíl partoprenis
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kazerna mallibereco, vizitoj estis severe malpermesitaj. Kelkaj bahaanoj piedvenis el Persujo por vidi
kaj rigardinte Lin de malproksime, ili ploris kaj revenis hejmen, flamigitaj per nova fervoro al sinoferado kaj servado.
Malseverigo de la Rigoro
Fine la mallibereco estis moderigata. Okazis mobilizo de la turkaj rotoj kaj oni ekpostulis la kazernojn por la soldatoj.
Bahá 'u'llá h kaj Lia familio estis transkondukitaj en apartan domon kaj la ceteraj de la anaro estis lokitaj en karavanejo en la
a komenco
to. De la
tempo kiam Bahá 'u'llá h kaj Liaj kunuloj forlasis la kazernojn, oni permesadis al vizitantoj viziti kun ili, kaj iom post iom la
severa limigo starigita per la Imperiestraj ordonoj estis neplenumita, kvankam restarigita de tempo al tempo.
Malfermo de la Mallibereja Pordo

s rakontite pli bone per la vortoj de `Abdu'lBahá , jene tradukitaj de Lia nepo, Shoghi Effendi:
jaroj. Kamparo estas la mondo de animoj, urbo estas
s nia

stis mirigita per la propono, sed fine li
pretigis veturilon por la Benita Belo.1
la ripetitaj
instrukcioj donitaj en kelkaj sinsekvaj ordonoj ke ni neniel trapasu la limojn de la urbaj muregoj, mi eliris tra la
mi denove elir
urbon.

dirante: "Mi estas malliberulo". Poste mi ree petis Lin, sed mi ricevis la saman respondon. Mi fine decidis ke
tamen,
-nokte en
Benita Belo, kisis ilin kaj demandis: "Kial vi ne forlasas
respondis: "Dio gardu! Kiu havas la povon fari vin malliberulo? Vi mem tenas vin en la malliberejo. Estis via

1

Jamál-i-Mubarák (lit. Benita Belo) estis titolo kutime donata al Bahá'u'lláh de Liaj sekvantoj kaj amikoj.
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-`Azíz kiu
erparolon kun la Benita Perfekteco, mi prenis la veturilon en la
sekvanta tago kaj veturis kune kun Li al la palaco. Neniu protestis. Mi lasis Lin tie kaj revenis sola en la
urbon.
ke epidemio estis eksplodinta en Bahjí, kaj la posedanto de la domo forkuris en aflikto, kun sia tuta familio,
preta transdoni la domon senpage al iu ajn petanto. Ni luis la domon por tre malalta prezo, kaj tie la pordo de
ordonoj de la sultano `Abdu'l-`Azíz neniam estis revokitaj), tamen efektive Li elmontradis tiajn noblecon kaj
dignon en Sia vivo kaj sintenado ke
- peto, al kiu Li malofte konsentis.

ajesteco de Bahá 'u'llá h ke li restis surgenue sur la tero

alfluado de pilgrimuloj kaj ve
atestis ke Bahá 'u'llà h estis efektive ne malliberulo, sed Re
Bahjí kiel princo.
Certe, tian aferon oni ne vidis de post la kreo de la mondo.
La Vivo en Bahjí
postaj jaroj en Bah
grandajn monsumojn kiujn Li estis petita administri. Kvankam Lia vivo en Bah
familio vivis tre simple kaj modeste, kaj elspezoj je egoista lukso estis tute nekonataj en tiu domo. Proksime de Lia domo la
d
is pli malproksimen. Li vizitis kelkfoje Akreon kaj Hajfan, kaj pli ol unu
-Bahá prenis sur Sin la
-Bahá , kaj plene kontentigitaj per Liaj klarigoj kaj paroloj; kvankam ne vidinte Bahá 'u'llá h'n Mem, ili
-Bahá ebligis ilin ekkompreni la
rangon de Bahá 'u'llá h.
La eminenta orientalisto, la mortinta profen 1890, kaj priskribis siajn impresojn jene:

hjí

enhoma. En la angulo kie la sofo
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vi

imperiestroj sopirus vane!
i konsideras
diverseco de la relig

parencaro kaj unu familio. ... Homo ne fieru pro tio, ke li amas sian patrujon; li fieru prefere pro tio, ke li amas
la homaron."
konsi
-XL (Rakonto de
– Epizodo pri Bá b)
La Morto
o kaj
ata.
-Bahá estis difinita reprezentanto de Sia patro kaj klariganto de Liaj instruoj, kaj al la familio kaj
divido estis
malebligitaj kaj sekurita estis la unueco de la Kredo.
La Profeteco de Bahá 'u'llá h
dividi
paroloj prezentas sin kiel senperaj vortoj de Dio Mem.
Li skribas en la Líbro Íqá n:
estas la rango de esenca unueco, kiun Ni jam klarigis. "Ni faras nenian diferencon inter ili." [Korano 2:137] La
alia rango estas tiu de diferenceco, kaj rilatas al la mondo de kreiteco kaj ti
plenumas definitivan Mision, kaj estas komisiita per nova Revelacio. Kiel Li ja diras: "Tiujn senditojn Ni
plialtigis, kelkajn el ili super aliaj, al iuj el ili Allá h parolis kaj iujn Li plialtigis je l'rango. Kaj Ni donis al Jesuo,
filo de Maria, signojn evidentajn kaj plifortigis lin per la spirito de sankteco." [Korano 2: 254] …

BAHÀ’U’LLÀH KAJ LA NOVA EPOKO

26

ecoj, ili elmontras absolutan servemon, tutan senhavecon kaj plenan humilecon. Kiel Li ja diras: "Mi estas
servanto de Dio. Mi estas nur homo kiel vi." …

la tero. Tiele, Li revelaciis: "Ne vi, sed Allá h mortigis ilin." [Korano 8:18]
[Korano 48:11]
parolas la veron, la senduban veron. Kiel Li diras, "Mahometo ne estas patro al iu ajn el viaj viroj, sed la
proklamus: "Mi estas la Sigelo de la Profetoj", ili ja dirus la vero
–
la Plej Interna
Spirito de Spiritoj kaj eterna Esenco de Esencoj. Simile se ili dirus: "Ni estas la servantoj de Dio" [Korano
33:41]
servemeco kian neniu

u Kortego
sendependa ekzisto. Al tiuj kiuj atingis tiun Kortegon, tia sugesto estas mem doloriga peko. Kiom multe pli
dolorige estus, se io alia estu menc
on krom Lia vojo.
plumo silentas kaj la lango mutas.
teco, ili deklaris sin
kampo de surtera ekzistado. Tial kion ajn ili diras kaj atribuas al si, ne esceptante Diecon, Eternecon,
paroloj kiujn Ni citis por subteni Nian diskuton devas esti atente konsiderataj, por ke la diversaj eldiroj de la
mensojn. – Kitá b-i-Íqá n, p. 176-181
Kiam Bahá 'u'llá h parolas kiel homo, la rango kiun Li atribua

super Mi, kaj instruis al Mi la sc
homoj posedas mi ne studis, nek Mi eniris iliajn
aj
Atribuoj!
mano de via Eternulo, la Favora
homoj, kaj altaj kaj malaltaj, persekutos lin? Ne, per Tiu Kiu instruis al la plumo la eternajn misterojn, krom tiu
– Lawh-i-Sultá n (Tablet to the King of Persia), as quoted in The
Promised Day is Come, pp. 40-41.
s aliajn humilajn servojn
por Siaj sekvantoj. Li estis servanto de la servantoj, kaj fieris nur per servemeco, kontenta dormante sur nuda planko se estis
e., malsato!" Lia perfekta
humileco estis videbla en Lia profunda respekto al naturo, al homa karaktero, kaj speciale al sanktuloj, profetoj kaj martiroj.
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Lia homa perso
homoj". (Tabuleto Ishrá qá t
Dio Lia deziro; kaj kun "radianta akceptemo" Li deklaris: "Vere Mi diras: Kio okazas sur la vojo de Dio estas amata de la
– Epistle
to the Son of the Wolf, p. 17. (Epistolo al Filo de Lupo).
ili, instruante al
servadon.
karakteron de unu al la alia. Kelkfoje estas evidente homo kiu
Bahá 'u'llá h parolas tamen kiel sendito de Dio, kiel vivanta ekzemplo de plena sindonemo al la volo de Dio. Lia tuta vivo estas
instigita de la Sankta Spirito. Pro tio nenia nefleksebla linio povas esti distingita inter la homa kaj dia elementoj en Liaj vivo
kaj instruado. Dio diras al Li:
Diru: "Nenio estas videbla en mia templo krom la Templo de Dio, kaj en mia belo krom Lia Belo, kaj en mia
esteco krom Lia Esteco, kaj en mi mem krom Li Mem, kaj en miaj movoj krom Liaj Movoj, kaj en mia
Diru: "Nenio estis en mia animo krom la Vero, kaj en mi mem nenio estis videbla krom Dio." – Sú ratu'lHaykal.
Lia Misio
La misio de Bahá 'u'llá h en la mondo estas estigi Unuecon la Unuecon de la tuta homaro en Dio kaj per Dio. Li diras: "La Plej
Glora frukto de la Arbo de Sc
ne fieru pro tio ke li amas sian patrolandon, sed li fieru pro tio ke li amas la homaron."

Zoroastro
spiriton de malbono, kaj fondos la regnon de justeco kaj paco.

Kristo diris: "Ne supozu, ke mi venis, por enkonduki pacon sur la teron; mi venis, por enkonduki ne pacon, sed glavon." (Mat.
venos "en la gloro de la Patro".
Mahometo deklaris ke, pro iliaj malbonfaroj, Allá h starigis malamikecon kaj malamon inter kaj la judoj kaj la kristanoj kiuj
-

anto de Dio en Kies epoko estos
co kaj komprenebleco la

rimedojn por starigi pacon kaj unuecon inter la homaro.

Vinberejo devas senkompate ekstermi la malnob
ajn gvidantojn kiuj dum jarcentoj, simile al la malhonestaj vinberistoj,
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"
"La pleneco de la tempo" ve

socia, aferojn materialajn kaj aferojn spiritajn, interpretadon de antikvaj kaj modernaj sanktaj skriboj, kaj entenas profetajn

kun multaj el la koncernaj libroj. Li deklaras, en la Epistolo al Filo de Lupo, ke Li neniam legis la Bayá non, kvankam en Siaj
propr
Edward Granvil
havis okazon interparoli kun kleraj Okcidentaj pensuloj, tamen Liaj Verkoj elmontras mirindan komprenon de la sociaj,
politikaj kaj religiaj problem
spirita fonto, tute sendepend

1

de Siaj samlandanoj, kiu estas grandparte miksita kun la
arabe, foje en la plej simpla lingvo, foje per klasika stilo iom simila al tiu de la Korano. Lia perfekta kono de tiuj diversaj
lingvoj kaj stiloj estis rimarkinda pro kompleta manko de literatura edukado.
eraros" (Jesaja XXXV, 8). En la aliaj estas multe da poezia figuro, profunda filozofio kaj aludoj al la islamanaj, zoroastranaj
al la

gvidantoj de la sufanoj kaj de la aliaj sektoj, kaj kelk

La Bahaa Spirito
El Sia malliberejo en la malproksima

a loko por pensoj de
evelacion kaj fordoni
ondi Sian Regnon sur la tero, kaj

la
1

-Bahá diris ke la
libroj de Bahá'u'lláh skribitaj kaj presigitaj jam en la 1870ª jardeko, enhavas la idealojn nun tiel bone konatajn en la Okcidento,
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cirkonstancoj servis nur por pliglorigi la radilumon de Lia efektiva Brilego.
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-BAHÁ : LA SERVANTO DE BAHÁ

– Bahá 'u'llá h, Kitá b-i-Aqdas

`Abbá s Effendi, Kiu poste alprenis la titolon `Abdu'l1

en tiu sama nokto en kiu Bá b deklaris Sian

mision.
-Bahá rakontas kiel Li unufoje ricevis

de la sentema knabo.
ike deklaris Sian Mision, la penetrema
intuicio de `Abdu'l-

Mi estas servanto de la Benita Perfekteco. En Bagdado mi estis infano. Tie Li anoncis al mi la Vorton, kaj mi
Liaj Sanktaj Piedoj kaj petis kaj
p
Kredo! Se ni efektive estas Liaj sinceraj amantoj - se efektive mi estas Lia sincera servanto, mi devas ja
Benita Sojlo. – Diary of Mírzá Ahmad Sohrab, januaro 1914. (Taglibro de
Mírzá Ahmad Sohrab)
ado en Bagdado.
transskribado kaj parkera lernado de la Tabuletoj de Bá b, kaj multe da tempo Li pasigis en soleca meditado. Kiam la patro
f
La Juneco

Bahá 'u'llá h'n. En multaj okazoj Li h
kiam unu el la sufan-gvidantoj, nomata `Alí Sh
o,2 Bahá 'u'llá h turnis Sin al la "Mistero de Dio", `Abbá s, petanta Lin skribi la klarigon.
an epistolon prezentanta klarigon tiel brilan ke Li
bahaa kredo.
s ofte vizitis moskeojn, kie Li diskutis teologiajn temojn kun doktoroj kaj kleruloj. Li neniam vizitis ian
-

1
2

-an de Jamádi I, 1260 p. H.
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-

viglante apud Lia tendo.
subtenanto kaj esperdonanto de la tuta familio.
Dum la jaroj pasigitaj en Adrianopolo, `Abdu'l-

onata kiel la

plej mizeraj almozuloj.

Dum la juneco de `Abdu'lpor la kredantoj, kaj venis multaj personoj, kiuj deziris ricevi por sia familio ti
dum longa tempo `Abdu'lkiun Bá b d
Bá b estis en Isfahano, Mírzá Muhammad 'Alí estis s
al ili filino, al kiu estis donita la nomo "Munírih Khá num."1

iu ili donis la nomon

estis seve
elmontris al Munírih tiom da afableco kaj favoro

-Bahá ,
-Bahá . Li sentis al Munírih varman amon kaj

La Centro de la Sankta Interligo
Bahá 'u'llá h multmaniere indikis ke `Abdu'lmaniero en la Kitá b-i-Aqdas. Multfoje Li parolis pri `Abdu'l-Bahá kiel "La Centro de
turni sin al Li kaj obei Lin.
Post la morto de la "Benita Belo" (kiel Bahá 'u'llá h estis nomata de Siaj familio kaj amikoj), `Abdu'l-Bahá ekokupis la postenon
Subh-iIli penis semi malkonkordon inter la kredantoj, kaj, malsukcesinte pri tio, komencis fari kont

-Bahá diversajn falsajn

Konforme al la instrukcioj ricevitaj de la patro, `Abdu'l-Bahá estis konstruanta sur la deklivo de la Monto Karmelo, apud Hajfa,
-Bahá kun Siaj sekvantoj intencis
posedi la najbaran regionon de Sirio.

1
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-Bahá kaj Lia familio, kiuj dum pli ol dudek jaroj havis
liberan movrajton en la distanco de ke
Ameriko. S-ro Horace Holley skribas pri tiu periodo jene:
Al `Abdu'ltenis

lia Ronda Tablo … sed Arturo kiu kavalirigis same virinojn kiel virojn, kaj sendis ilin for en la mondon ne kun
la glavo sed kun la Vorto." – The Modern Social Religion, Horace Holley, p. 171 . (La Moderna Socia Religio)
-Bahá far

gasto estis pli bonvenigita ol la "Majstro". Pilgrimulo kiu tiutempe vizitis Akreon skribas:
Estas la kutimo de `Abdu'lnes
-Bahá . Kia
nepriskribebla kolekto da homoj ili esti
kompatindaj -

-Bahá … Li rapide

Lia vesto dum Li pre
malfortaj kaj tro premitaj por veni por sia modesta helpodono, kaj por sendi al ili ilian porcion kun vortoj de
amo kaj inspiro. – Glimpses of `Abdu'l-Bahá , M.J.M., p. 13. (Ekvidoj de `Abdu'l- Bahá )
La personaj bezonoj de `Abdu'l-

-ro Thornton Chase skribas
pri tiuj infanoj: "Neniam mi vidis tiajn infanojn tiel afablajn, neegoistajn, konsideremajn por aliaj, nesintrudemajn, inteligentajn
kaj rapide sindetenajn de la malgrandaj aferoj kiujn infanoj amas." – In Galilee, p. 51. (En Galileo)
La "flo

-ino Lucas skribas:

kiam
Brief Account of My Visit to `Akká , pp. 25-2.6. (Mallonga Historio pri Mia Vizito en Akreo)

– A

rojn al Siaj multaj vizitantoj.
S-ro Thornton Chase resumas siajn impresojn pri la mallibereja vivo en Akreo jene:
estas malliberejo de paco, de amo kaj de servado. Tie estas nenia volo, nenia deziro krom la deziro de bono
de la homaro, de paco de la mondo, de konfeso de patreco de Dio kaj reciprokaj rajtoj de homoj kiel Liaj

forigitaj de tie." – En Gallileo, p. 24
-Bahá ili enhavis nenion
teruran. Estante en la malliberejo Li skribis:

BAHÀ’U’LLÀH KAJ LA NOVA EPOKO

33

paradizo kaj trono de regado inter la homaro. Mia malbonsorto en la malliberejo estas krono kiu glorigas min
inter justuloj.

Turkaj Esplorkomisionoj
-Bahá . Mensogaj
-

Inter kunveno
proponis al `Abdu'l-Bahá ke li tran

La kvar koruptemaj oficistoj kiuj formis la lastan esplorkomisionon venis en Akreon en la komenco de la vintro 1907, restis tie
`Abdu'lberulojn de la Otomana imperio. En septembro 1908
`Abdu'l-Bahá estis liberigita el la malliberejo, kaj en la sekvanta jaro `Abdu'l-H

-Ba
1911, kiam Li ekiris por Sia unua vizi

- Bahá renkontis

aromo". Li atingis Londonon frue en septembro
Temple (Urbo-

n, kaj la sekvintan printempon, sekve de fervoraj
-

- universitatajn studentojn,
socialistojn, mormonojn, judojn, kristanojn, agnostikulojn, esperantistojn, pacajn societojn, novpensajn klubojn, virinbalotkaj al la cirkonstancoj. La 5Londonon, Bristolon kaj Edinburgon. En Edinburgo Li faris la faman paroladon en la Esperanto-societo, en Kiu Li sciigis ke Li
on, kie Li havis serion de tre
grupojn. En majo 1913, Li revenis Egiptujon, kaj la 5-an de decembro 1913 al Hajfa.
Reveno en la Sanktan Landon
iento kaj Okcidento:
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Ho, kiel mi sopiras ke la kred
proklami la Regnon de la Abhá (t.e., de la Plejglora)! Nun estas la horo de unueco kaj konkordo! Nun estas la
tago de spirita harmonio inter la amikoj de Dio! …
kantojn de amo kaj amikeco sonigitajn en kunvenoj de la kredantoj. Miaj tagoj estas malmultaj, kaj restas al
Ho, kiel mi deziras

de
o de unueco kaj konkordo!

Mi atendas, pacience mi atendas!
La
forpelita el Sia patrolando kaj igita dumviva malliberulo, kaj refoje kiam Bahá 'u'llá h mortis vidante
estis kondamnitaj je neplenumo. Post mallonga tempo `Abdu'l-Bahá povis skribi:
la helpo kaj subteno de la Dezirato estis la Gardanto kaj Defendanto de la malforta kaj humila `Abdu'l-Bahá .
… Kelkaj asertis ke `Abdu'lrgio
malforta pro la suferoj sur la Benita Vojo, tamen, Gloro al Dio! per la gardo de la Benita Perfekteco la spiritaj
-Bahá , inter sennombraj aliaj agadoj, povis skribi serion de grandanimaj kaj inspiraj
leteroj kiuj, kiam venis informoj pri ili, vekis la kredantojn tra la mondo al novaj entuziasmo kaj servofervoro. Per la inspiro de

La Milittempo en Hajfa
Rimarkinda

-

eksplodo de la milito unu el la maljunaj bahaanoj vivantaj en Hajfa prezentis la deziron de pluraj persaj kredantoj por
permeso viziti la Majstron. `Abdu'l-Bahá ne donis la permeson, kaj de tiu tempo iom post iom forsendis la pilgrimojn kiuj estis
en Hajfa, tiel ke en la fin
Kiam la milito eksplodis, `Abdu'l-Bahá , kiu jam kvindek kvin jarojn de Sia vivo pasigi
Li kun Sia malgranda sekvantaro estis denove subigita al malfacilaj cirkonstancoj, nesuf
Dum la milito `Abdu'lorganizis vastajn agrikulturajn laborojn apud Tiberiado, tiamaniere sekurigante grandan provizon da tritiko, danke al tio ke la
malgrandajn monsumetojn. Aldone al la mono Li donis panon.
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Sir `Abdu'l-Bahá `Abbá s, K.B.E.
ro, 1918, je la 3Ekde la komenco de la brita okupacio, grandaj amasoj da soldatoj kaj
celis intervjuon kun `Abdu'lon. La registaraj reprezentantoj estis tiel
profunde impresitaj per Lia nobla karaktero kaj Lia granda laboro por paco kaj vera prospero de la homaro, ke al `Abdu'l27an de aprilo, 1920.
La Lastaj Jaroj
Dum la vintro de 1919en Hajfa kaj intime observadi Lian

-Bahá

okupata per legado kaj respondado al leteroj el multaj landoj, per prizorgado de multegaj aferoj de la domo kaj de la Kredo.
Posttagmeze Li kutime faris al Si malgrandan ripozon en form

vere amanta patro ne nur por la malgranda anaro en Hajfa, sed por la bahaanaro tra la tuta mondo.
La Morto de `Abdu'l-Bahá
`Abdu'lon kaj konsilon al amata kaj fidela

(mardon, la 29an de novembro) okazis la enterigo:
… enterigo al kiu similan Hajfa, ja la tuta Palestino, certe estis neniam vidinta ... tiel profunda estis la sento
kiu kunvenigis tiel multajn milojn da funebrantoj, reprezentantoj de tiom da religioj, rasoj kaj lingvoj.
Oficistoj de la Registaro, Konsuloj de diversaj landoj, rezidentaj en Hajfa, estroj de diversaj religiaj anaroj,
eminentuloj de Palestino, judoj, kristanoj, islamanoj, drusoj, egiptoj, grekoj, turkoj, kurdoj, kaj amaso de liaj
nombro de pli ol dek miloj, funebrantaj la perdon de sia Amato. ...
"Ho Dio, mia Dio!" un
prezentantoj de diversaj sektoj, islamanoj, kristanoj kaj judoj,
– The Passing of' `Abdu'l-Bahá , de Lordino Blomfield kaj Shoghi Effendi, pp.
11, 12. (La Forpaso de `Abdu'l-Bahá )
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enmetis en sian simplan
kaj sanktan ripozejon.
Sendube tio estis konvena tributo al la memoro de Tiu Kiu dum Sia tuta vivo laboradis por unueco de religioj, rasoj kaj
lingvoje Bahá 'u'llah, kiuj estis Lia inspiro, plie,
la esenco de Lia vivo, komencis jam penetri la mondon kaj rompi la barilojn de sektoj kaj kastoj kiuj dum jarcento apartigadis
islamanojn, kristanojn, judojn kaj aliajn diversajn partiojn kiuj dividis la homan familion.

-Bahá estas tre multaj kaj estas plejparte en la formo de leteroj al kredantoj kaj demandantoj. Multaj el
li estas eldonitaj. El la miloj da pilgrimoj kiuj vizitis Lin en
Akreo kaj Hajfa granda nombro skribe rakontis siajn impresojn, kaj multaj el tiuj priskriboj estas nun haveblaj en presa
eldono.
Tiamaniere Liaj instruoj estas tre komplete konservitaj, kaj ili inkluzivas vastan amason da temoj. Multajn el la problemoj kaj
principoj starigitaj de Bahá 'u'llá h. Granda nombro de Liaj Skr

kompreneble multe de la beleco, elokventeco kaj forto en la procedo, tamen tia estis la potenco de la Spirito kiu akompanis

La Posteno de 'Abdu'l-Bahá
La unika posteno destinita al `Abdu'lelektis, Kiu

`Abdu'lInterligo Klariganto de Liaj Vortoj havigis al si ion similan."

-i-Aqdas Bahá 'u'llá h difinis la Centron de la Sankta

La pleneco de la servemeco per kiu `Abdu'l-Bahá disvastigis la Kredon de Bahá 'u'llah Oriente kaj Okcidente rezultis
kelkafoje en konfuzo de penso parte de la kredantoj rilate al Lia rango. Konstatinte la purecon spiritan kiu vivigis Liajn vortojn
oj, pluraj bahaanoj sentis ke ili faras honoron
al `Abdu'lla pureco de la spegulo turnita al la Suno de
Vero, kaj ne de la Suno mem.
misio de `Abdu'l-Bahá inter 1892 kaj 1921, la Kredo kreskis p
-Bahá , Kiu sola sciis la plenecon de tiu nova
-Bahá , kaj
Shogh
La efikoj de tiel naiva entuziasmo ne ekzistas plu en la bahaa komunumo, sed kun pli racia kompreno de la mistero de tiuj
senkompareblaj sindono kaj servado, la bahaanoj povas nuntempe des pli konscie estimi la unikan karakteron de la misio
kiun `Abdu'l-Bahá
Ekzempliganto kaj Klariganto, de post tiu tempo starigas, per nerezistebla potenco, komunumojn en multaj landoj1
La Volo kaj Testamento de `Abdu'l-Bahá Mem difinas kun plena klareco la misteron de la rangoj de Bá b kaj de Bahá 'u'llá h,

1

j 173 signifaj teritorioj kaj insuloj. (Vidu la Epilogon).
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Jen estas la bazo de la kredo de la anoj de Bahá (mia vivo estu oferita pro ili): "Lia Sankteco, la Ekzaltito
ulo de la Pratempa Belo. Lia Sankteco la Abhá

Per tiu deklaro, kaj per multaj aliaj en kiuj `Abdu'lTabuletoj al individuoj
kaj influo de individuaj bahaanoj en la diversaj lokaj grupoj.
Ekzempliganto de Bahaa Vivo
kun Siaj samtempuloj. Al `Abdu'l-Bahá estis, sekve, destinita la grava tasko por esti klariganto de la Revelacio, Plenumanto
sennombraj agadoj. Li montris ke estas
najbaroj, kion de homoj postulis Kristo, Bahá 'u'llá h
vintraj uraganoj kaj ludas somera oceano. Lia ekvilibro ka
de kredo, kaj alvokas Siajn sekvantojn por fari la samon. Meze de la militanta mondo Li levis la Standardon de Unueco kaj
Paco, la standardon de la Nova Epoko, kaj inspiras tiujn kiuj lev
al la bezonoj de la nova tempo.
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KIO ESTAS BAHAANO?

– Bahá 'u'llá h, Words of Paradise (Vortoj el Paradizo)
Herbert Spencer foj
Tial studante la bahaajn instruojn, ni komencos de la instruoj de Bahá 'u'llá h pri konduto de individuoj, kaj penos prezenti
klaran bildon pri tio kion signifas esti bahaano.
Vivi la Bahaan Vivon
Demandite iufoje: "Kio estas bahaano?" `Abdu'l-Bahá respondis: "Esti bahaano signifas simple ami la mondon; ami la
frateco." Alifoje Li difinis bahaanon kiel "personon
." En unu el Siaj londonaj paroloj Li diris ke homo povas esti bahaano se
la instruoj de Bahá 'u'llá h estas jam bahaano. Aliflanke, homo povas dum kvindek jaroj
nomi sin bahaano, sed se li ne vivas la vivon li ne estas bahaano. Malbela homo povas nomi sin bela, tamen
li trompos neniun, kaj homo nigra povas nomi sin blanka, sed l

-taga sunlumo povas maturigi la fruktojn al kiuj la sunoj d
vivon.
Sindono al Dio
aano adoras ne la personecon de Bahá 'u'llá h, sed la Gloron de Dio
konsideras Portanto de la Dia Revelacio por la nova epoko en kiu ni vivas, kaj Granda Mondinstruisto Kiu venis por kontinui

postulas de Siaj sekvantoj tutkoran kaj plenan sindonon. Nur Dio rajtas fari tian postulon, sed Bahá 'u'llá h parolas kiel Sendito
abnegaciu sin, kaj levu sian krucon, kaj

kompromiso, kaj "respektindeco" okupis la lokon de la absolu

ekkoni la Revelaciantojn de Dio p
Wisdom

– Words of
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la bahaa kredo estus
skui la katenojn de blinda imitado, kaj atingi plenkomprenon de la vero de la nova Revelacio.
Liaj spiritaj perceptpovoj devas e

– Tablet of Tará zá t (Tabuleto Tará zá t)
–
Lin koni ne eblas al ni koni la kapablojn dormantajn en ni mem. Kristo instruas ke ni konsideru liliojn kiel ili kreskas, kaj diras
i neniam vidis
elon kiun

Amo al Dio
Koni la Manifes
homo estis ke li konu Dion kaj adoru Lin. Li diras en unu el Siaj Tabuletoj:
en la bone konata tradicio, "Mi estis
Kaj en la Hidden Words
Ho Filo de Ekzisto! Amu Min, por ke Mi amu vin. Se vi Min ne amas, Mia amo neniam povos vin atingi. Sciu
Ho Filo de la Plej Mirinda Vizio! Mi enblovis en vin spiron de Mia propra Spirito, por ke vi estu Mia amanto.
Esti amanto de Dio! Tio estas la sola vivocelo de bahaano. Havigi al si Dion kiel sian plej proksiman kunulon kaj plej intiman

la malnovaj tempoj estis dirite: `Amo al sia patrujo estas
sian patrujon, sed gloro estas al tiu kiu amas la homaron.' " – Tablet of the World (Tabuleto de la Mondo). Kaj denove:
"Benita estas tiu kiu preferas sian fraton ol sin mem. Tia homo estas el la anaro de Bahá ." – Words of Paradise (Vortoj el
Paradizo).
`Abdu'l-Bahá diras ke ni devas esti "
Dio
peras. Oni devas ami rozon neatentante la teron en

akceptitaj neatentante la li
religioj, nacioj kaj gentoj estas rezulto de miskompreno. Se oni esploras religiojn por trovi iliajn principojn oni
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tas unu kaj ne multobla. Tiel la religianoj de la mondo
Kaj alifoje Li diras:
peni fari ke la aliaj

Sindetenemo
transmondaj, deziroj. La vojo de Dio povas e
-

malkonsenti kun Dio estas la sola afero kiun li ne povas suferi. En la Vojo de Dio nenia teruro povas timigi lin, nenia zorgo

– Sú ratu'l-Hajkal
Ho Filo de la Homaro! Se vi amas Min, forturnu vin de vi mem; kaj se Mian volon vi ser
propran; por ke vi mortu en mi kaj Mi eterne vivu en vi.
– The Hidden Words (L
Obeo

maristarton? Kristo klare akcentis la neceson de tiu obeemo en la vojo de scio. Li diris: "Mia instruo ne estas mia, sed Ties,
- Sta Johano VII, 16-17. Simile Bahá 'u'llá h diras: "Kredo je Dio, kaj kompreno pri Li, ne povas esti plene atingita alie ol ... per
lumo de la Gloro." – Tablet of Tajallíyá t

enojn de siaj gefratoj,

Servado
turnas la
dorson al niaj kunuloj, ni turnas la dorson al Dio.
vi priatentas favoron, ne konsideru tion kio utilas al vi
justecon, elektu por aliaj tion kion vi elektas por vi mem." – Words of Paradise (Vortoj el Paradizo).
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`Abdu'l-Bahá diras:

s
atecon de la homa raso, plenumas glorakton.
Instruado
transdonas al aliaj la scion kiu estas la fonto de lia propra esto. Nur tiamaniere li povas ricevi plenmezure "la povon kaj
vivprincipoj". Bahá 'u'llá h diras:
La anaro de Bahá deva
Dio en siaj agoj. La efiko de agoj estas vere pli potenca ol tiu de vortoj. – Words of Paradise (Vortoj el
Paradizo)
La bahaanoj, tamen, en nenia okazo devas trudi s
astono kaj hundo.

Denove Li diras en la Tablet of Ishrá qá t (La Tabuleto Ishrá qá t):
langojn per abomeno kaj malbeno al iu ajn, kaj gardu viajn okulojn de tio kio ne estas inda. Elmontru tion kion
kun tiu kiu malakceptas. Lasu lin al li mem, kaj iru pluen vian vojon al Dio, la Defendanto, la Mem-Subtena.
de konflikto kaj malpaco! Estas atendate ke vi ricevos nutron en la ombro
maro.
Afableco kaj Respektego
Bahá 'u'llá h diras:

Respektego) al tiu estas donacit
Nomo. – Tablet of the World (Tabuleto de la Mondo).
Refoje Li denove ri
`Abdu'l-Bahá diras en letero al amerikaj bahaanoj:
Gardu vin! Gardu vin! Ke vi ne ofendu iun ajn koron! Gardu vin! Gardu vin! Ke vi ne vundu iun ajn animon!
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celo estas transpor
`Abdu'lpardonema, ami sian malamikon kaj konsideri malbondeziranton kiel bondeziranton. Ne ke oni konsideru la
alian kiel malamikon kaj tiam toleru lin ... kaj estu al li indulgema. Tio estas hipokriteco, ne vera amo. Ja,
orme trakti
hipokriteco.
o
aktive
La Pekon-Nevidanta Okulo
En neniu rilato la bahaaj instruoj estas pli kategoriaj kaj senkompromisaj ol en la postulo ordonanta deteni sin de kritikado.
Kristo parolis tre firme pr
"Konsilojn pri Perfekteco" neatingeblajn por ordinara kristano.
Kaj Bahá 'u'llá h kaj `Abdu'lHidden Words

uste kion Ili diras. Ni legas en la

Ho Filo de Esto! Ne atribuu al iu ajn animo tion kion vi ne dezirus ke oni atribuu al vi mem, kaj ne diru tion
`Abdu'l-Bahá diras al ni:
kulpojn.
forgesu la unu; se iu havas dek malbonajn kvalitojn kaj unu bonan, rigardu la unu kaj forgesu la dek.
Al amerika amiko Li skribas:
la kredantoj. Se povus esti elpensitaj iaj rimedoj por fe
estus disvastigitaj, la koroj estus iluminitaj, la spiritoj glorornamitaj, kaj la homa mondo ating

Humileco
kulpojn kaj turni nenian atenton al niaj virtoj. En la Hidden Words
Ho Filo de Esto! Kial vi forgesis viajn proprajn kulpojn kaj ekokupis vin per kulpoj de la aliaj? Kiu faras tion
estas kondamnita de Mi.
Se la fajro de via
konscia pri vi mem ol pri aliaj.
`Abdu'l-Bahá diras:
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n, sed por esti servanto. ... En la

onajn kvalitojn li ne atentu ilin; ja
j
– Diary of Mírzá Ahmad
Sohrab, 1914 (Taglibro de Mírzá Ahmad Sohrab)
Kvankam Bahá 'u'llá h ordonas ke ni rekonu al ni niajn pekojn kaj pentu pro ili, la konfesado al pastroj
malpermesita. Li diras en la Glad Tidings (Gojaj Sciigoj):

- ne
deziras humiligon de Siaj servantoj. Vere Li estas Kompatema kaj Bonfarema. La pekulo devas, inter si mem

Veramo kaj Honesteco
Bahá 'u'llá h diras en la Tablet of Tará zá t (Tabuleto Tará zá t):

mo
Ho anaro de Bahá ! Honesteco estas la plej bona vesto por viaj temploj kaj plej grandioza krono por viaj
Aliloke Li diras: "La principo de la kredo estas malmultigi vortojn kaj multigi agojn. Tiu kies vortoj superas liajn agojn, sciu
vere, ke lia neekzisto estus pli bona ol lia ekzisto, lia morto pli bona ol la vivo. – Words of Wisdom
`Abdu'l-Bahá diras:
Veramo est
La lumo de veramo kaj honesteco brilu el viaj viz
plezuro, estas promeso fidinda kaj certa. Forgesu la memon kaj penu por la homaro.
bahaanoj, oktobro 1911)
Sinrealigu la veran internan memon tiel diferencan de la limigita ekstera memo, kiu estas en plej bona okazo nur
sanktejo, kaj tro ofte malliberejo de la vera homo. En la Hidd
Ho Filo de Esto! Per la mano de povo Mi faris vin kaj per la fingroj de potenco Mi kreis vin. En vin Mi lokis la
ar Mia verko estas perfekta kaj Mia ordono
estas deviga. Ne dubu pri tio, nek estu necerta.
esenco de scio Mi donis al vi estecon, kial vi
vin, kial vi okupas vin pri alia? Turnu vian rigardon al vi mem, por ke vi ekvidu Min starantan en vi, fortan,
potencan kaj memekzistantan.
Ho Mia Servanto! Vi estas kiel glavo de mirindaj harde
al la tuta mondo.
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La vivo al kiu Bahá 'u'llá h alvokas Siajn sekvantojn estas sendube vivo tiel nobla ke en la tuta sfero de homaj ebloj estas
ni devenas de Dio kaj al Li ni revenos. Tiu reveno al Dio estas glo
celon estas obeo al Liaj elektitaj Senditoj, kaj speciale al Lia Sendito por la tempo en kiu ni vivas, Bahá 'u'llá h, la Profeto de la
Nova Epoko.
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– Mahometo
Interparolado kun Dio
-Bahá , "estas konversacio kun Dio". Por ke Dio povu konigi al homoj Siajn Penson kaj Volon, Li devas
a revelacio
iri tiujn kies
interparoladon kun la kredantoj post Sia foriro el la materiala mondo. Kristo interparoladis plue kaj inspiradis S
-Bahá multe
spirito kaj sonoj.
La lingvo en kiu ni parolas al Dio estas la lingvo de la spirito. Kiam, p
ovas
(el prelego priskribita de f-ino Ethel J. Rosenberg)
gaj. En libreto nomita The Seven Valleys (La Sep Valoj), en kiu Li priskribas vojiradon
La lango ne kapablas rakonti pri tio, kaj vortoj p
afero, kaj la inko postlasas nenion krom nigreco. ... Nur koro povas komuniki al koro la staton de la

La Spirita Sinteno
-Bahá :

ni foriras de la unua, d
(el parolado priskribita de f-ino Ethel J.
Rosenberg)
– Gleanings from the Writings of Bahá 'u'llá h,
Simile, `Abdu'l-Bahá deklaras:
Kiam homo permesas al la spirito, pere de la animo, ilumini lian komprenadon, tiam li enhavas la tutan
homo ne malfermas la menson kaj koron al la benoj de la spirito, sed

Kaj Bahá 'u'llá h skribis:
L
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via melodio flamigu vian
–
Gleanings from the Writings of Bahá 'u'llá h, pp. 294Neceso de Peranto
-Bahá diras:
Estas necesa peranto inter homo kaj la Kreinto - iu kiu ricevas la plenan lumon de la Dia Brilego kaj disradias

direkti la korojn al definitiva centro. Se lumo adoras Dion alie ol per Lia Manifestanto, li devas unue formi al si
Senfinan, Dio ne povas esti komprenita tiamaniere. Tion kion homo elpensas el sia propra menso li
komprenas. Tio kion li povas kompreni ne estas Dio. Tiu koncepto pri Dio kiun homo formas al si estas nur

speguloj li vidos la reflektitan Sunon de Dieco.
Dion, la Spiritan Sunon, brilantan el
brilego de Lia lumo. (el interparolo kun s-ro Percy Woodcock, en Akreo, 1909)
Aliloke Li diras:
Sen la p

kaj imagis ke estas eble atingi la

-i-Aqdas:

mia popolo! Ne fieru pro superkvanta legado (de la Sanktaj Vortoj) kaj pro agoj en tago kaj nokto. Kanti nur

– Kitá b-i-Aqdas.
`Abdu'l-Bahá diras al korespondanto: "Ho vi spirita amiko!

`Abdu'l-Bahá respondis:
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de prezentado de siaj bezonoj. (el tabuleto al amerika kredanto, tradukita de `Alí Kulí Khá n, oktobro 1908)

Komuna Pre
alsimilas al la
malpermesita en la Bahaa Kredo.
Tiuj ordonoj, kiujn Bahá 'u'llá h faris rilate al forigo de profesia pastraro, tute ne signifas ke Li senvalorigas Diservojn.
-Bahá diris jene:

j ilia forto estas pli granda. Unuopaj
aj. (el notoj de
f-ino Ethel J. Rosenberg)

-Bahá respondis:
re ke li deziras diri tion? Kvankam li scias, ke la amiko komprenas

… Nen
(artikolo en Fortnightly Review,

vi julio-decembro 1911, p. 184, de f-ino E. S. Stevens)
En alia parolo Li diris:

as
amato. Kiom multe pli malfacile estas sin deteni de ne mencii la Nomon de Dio kiam oni Lin ekamis. ... Spirita
homo trovas plezuron en nenio krom la rememorado pri Dio. (el notoj de f-ino Alma Robertson kaj aliaj
pilgrimantoj, novembro kaj decembro 1900)

avert

neeviteble sekvigas benon.
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Íqá n): "Sendu
– Kitá b-iÍqá n, p. 73
Ne estas pro tio ke la sanktuloj kaj Profetoj meritas la punon super aliaj homoj. Ja, ili ofte suferas pro la pekoj de la aliaj, kaj
ne ke

Abdu'l-Bahá diras:

to de la spiritaj
virtoj elmontritaj de li.
Koncerne etulojn, infanojn kaj malfortulojn kiuj estas afliktataj per la manoj de premantoj ... por tiuj animoj
estas rekompenco en la alia mondo ... tiu suferado estas la plej granda favoro de Dio. Vere tiu favoro de la
loko de mortemeco.

tran
La forto
on de pli altaj
kaj ilia agado

Bahá 'u'llá h kaj `Abdu'lsed nur farante ilin regula kaj grava parto de sia vivo oni povas plene kompreni ilian signifon kaj vere realigi ilian forton.
ekzemploj la legantoj devas sin turni al aliaj libroj.
al Vi mia agado, kaj memorado pri Vi mia akompananto, kaj la potenco de Via suvereneco mia helpanto, kaj
– Bahá 'u'llá h
Mi ates
Defendanto, la Mem-Ekzistanto. – Bahá 'u'llá h

-momente, pri mia
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Ho mia Dio! H
Vi. Ho Dio! ne forlasu ilin al ili mem, sed
amo. Vere, Vi estas ilia helpanto kaj ilia Eternulo. – Bahá 'u'llá h
rondo
Ho Dio! Vi estas bo

perfekta harmonio.
Ho Dio! Levu alten la standardon de la unueco de la homaro.
Ho Dio! Starigu la Plej Sanktan Pacon. Cementu la korojn unu kun la alia, ho Dio.
Providenco.
– `Abdu'l-Bahá
estas la
Kompatema! Mi estas en la mallumo de eraroj, sed Vi estas la Lumo de Pardono!
Tial, ho Bona Dio, pardonu miajn pekojn, favordonu Viajn Donacojn, indulgu miajn kulpojn, pretigu por mi
fidon, kaj
Vere Vi estas la Pardonanto, la Kompatema, kaj Vi estas la Malavara, la Amata! – ‘Abdu'l-Bahá
Ho Vi kompatema Dio! Dankoj estu al Vi pro tio ke Vi vekis kaj konsciigis min. Vi donis al mi vidantajn okulojn
fidela.
Protektu min de teruraj pro
kapablan por esti iluminita, kiel spegulo, per la Lumo de Via amo;
Granda, Bonfara Dio! – `Abdu'l-Bahá
ajn gravaj ili estu. Bahá 'u'llá h instruas ke la tuta
era senco de la vorto.1

1

XI.
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SANO KAJ KURACADO
- `Abdu'l-Bahá
Korpo kaj Animo.
L
estas demetita. Tiel same ovoesta

-

La korpo devas esti servanto de la
kun rezultoj plorindaj por la mastro kiel anka por la servanto.

korpa sano estas tiel ligita kun la sano mensa, morala kaj spirita, kaj anka kun individua kaj sociala farto de aliaj homoj,
principe rilatas, kiu ne koncernus korpan sanon. Kelkaj

Simpla Vivado.
'Abdu'l-Bahá diras:

oro serena.
(Bahá ’í Scriptures, p.453 (Bahaaj Skriboj)
-Bahá diras: "

o de la estonteco).

natura nutrado estas tio kio elkreskas el la tero." (Ten days in the Light of ‘Akká , de Julia M. Grundy (Dek Tagoj en la Lumo
de Akreo)

La bahaaj instruoj estas bazitaj sur m
kaj spiritaj, estas ne nur permesita sed anka ordonita. Bahá 'u'llá h diras: "Ne senigu vin de tio, kio estas kreita por vi." Refoje
Li diras: "Estas ordonite al vi ke
'Abdu'l-Bahá diras:
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ante la valoron de
-Bahá respondis:

–
Perspektivo)
Pureco
Bahá 'u'llá h diras, en la Book of Aqdas (Libro Aqdas):
viaj vestoj nenian signon de malpureco. ... Banu vin en pura akvo; akvo unufoje uzita ne estas uzebla. ...
de la favoratoj. – Kitá b-i-Aqdas
Mírzá Abu'l-Fadl, en sia libro, Bahá ’í Proofs (p. 89, Bahaaj Pruvoj) akcentas la grandegan signifon de
en kelkaj partoj de la Oriento, kie akvo de plej malbona kvalito estas ofte uzata por la celoj de mastrumado, por banado kaj
zas multegan eviteblan malsanon kaj mizeron. Tiuj
kredeble havas dian a toritaton. Anka , en multaj partoj de la Okcidenta Duonglobo, sekvus mirinda trans
estus akceptita ne nur kiel plej proksima al dieco sed anka kiel esenca parto do la dieco.
Rezulto de la Obeo al Profetordonoj.
La efiko kiun havos je sano la ordonoj koncernantaj la simplan vivadon, higienon, sindetenadon de alkoholo kaj opio, k.t.p.,
estas tro evidenta por bezoni multajn komentariojn, kvankam dia vivsignifa valoro estas ordinare nesufice taksata. Se ili
malaperus el inter la homoj. La
amaso da malsanoj kiuj estas ka zitaj per malzorgado de simplaj higienaj anta gardoj kaj per inklino al alkoholo kaj opio
potence boninfluus kaj la karakteron kaj la
konduton. Alkoholo kaj opio influas konsciencon de homo longe anta ol influi lian irmanieron a ka zi evidentan korpan
, 'Abdu'l-Bahá
senmakula influas la spiriton de homo."
en la seksaj rilatoj, nuligita estus abunda ka zo
de malsanoj. La abomenaj veneraj infektoj, kiuj ruinigas hodia la sanon de multaj miloj, senkulpaj kiel anka la kulpaj,
la gepatroj, tre balda estus entute afero de pasinteco.
Se es

-

lukso aliflanke, povus da re ka zi mensajn, moralajn kaj korpajn ruinojn?
Simpla obeo al la higienaj kaj moralaj ordonoj de Moseo, Budho, Kristo, Mahometo a Bahá 'u'llá h farus pli multe por eviti
la nuna stato en kiu vivantoj velkas pro malsanoj a
plenjaroj, kio tiel ofte hodia okazas,

La Profeto kiel Kuracisto.

konsideron anta
mizero -

taj ol la socia kaj
alsanas, kaj
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Kuraco estas necesa - kuraco de la tuta homaro, de nacioj kaj de individuoj. Tiel Bahá 'u'llá h kiel Liaj inspiritaj Anta uloj, ne
nur montras kiel oni devas gardi la sanon, sed anka
resanigas la mondon, kaj korpe kaj anime.
Kuracado per Materialaj Rimedoj.
En la hodia a Ok
spiritaj. Efektive multaj, ribelantaj kontra la materialaj ideoj pri malsanoj kaj pri kuracado kiuj regis en la dekna a jarcento,
trairis al la kontra
la valoron de kaj materialaj kaj spiritaj rimedoj. Li instruas ke oni devas evolui, stimuli kaj perfektigi la sciencon kaj arton de
kuracado, por ke
Bahá 'u'llá h mem estis malsanaj, oni venigis profesian kuraciston, kaj la samo estas rekomendita al Liaj sekvantoj. Li diras:
"Se vin atakos malsano, konsultu spertan kuraciston." - Kitá b-i-Aqdas

per nescio li restas ilia sklavo.
Bahá 'u'llá h skribas:
malsanon prefere per dieto, detenante vin de uzado de kuraciloj; kaj se vi trovos tion kion vi bezonas en unu
simpla herbo, ne turnu vin al kunmiksitaj medikamentoj. … Detenu vin de kuraciloj kiam la sano estas bona,
sed uzu ilin kiam estas necese. – Tablet to a Physician (Tabuleto al Kuracisto)
En unu el Siaj Tabuletoj Abdu'l-Bahá diras:

rimedoj devas esti uzataj kaj aplikataj. … Plue, ili ne estas nekunigeblaj, kaj vi devas akcepti la korpajn
kuracmanieron.
Li instruas ke, se niaj naturaj gustosentoj kaj instinktoj ne estus difektitaj per la sensencaj kaj nenaturaj vivmanieroj, ili povus
bestoj. En interesa interparolo pri kuracado priskribita en Some Answered Questions (Respondoj al Demandoj) (p. 298), Li
diras fine:
ienco

rimedo per kiu oni

Kuraco per Nemateriaj Rimedoj.
Li instruas ke estas anka metodoj de kuracado sen la materiaj rimedoj. Eksiztas "infekto de sano", kiel anka infekto de
malsano, kvankam la unua estas tre malrapida kaj malfortefika, dum la dua ofte estas fortega kaj rapida en sia agado.
Multe pli potencaj rezultoj sekvas el animaj statoj de malsanuloj mem, kaj "sugestio" povas ludi gravan rolon en la formado
oraj.
Tiel do Bahá 'u'llá h diras:

konsumas la korpon k
Physician (Tabuleto al Kuracisto)
Kaj 'Abdu'lnin ekregas, la forto forlasas nin."

– Tablet to a
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'Abdu'l-Bahá skribas pri alia formo de mensa kuracado ke gi rezultas el:
irita povo de la fortulo – Some Answered Questions, p.
294 (Respondoj al Demandoj)
gi en teruraj malsanoj.
La Povo de la Sankta Spirito.
La plej potenca kurac-rimedo estas la Povo de la Sankta Spirito.

– Some Answered Questions, p.

kaj la kuracisto –
295 (Respondoj al Demandoj)
En interparolo kun f-ino Ethel Rosenberg, en oktobro 1904, 'Abdu'l-Bahá diris:

en la
Oriento kaj la kuracisto en la Okcidento, kaj ili eble ne konis unu la alian; sed tuj kiam tiu sankta persono
Sanktaj Manifestantoj kaj al tiuj kiuj atingis la plej altan rangon.
-

simila povo estas promesita al iliaj

fidela sekvantoj.
Sintenado de la Paciento.
paciento, de la kuracisto, de amikoj de la paciento kaj de la tuta socio.
-Bahá diris al unu amerikanino:

plene
Magdalena elmontris al Lia Sankteco Kristo, kaj mi certigas vin ke vi ricevos korpan sanon kaj spiritan sanon.

forta kredo flanke de la individuo. Al iu pilgrimulo en Akreo, Li diris:
aliaj
Povo de la Sankta Spirito kuracas kaj materiajn kaj spiritajn malsanojn – Daily Lessons Received at ‘Akká , p.
iutagaj Lecionoj Lernitaj en Akreo).
Alifoje Li skribis al iu malsanulo:
Fidu je Dio, konfidencu al Li kaj rezignu vin al la Volo de Dio. Vere via Dio estas amplena, kompatema kaj
favora ... kaj Li malsuprenigos Sian Favoron sur vin.
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Li instruas ke spirita sano helpas korpan sanon, sed la korpa sano dependas de multaj faktoroj, el kiuj kelkaj estas ekster
sanktaj viroj kaj virinoj suferadas kelkfoje malsanojn.
enerale
-Bahá skribis al iu anglino: "Vi skribis pri
la korpo estu resanigita."
Alifoje Li diras:
ed
dormas la dormon de malzorgeco, kaj restas senatenta al la granda favoro kiun Dio elmontris al li, turnante la

Kuracisto
La provo de la spirita kuracado estas sendu
estas la homoj kiuj devus elekti kuracadon kiel sian

la potenco de mensa kaj spirita kuracado estos pli bo
nemezureble kreskos. Kaj kiam tiuj novaj scio kaj povo de la kuracisto ligos sin kun vigla kredo kaj espero flanke de la
paciento, oni povas atendi mirindajn rezulojn.
Nia fido devas esti en Dio. Ne ekzistas Dio krom Li, la Kuracisto, la Scianto, la Helpanto. … Nenio sur la tero

tiam ap
de Mia Amo, ties vizito estas resanigo, kaj ties spiro estas favoro kaj espero. Konfidu al Li por la bono de via
farto. Li estas konfirmita de Dio en sia kuracado.

-

-

-

(Bahá 'u'llá h,

Tablet to a Physician (Tabuleto al Kuracisto)
'Abdu'l-Bahá skribas:

surmeto de liaj manoj.
Ho vi pura kaj spirita! Turnu vin al Dio kun la koro batanta per amo al Li, sindonita al Lia glorado, rigardanta
aromo. Per la Spirito de Sia Apudesto, Dio kunhelpos al vi kuraci malsanojn.
j kaj penu resanigi malsanulojn turnante vin al la Plejalta Regno kaj
Dio.
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Resanigi malsanulon estas,
j", diras 'Abdu'l-Bahá , "certe estos fruktodona". Amikoj de la malsanulo estas speciale
flanke de la gepatroj, amikoj kaj najbaroj de la senhelpa suferanto!

Malmultaj devoj estas
-Bahá .
La Ora Epoko
Bahá 'u'llá h certigas ke pere de harmonia kunagado de pacien
de diversaj kurac'Abdu'l-Bahá
Refoje Li diras:
celadoj puraj, ekekzistos perfekta interrilato. Tiam tiu

-

tan uzadon de la korpa

Se la sano kaj bonstato de la korpo estas foruzitaj en la vojo de la Regno, tio estas tre akceptinda kaj
rale –
bono –
homo estas uzataj per kontentigi korpajn dezirojn, en bestosimila nivelo, kaj per diablaj okupoj – tiam
por servi la Regnon. Mi esperas ke vi akiros perfektan internan vidon, neflekseblan firmecon, plenplenan
sanon, kaj spiritan kaj korpan forton per ke vi trinku el la fonto de la eterna vivo kaj por ke vin helpu la spirito
de la Dia konfirmo.
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A UNUECO
onsistas en tio ke Ni,
. – Bahá 'u'llá h,Tablet of the World (Tabuleto al la Mondo)

a jarcento. De multaj jarcentoj la grandaj
religiaj komunumoj zoroastra, mosea, budhana, kristana, mahometana kaj aliaj kretis por vi pri la religio, kion Li jam
ordonis al Noa, kaj kion Ni revelaciis al vi, kaj kion Ni konfidis al Abraham kaj al Moseo kaj al Jesuo; ke vi estu persistaj pri la

aj observoj kaj ceremenioj,

ovan sciencan scion de la aferoj kaj trovis novajn
helpis la disvastigon de ideoj kaj plifortigon de kontakto inter tre diversaj tipoj de pensmaniero kaj vivo.

La Revelacio de Bahá 'u'llá h
-vokon al
la homaro:
homaro estu fortigitaj; ke la diverseco de la religioj malaperu, kaj la diferenco de la rasoj estu neniigitaj. ...
kaj unu familio … – (vortoj diritaj al prof-o Browne)
dum

Bahá 'u'llá h sukcesos tion? Se
kredo? Ni vidu kian respondon donas la bahaaj instruoj al tiuj kaj similaj demandoj.
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Tiel edukado kie
povas esti nenia v
- unu estas

iaj celado, karaktero kaj agado. Tiaj krizaj momentoj ofte koncernas tutan

vivo, fazon kiu tiel diferencas de la
aj senbaza

Kiel rimedon por starigi la religian unuecon Bahá 'u'llá h rekomendas plej grandan homamon kaj toleremon, kaj vokas al Siaj
Kverelojn kaj konflikton Li severe malpermesis en Sia libro (Kitá b-iEternulo en
-alta Revelacio –
Sia konfirmo.
konfliktoj. … Mi esperas, ke la anaro de
Dio!" –
n de efektiva unueco; vere Li diras
Veron, Li kondukas sur la Vojon, kaj Li estas la Potenca, la Favora, la Belega.
'Abdu'l-Bahá diras:
Nomon d
Islamajn Moskeojn. Ili tenas sin aparte unuj d
En multaj el tiuj lokoj mi parolis al ili pri la origina fundamento de la diaj religioj, mi klarigis al ili la pruvojn de
la diaj
religioj. En plej granda unueco kaj harmonio ili devas adori Dion, en la adorejoj de la aliaj, kaj forlasi
fanatikecon.
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La Pr

de la Revelacio de
prezentis en Sia tempo la plej altan instruon kiun la homoj tiam kapablis akcepti, kaj edukis ilin por ke ili kapablu akcepti
sia propra Profeto,
ke ili elmontru
malkapabla kuracisto; kaj Li diras kian kuracilon apliki:
vas esti efektivigita
eraro. –
Progresa Revelacio
Granda obstaklo, sur la vojo de la religia unueco, estas por multaj la diferencoj inter la revelacioj donitaj de diversaj Profetoj.
proklamantoj de la Volo

Tabuleto al kelkaj persaj bahaanoj, Bahá 'u'llá h diras:
a komencantoj progresu. La lakto devas esti
Kortego de Unueco.
Profeto estis prava donante difinitajn instruojn en difinita tempo, tial alia Profeto Kiu instruas alimaniere en alia tempo
tial, nur lakto kaj nenio alia
'Abdu'l-Bahá diras:

malpermesis eksedzigon.
ojn pri mortpuno. Estis en tiu
be
renovigis tiun fundamenton.
La Relig
Floro ne detruas
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tiel, ke ili
ne esta

Senerareco de la Profetoj.
as:

ili ne kredas je Li! Ja, la Grandfavoreco de la Sinjoro de
,
–
Kitá b-i-Iqá n, pp. 14, 240
Dio est
Dio estas l
malnova kuracilo kiam la kuracisto ordonis novan kurac-manieron ne signifas elmontri al la kuracisto fidon, sed malfidon.
mil jaroj estas nun malnovtem
postulas ke ili konfesu ke Bá b kaj
donitaj de la Profeto por nia epoko mem. Nur per tia sindonemo povas esti atingita la vera Unueco.
La Superega Revelacio.

En la Lawh-i-Aqdas

anoj, Li diras:

tempo pasis, kaj la Horo alvenis, la Vorto elbrilis el la Horizonto de la Volo. Gardu vin, ho Anaro de la Filo
vi! ... Vere, la Spirito de la Vero alveni
tero, kaj alprenu tion kio estas al vi ordonita de Tiu Kiu estas Potenca, Fidela.
Kaj en letero al la Papo, skribita el Adrianopolo en la jaro 1867, Li diras:
Gardu vin ke la glorado ne apartigu vin de la Glorato kaj ke la adorado ne apartigu vin de la Adorato! Rigardu
la Evangelio, kaj tamen ne scipovas ekvidi la Eternulon de la Gloro?
viajn pruvojn. …
judoj, zoroastran
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La Nova Situacio
La pozicio de Bahá '
uo pri Unueco. La bariloj kiuj en la pasintaj jarcentoj malebligis la unuecon de la mondo estis pretaj fali

estas venkitaj. La unuan fojon en la historio d

Alia granda obst

ntrolo de sektaj pastroj; novaj kaj pli liberalaj ideoj ne estas

Pleneco de la Bahaa Revelacio
La Bahaa Revelacio estas senekzempla kaj unika inter la kredoj de la mondo pro la pleneco kaj kompleteco de Siaj
-

ente

de la vivo kaj instruoj de sia Profeto, sed Mahometo Mem, kvankam inspirita, ne posedis la skribarton, same kiel plej multaj
el Liaj fruaj sekvantoj. La metodoj kiujn oni uzis por kroniki kaj disvastigi Liajn instruojn lasis diversrilate multon por deziri, kaj

- al problemoj ekstreme komplikitaj kaj
estonteco kaj por klarigi la fals-komprenojn de la pasinteco, kiuj tenis unu sekton disde la aliaj.
La Bahaa Interligo
-B
. En Sia Testamento Li diras:
de Mia Revelacio estos finita, turnu viajn vizagojn al Tiu Kiun Dio elektis, Kiu elkreskis el tiu el Pratempa
Radiko
-Bahá ).
Kaj en la Tablet of the Branch

-Bahá , Li diras:
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ar vere Li estas la plej granda Favoro kaj la plej granda beno donitaj
forturnis sin de Li forturnis sin de Mia Belo, malakceptis Miajn Pruvo
Post la morto de Bahá 'u'llá h, 'Abdu'lklarigante la instruojn kaj indikante ilan adapton al la plej diversaj problemoj de la nuntempa vivo. Diferencoj en opinioj kiuj
plue malpliigita.
Plue Bahá 'u'llá h decidis ke devas esti elektita Internacia Domo de Justeco, reprezentanta la tutmondan bahaanaron, por
trantaro rajtas ne nur
socio.
Krom tio, Bahá 'u'llá h firme malpermesis interpretadon de la instruoj al iu ajn ekster la nomita interpretisto. En Sia Lasta Volo
kaj Testamento 'Abdu'l-Bahá difinis ke Shoghi Effendi estu la Gardanto de la Kredo post Li kun la rajto interpreti la Skribojn.
vortoj de Bahá 'u'llá h kaj 'Abdu'l-Bahá kaj la Gardanto kaj la decidoj de la Universala Domo de Justeco prezentas la
ta kiel
"rompanto de la Sankta Interligo."1
'Abdu'l-Bahá diras:
Malamiko de la Kredo estas tiu kiu penas interpreti la vortojn de Bahá 'u'llá h kaj tiamaniere nuancigas ilian
signifon konforme al sia perceptoEn alia Tabuleto Li skribas:
Dio restos firma kaj sekura.
Estas nenio kio malhelpas la homojn forlasi religion se ili tion deziras. 'Abdu'l-Bahá diras: "Dio Mem ne
devigas al la animo farigi spirita. La agigo de la homa volo libera estos necesa." La spirita Interligo, tamen,
klare malebligas la sektismon interne de la bahaa komunumo.
Ne Ekzistas Profesia Pastraro
por elspezoj de instr
de homoj distingitaj de siaj samkredanoj per ekskluziva plenumado de pastraj funkcioj kaj per pastraj prerogativoj.
religia edukado, por plenumado de religiaj ritoj kaj ceremonioj, por administrado de justeco, k.t.p. Nun, tamen, la aferoj
-fonto.
administrado de justeco estas konfidita al la tiucele elektitaj kompetentuloj.
Instruisto estas necesa por infano, sed la celo de vera instruisto estas pretigi sian instruaton lerni sen instruisto - vidi aferojn
gento, pastro estas necesa, sed lia vera tasko estas ebligi al la homo sin helpi sen li; vidi la diajn aferojn per la propraj okuloj,

1

-254 kaj 262-263 por pliaj klarigoj pri la Gardanteco kaj la Universala Domo de Justeco.
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ILIZACIO
. – Bahá 'u'llá h
Religio estas Fundamento de Civilizacio

de progreso; kaj starigo de vera civilizacio dependas de fidela sinturno al la gvidado de profeta Revelacio. Bahá 'u'llá h diras:
aj arogantaj. Vere Mi diras:
kio ajn malaltigos la noblan staton de religio tio pligrandigas senzorgecon de malbonuloj, kaj finrezultigas
anarkion. …
Konsideru la civilizacion de la Okcidentaj popoloj poloj de
la mondo. Oni elpensis inferajn instrumentojn, kaj elmontris tian kruelecon en la detruado de vivo kia estis
malbonojn, escepte se la popoloj de la
…
– Words
of Paradise (Vortoj de Paradizo)

Justeco
konsilo rilatas al
vivo:

de aliaj homoj, por kompreni per la propra kompreno kaj ne per kompreno de via najbaro. Pripensu tion en
via koro, kiel decas al vi esti. Vere justeco estas Mia donaco al vi k

co, kaj la plej granda malamiko de socia progreso,
estas egoismo. Bahá 'u'llá h diras:
vidon de la koro!
Ho homoj! La mallumo de avido kaj envio malheligas la lumon de la animo kiel nubo malhelpas trapenetron
de la sunaj radioj. (Tabuleto al kelkaj persaj kaj zoroastraj bahaanoj)
eco de la profetaj instruoj ke egoistaj konsideroj kaj egoistaj agoj alportas
gravaj kiel siaj propraj, kaj subordigi siajn proprajn p
Kaj se vi priatentas justecon, elektu por aliaj tion kion vi elektas pou vi mem." –
Words of Paradise (Vortoj de Paradizo).
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Registaro
La instruoj de Bahá 'u'llá h enhavas du diversajn tipojn de aludoj al la problemo de
tabuletoj revelaciitaj al la Regantoj, kaj ili traktas pri la problemoj de registaroj ekzistantaj en la mondo dum la surtera vivo de
mem.

– Gleaning from the Writings of
Bahá 'u'llá h
Paco" kaj la "Plej Granda Paco". En Siaj tabule
pri la bezonoj nuntempaj rezultus en milito kaj revolucioj kaj kondukus al la renverso de la malnova sistemo. Sekve, Li diris
turnas sin de Dio horo vi ne turnos vin al Dio, vere, Li furioze kaptos vin, kaj igos ke

207, 209, 214, 216, 248-

s al Ni certigi Vian triumfon sur la tero kaj altigi Nian Kredon
– Gleanings from the Writings of Bahá 'u'llá h, pp.
h).

-entenan kunvenon de homoj
estos universale realigita. La regantoj
devos konsideri tiujn rimedojn por meti la fundamentojn de la Sankta Paco tutmonda inter la homaro. Tia
paco postulas ke la Grandaj Potencoj decidu, pro la trankvileco de la popoloj sur la tero, ke ili estu plene
– Gleanings
Per tiaj konsiloj, Bahá 'u'llá h
potencon. Nun la moderna historio konfirmas tiun averton, meze de tiuj devigaj movadoj kiuj atingis tiel detruigan energion
rifuzis la Plej Sanktan Pacon, alkro
tiun de viaj familianoj." "Tio kion la Eternulo ordonis kiel suverenan kuracilon kaj plej fortan rimedon por resanigi la tutan
unu universala Religio, unu komuna Kredo. Tio tute ne estas atingebla krom per la
– Gleanings from the Writings of Bahá 'u'llá h, pp. 245, 255 (Kolektado el la
La Malplia Paco s
– Gleanings
from the Writings of Bahá 'u'llá h
uj, kiuj turnas sin al Dio.
Politika Libereco
Kvankam Bahá 'u'llá h prezentas kiel idealon reprezentantan formon de registaroj, lokaj, naciaj kaj internaciaj, Li instruas
subite plenan memregadon al homoj needukitaj, direktataj de egoistaj deziroj kaj nespertaj en la gvidado de publikaj aferoj skribas en la Libro Aqdas:
estas, ja, el tiuj kiuj eraregas. Ni rimarkas ke kelkaj p
ili vivas en evidenta malklereco.
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oluta libereco estas bestoj. Koncerne homon estas lia
malvirteco.

Diru: Vera libereco signifas submeti vin al ordonoj, se vi nur estas el tiuj kiuj scias. Se homoj sekvus tion kion

– Kitá b-i-Aqdas
Por pliboni

Regantoj kaj Regatoj

sigelo de gloro.

malpaco kaj malordo." – Tablet of the World (Tabuleto de la Mondo).
ti edukajn metodojn kaj forton de bona

sincereco kaj obeemo. Ho popolo de Dio! Ornamu viajn tempiojn per mantelo de fidindeco kaj honesteco; tiam akompanu vian
Eternulon kun armeo de bonaj agoj kaj bonaj moroj. Vere Ni malpermesis al vi ribelojn kaj malpacojn, en Miaj
Libroj kaj E
–
Tablet of Ishrá qá t (Tabuleto Ishrá qá t)
Disdono de Oficoj kaj Avancoj.
Tablet of
Ishrá qá t (Tabuleto Ishrá qá t):
La kvina Ishrá qá t (Brilego)
perfiduloj ne uzurpu postenon de homoj fidindaj kaj por ke rabemuloj ne okupu lokon de gardistoj.
ties talentoj kaj kapabloj li povos dedici sian koron

Ekonomiaj Problemoj
En plej fortaj esprimoj la
'Abdu'l-Bahá diras:
pozicio, partopren
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devas esti rebonigita. Sed oni devas tre zorgeme apliki kuracilon. Oni ne povas tion fari okaziginte absolutan

devojn. Multrangeco estas absolute necesa por certigi bonordan organizon. Armeo ne povas konsisti
danto.

da amaso da popolo.

estos farita.
Publikaj Financoj
'Abdu'l-Bahá sugest
enspezoj devus est
proporcio konformus al la superfluo de la enspezoj kompare kun la necesaj elspezoj.
siajn necesajn elspezojn por kuranta jaro - tiam kio mankas por lia vivtenado kaj tiu de lia familio devus esti havigita el
publikaj kapitaloj.
-trovoj kaj memvolaj
uloj, orfoj, lernejoj, de blinduloj kaj surduloj, kaj
1

Propravola Divido
-Bahá diras:
propravola dividado est

Universala Labordevo
Unu el la plej gravaj instruoj de Bahá 'u'llá h
socia abelejo devas esti neniaj mallaboremuloj, neniaj laborkapablaj individuoj parazite vivantaj en la socio. Li diras:
–
– vian laboron – Ni
identigas kun adorado de Dio, la Vera. Pensu, ho homoj, pri la Kompatemo de Dio kaj pri Liaj Favoroj, kaj
danku Lin matene kaj vespere.

1

Pri pluaj detaloj rigardu publikigitajn paroladojn de 'Abdu'l-Bahá, speciale tiuj kiujn Li faris en Usono.
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d okupu vin per tio kio utilos al vi mem kaj
oj, fidante
–
homoj – por senfrukta batalado kaj konkurado! Kaj kiom est
nobla vivo. Tiam oni vidus neniajn mizer-kvartalojn, nenian

rekompencitaj. Bahá 'u'llá h diras en la Tabuleto Tará zá t: La homoj de Bahá devas al neniu rifuzi rekompenci per repago tion
kion oni meritas, kaj devas respekti talentulojn. … Oni parolu juste kaj rekonadu la valoron de bonfaroj."
Koncerne procenton, Bahá 'u'llá h skribas en la Tabuleto Ishrá qá t sekvante:
sufokitaj. ... Malofte oni povas trovi homon k

-i-hasan"

prunteprenanto). Tial, pro favoro al la servantoj, Ni decidis, ke profit-mono estu allasita, inter aliaj negocagoj
ties limoj, kie
de unu al la alia. …
as komisiita al la membroj de la Domo de Justeco, ke ili agu konforme al la

Malpermeso de Industria Sklaveco
En la Libro Aqdas Bahá 'u'llá h malpermesas sklavecon, kaj 'Abdu'l-Bahá klarigis ke ne
Inter la jaroj 1860 kaj 1865 vi plenumis admirindan agon; vi forigis personan sklavecon; sed nun vi devas fari
i devas forigi industrian sklavecon. …
flanke. Tiam estos

Estonte ne estos eble por homoj a

Tiel la aferojn de kapitalo kiel de laboro servos plej bone amikaj interkonsento kaj kunagado, justa kompanianeco kaj
do, la tasko de registaroj elpensi rimedojn kiuj malebligos en estonteco uzadi tiajn barbarajn metodojn por solvi
malkonsentojn. Abdu'l-Baha' diris en Dublin, New Hampshire, en 1912:
ti nur
elektataj el parlamentoj
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n. Alie la laboro kondukos al
donadi difinitan, juste fiksitan procenton de la gajnoj al siaj laboristoj, por ke la oficistoj ricevu, krom la salajro,

Testamentaj Don
stamente, oni devas taksi la

nature bahaanoj, skribante sian lastan testamenton, restos sub la influo de la modelo donita de Bahá 'u'llá h por okazoj de

Egaleco de Viroj kaj Virinoj
Unu el la sociaj principoj al kio Bahá 'u'llá h atribuas grandan signifon estas ke virinoj devas esti konsiderataj kiel egalaj kun
viroj kaj devas posedi egalajn rajtojn kaj privilegiojn, egalan edukon, kaj egalajn oportunojn.
ukado. Knabinoj devas ricevi

la vivo ili estas sub la influo de la frujara edukado Kiel grave do estas, ke knabinoj estu bone
la Ligo por Libereco de Virinoj en Londono en 1913, Li diris:
-u

el la fundamentaj principoj de Bahá 'u'llá h.
Kelkaj sciencistoj konstatis ke vira cerbo pezas pli multe ol la virina, kaj prezentas tion kiel provon de
malmulte pezas, kaj kiuj tamen elmontras grandegan inteligentecon kaj grandan kapablon de kompreno.
Aliflanke ni vidas personojn kun grandaj kapoj, kies cerboj certe estaspezaj, kaj kiuj tamen estas malspiritaj.
Sekve pezo de cerbo ne estas fidinda mezurilo de inteligenteco kaj supereco.
Kiam viroj prezentas kiel duan pruvon de sia supereco la aserton ke virinoj ne sukcesis tiel multe kiel viroj, ili
uzas mizeran argumenton sen konsideri la historion. Se ilia kono de la historio estus pli granda, ili scios ke en
plenumas grandajn farojn.
Tiam 'Abdu’l-Bahá priskribis la elfarojn de Zenobia kaj aliaj grandaj virinoj el la pasintaj tempoj, kaj finis per elokventa tributo
Inter la virinoj de nia tempo estas Qurratu'l-
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-

- por la
perfekteco de la homaro. Post mallonga tempo ili ricevos siajn rajtojn. Viroj vidos virinojn seriozajn, digne sin
vivo; tiam viaj fruntoj estos kronitaj per la
diademo de eterna gloro.
Virinoj en la Nova Epoko
aferoj,

- en tiaj aferoj

rezultatojn. 'Abdu'l-Bahá diras:
- forto perdas sian influon, kaj mensa
vigleco, intuicio, kaj la spiritaj kvalitoj de amo kaj serverno, kiuj estas la potenco de virinoj, akiras superecon.
Tial la nova epoko estos epoko malpli vira, kaj pli multe penetrita de la virinaj idealoj –
j kaj virinaj elementoj de civilizacio estos en pli granda egalpovo. – Star of the
West, vol. iii, nNov-Jorko)
Forlaso de Perfortmetodo
Bahá 'u'llá h konsilas al Siaj sekvantoj evitadi metodojn de perforto en la emancipado de virinoj same kiel en aliaj aferoj. Brilan
s
konc
konsciante ke la antikva kutimo de vual-portado estas, por homoj kleraj, nenecesa kaj nekonvena, trankvile toleras tamen la
konformeco al la kutimo ne estas diktita de timo, sed de fidoplena certeco pri la potenco de edukado kaj pri transformaj kaj
knabinoj, kaj al dissemado kaj progresigado de la bahaaj idealoj, plene komprenante ke kiam la nova spirita vivo kreskos kaj

Edukado
Edukado - la instruado kaj gvidado de homoj, la evoluo kaj ekzercado de iliaj naturaj kapabloj - estis de la komenco de la
edukado estas proklamitaj en plej klaraj esprimoj. Instruisto estas la plej potenca faktoro de civilizacio kaj lia laboro estas la
plej alta kian homo povas aspiri.

taj estas instruitaj de la
aj elementoj de bona
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kompare malgrandan rolon en la formado de noblaj kaj utilaj vivoj.
Bahá 'u'llá h diras ke edukado devas esti universala:

de Justeco devas havigi
– Tablet of Ishrá qá t

Kiu edukas sian
(Tabuleto Ishrá qá t)

– Tablet of the World
(Tabuleto de la Mondo)
Naturaj Diferencoj de Karakteroj

kapabloj kaj talentoj, kaj vera edukisto neniam penas trudi al du homaj naturoj tiun saman modelon. Efektive, li neniam
penas trudi
plantojn. Unu plan
e sinmontros. 'Abdu’l-Bahá diras:
La Profetoj rekonas ke edukado havas grandegan influon je la homa gento, sed Ili deklaras ke mensoj kaj
edukataj de la

Preparado de Karaktero
Speciale atentinda afero en edukado estas la preparado de karaktero. Koncerne tion, ekzemplo estas pli efika ol instruo, kaj
la vivmaniero kaj karaktero de la gepatroj, instruistoj kaj kutimaj kunestantoj estas faktoro de senkompara signifo.
La Profetoj de Dio estas la grandaj edukantoj de la homaro, kaj Iliaj konsiloj kaj la historioj de Iliaj vivoj devas esti semataj en
infanaj mensoj tuj kiam ili kapablas ilin kompreni. Speciale gravaj estas la vortoj de la Superega Instruisto, Bahá 'u'llá h, Kiu

nco. Igu ilin enmemorigi al si la Tabuletojn de la Kompatema kaj kanti ilin per plej
-Adhká r.
Artoj, Scienco, Metioj
Edukado en la artoj, scienco, metioj kaj utilaj profesioj estas konsiderata grava kaj necesa. Bahá 'u'llá h diras:

per vortoj. Tiuj kiuj posedas sciojn kaj artojn havas grandajn rajtojn inter la homaro. Efektive, scio de homo
–
Tablet of Tajallíyá t (Tabuleto Tajallíyá t)
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Traktado de Krimuloj
-Bahá diris la jenan:
u
krimadon, por ke krimo mem prezentu sin al ili kiel plej granda puno, plej terura kondamno kaj turmento. Tiel
estos plenumataj neniaj krimoj postulantaj punon. …
lbonfaron, tio estas

.
Sed la socio havas la rajton de defendo kaj de singardo. Krom tio, socio ne havas malamon nek
Tiel la vortoj de Kristo: "Al tiu, kiu frapas vian

… la bonstato de socio dependas de justeco. ... Sekve la instruoj de Kristo pri indulgo kaj pardono ne
edzinojn, infanojn, kaj parencojn kaj perfortus vian honoron, vi devus esti cedemaj al la tiranaj malamikoj, kaj
individuo. Se unu homo atakas alian, la atakito devas pardoni lin. Sed la socio devas defendi la rajtojn de
homo. …
per preparado kaj organizado de instrumentoj kaj rimedoj de pun
ka
morojn kaj eviti malvirtojn, tiel ke krimoj ne okazu. – Some Answered Questions, pp. 307-311 (Demandoj kaj
Respondoj)
Influo de la Gazetaro
kiel
de diversaj nacioj; ili

egoismo kaj avido, kaj ornamitaj per
senigita de
– Tablet of Tará zá t (Tabuleto Tará zá t)
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L PACO

– Bahá 'u'llá h, Tablet to Ra’ís (Tabuleto al Ra'ís).

oj de unueco, harmonio kaj kompatemo
-Bahá diras:
En la mondo d
inter homoj. En la mondo de la naturo ekzistas
tiraneco, egoismo, atakemo, premegado, uzurpado de rajtoj de la aliaj kaj aliaj malaprobindaj ecoj kiuj
konsideron al la postuloj de la naturmondo, sukceso kaj prospero ne estus eblaj. La naturo estas militema, la
s naturaj en la bestmondo.
Tial la Eternulo de la humaro, havante grandan amon kaj kompaton, aperigis Siajn profetojn kaj revelaciojn
de la Sanktaj Libroj, por ke per la dia edukado la homaro estu liberigita de la malvirtoj de la naturo kaj de la
-loko de
kompatsentoj. …
en rilatoj inter la nacioj de la mondo, tiamaniere malakc
devenas de la fakto, ke la principoj de la dia civilizacio estas komplete forlasitaj, kaj la instruoj de la profetoj
estas forgesitaj.
La Plej Sankta Paco

'Abdu'l-Bahá diras:
…

en tiu

gitaj estos kunagado kaj unueco, kaj militoj estos fine tute
neniigitaj. … Universala paco starigos sian tendon en la mezo de la mondo, kaj la Benita Arbo de Vivo
leono kaj bovido - kondutos reciproke kun perfekta amo, amikeco, justeco, kaj praveco. La mondo estos
plenigita per scienco, p
– Some
Answered Questions, pp. 74-75 (Demandoj kaj Respondoj)

Por klare vidi kiel povos esti atingita la Plej Granda Paco, ni unue esplo
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malamikecoj
En unu el Siaj paroloj en Parizo 'Abdu'l-Bahá diris:
Relig

Alifoje Li diras:
De la kom
subtenante reciprokan malamikecon kaj malamon. Konsideru la historion de la religiaj militoj. … Unu el la plej
mortigadis, rabadis kaj malliberigis la islamanojn, kaj kelkfoje la islamanoj estis venkintoj, siavice repagante

fanatikuloj forlasis la Orienton, postlasante cindrojn kaj ruinojn kaj trovante siajn proprajn naciojn en stato de
a
konflikto kaj diferenco inter tiu kristana sekto kaj la katolikoj. ... Kiom multaj forvelkis en malliberejoj! Kiel
Kristanoj kaj islamanoj konsideris judojn kiel satanojn kaj malamikojn de Dio. Tial ili malbenis kaj persekutis
ilin. Oni mortigis amasojn da judoj, bruligis kaj rabis iliajn domojn, sklavigis iliajn infanojn. La judoj siaflanke
konsideris la kristanojn kiel senkredulojn, kaj la islamanojn kiel malamikojn kaj detruantojn de

arbo. Ne estas du arboj, unu arbo de la dia favoro, kaj la
alia arbo de Satano." … Tial ni devas havi plej grandan amon unu al la alia. Ni ne devas konsideri iun
stas tiel: kelkaj ne
scias - oni devas ilin gvidi kaj eduki. … Kelkaj estas malkleraj, oni devas ilin informi. Kelkaj estas kiel infanoj,

klerigi kaj helpi ilin en amo. Oni deva

-Bahá
diras:
unugente. ... En la
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La solan efektivan diferencon prezentas la grado de fid

Tiel same malutila kiel
En la malnovaj tempoj estis dirite: "Amo al sia patrolando estas elemento de la kredo de Dio. " La Lango de
al la birdoj de
– Tablet of the World (Tabuleto
de la Mondo)
Teritoriaj Ambicioj
Multaj estis la militoj kondukitaj pro peco da teritono kies posedo

Okaze de la batalo apud Benghazi1, 'Abdu'l-Bahá diris:

batalante h
-regiono
-

la plej malaltan formon de la mateno, la teron.

Kiel ajn granda estas la konkerinto, kiom ajn da landoj li sklavigus, li ne povas reteni por si el tiuj dezertigitaj
landoj pli multe ol etan terpecon - sian tombon.
stigi civilizacion … certe estus
monduma gajno de kelkaj personoj terura mizero estas portata en multegajn hejmojn, rompante la korojn de
centoj da viroj kaj virinoj. ...

penso de amo. Kiam la soldatoj de la mondo nudigas la sabrojn por mortigi, la soldatoj de Dio prenu al si
koroj kaj sinceraj animoj. Ne pensu ke la mondpaco estas neatingebla idealo. Nenio estas neebla por la
homoj.
Universala Lingvo
pozitivaj proponoj de Bahá 'u'llá h kiuj celas atingon de la Plej Sankta Paco.
Siaj Tabuletoj. Ekzemple en la Tablet of Ishrá qá t (Tabuleto Ishrá qá t) Li diras:
La Sesa Ishrá q (Brilego) estas Konkordo kaj Unueco inter la homoj. Per la radioj de Unueco la regionoj de la
skribo kaj parolo. Pro tio, en Niaj Epistoloj, Ni o

1

Batalo en la Itala-Turka Milito kiu eksplodis la 29an de septembro 1911.
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motiv
internaciaj
Parizo en februaro 1913, 'Abdu'l-Bahá diris:

raso
konsiderataj kiel unu.
internacia lingvo ne estos akceptita, kompleta unueco inter diversaj grupoj de la mondo estos
miskomprenojn oni povas dispeli nur per internacia helplingvo.
Parolante
kesto -

ilo malfermanta la keston. Se ni havus universalan lingvon, la okcidentaj

de la Oriento povus esti tradukitaj en tiun lingvon por la utilo
co de la
bonan kunvivadon de diversaj rasoj.
Dankon al Dio, ke d-ro Zamenhof1

j de la mondo,
sian patrolingvon ka

Justeco traktos
-Bahá diris: "La amo kaj penado metitaj en Esperanton ne estos perditaj, sed neniu unuopa
persono povas konstrui Universalan Lingvon." – 'Abdu'l-Bahá in London, p. 95 ('Abdu'l-Bahá en Londono).

Universala Ligo de Nacioj
Alia propono multfoje kaj forte starigita de Bahá 'u'llá h estis ke oni devas formi Universalan Ligon de Nacioj por gardado de
2, Li diris:
Ho Geregantoj de la tero! Pacigu la diferencojn inter vi, kaj tiam vi ne bezonos plu armilaron krom tiom kiom
necesas por defendi viajn regnojn kaj popolojn. …

1
2
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justeco.
En 1875, 'Abdul-

1

pro

La vera civilizacio levos sian standardon en la kormezo de la mondo tiam kiam kelkaj el la elstaraj kaj noblaj
regantoj -

tuta homaro. Tiu supera kaj nobla
entrepreno - la vera fonto de paco kaj bonstato de la tuta mondo kta
la grandeco d

– The Secret of Divine Civilization,
pp. 64-65 (La Sekreto de Dia Civilizacio)
La bahaanoj vidas gravajn mankojn en la strukturo de la Ligo de Nacioj2, kiu ne atingos tian tipon de institucio kian
Bahá 'u'llá h difinis kiel esenca al starigo de mondpaco. La 17an de decembro 1919, 'Abdu'l-Bahá deklaris:

plenumos tiun sanktan taskon per la plej grandaj forto kaj potenco.
Internacia Arbitracio

-Baha' diris:
festeno de internacia arbitracio, ke la problemoj de landlimoj, de naciaj honoro
rifuzi obeon al tiamaniere akceptitaj decidoj. Se malkonsento ek
elon.
Alifoje, en unu el Siaj Parizaj paroloj en 1911, Li diris:
lando kaj registaro. La membroj de tiu granda konsilantaro devas kunsidi en har

D
kaj multaj arbitraciaj traktatoj estis subskribitaj, sed plejmulto el ili tute ne atingis la grandajn proponojn Bahá 'u'llá h. Neniam
konkretaj garantioj ke l
problemoj de landlimoj, de nacia honoro kaj de grandsignifaj aferoj estas klare entenataj en la traktatoj, kaj la interkonsentoj
1
2

-1920.
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posedos la plejsuperan sankcion de la Mondarbitracio ricevos vastan kampon por realigi siajn bonfarajn eblecojn kaj la malbeno de milito estos fine elpelita el la mondo.
Limigo de Armilaro
'Abdu'l-Bahá diras:
se unu formetos la armilojn kaj aliaj rifuzos tion fari. La nacioj de la mondo devas interkonsenti en tiu
ekstr
pro sia natura kaj supozita profito. – Diary of Mírzá Ahmad Sohrab, 11-14 majo 1914 (Taglibro de Mírzá
Ahmad Sohrab)
Nerezistado
-forto en siaj propraj
de nura memdefendo. En Persujo multaj, multaj miloj de babanoj kaj bahaanoj suferis teruran sorton pro
sia kredo. En la fruaj tagoj de la Kredo la babanoj diversokaze defendis sin mem kaj siajn familiojn per glavo, kun grandaj
-Bahá skribas:
Milito". "Esti
mortigitaj", Li diris, "estas por vi pli bone ol mortigi. La Religio de Dio devas esti disvastigata per firmeco kaj
la Vorton de
, sia sindonemo kaj sia firmeco. La Eternulo povas disvastigi
Sian Religion kaj venki obstinulojn. Ni deziras neniun defendanton krom Li, kaj kun niaj vivoj en la manoj ni
atendas la malamikojn kaj bonvenigas martirecon." (verkita de 'Abdullibro)
Bahá 'u'llá h skribis al unu el la persekutantoj de Sia kredo:
Ilia armeo estas bonaj agoj, kaj iliaj bataliloj bona konduto, kaj ilia komand
mo
en la historio de la mondo, kaj kion neniam vidis la okuloj de la nacioj. Kiel ili povus suferi tiajn terurajn
enco de la Reganto de la homaro. –
Epistle to the Son of the Wolf, pp. 74-75 (Epistolo al Filo de Lupo).
bahaa kredo ricevis en sia
kiu morto ne estas teruro, viv

Justaj Militoj
Kvankam Bahá 'u'llá h, kiel Kristo, konsilas al Siaj sekvantoj tiel al individuoj kiel al la religia komunumo akcepti la kondutkaj tiraneco. Se individuoj estas persekutataj kaj suferigataj e
1

1

i Traktado de Krimuloj, pp. 154-155.
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-Bahá skribas: "Povas okazi, ke iam
necesa."

internacia solidareco atakaj mi
internacia justeco, unueco kaj paco povas esti nepra devo. 'Abdu'l-Bahá skribas ke en tia okazo:
je granda fundamento de paco, kaj detruo estas
te, se
– The Secret of Divine Civilization, pp. 7071 (La Sekreto de Dia Civilizacio)
Unueco de Oriento kaj Okcidento.
a Oriento kaj la Okcidento. La Plej
popoloj de la tero kio donos multe da altvaloraj fruktoj. En unu el Siaj paroloj en Parizo, 'Abdu'l-Bahá diris:

Mahometo estis sendita al Orienta nacio. Bá b aperis en la Orienta lando Persujo. Bahá 'u'llá h vivis kaj instruis
speciale en la Okcidento,

to bezonas materialan progreson kaj en la Okcidento oni sentas mankon de
- La Oriento kaj la Okcidento devas interligi sin
granda harmonio,
brilanta spegulo reflektanta la atribuojn de Dio.

Para
Gloro.
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ORDONOJ KAJ INSTRUOJ
ataj kaj aliformataj konforme al la bezono de la tempo, escepte de la
– Bahá 'u'llá h

Bahá 'u'llá h, kiel Mahometo, malpermesas ali Siaj sekvantoj konduki la
III-a ni legas:
tio kio utilos al viaj animoj kaj al la animoj de la homaro. ... Eniru en la ed
la

intimaj rilatoj kun homoj?
En la Korano ni legas:
Kaj Ni igis Jesuon la filon de Maria, sekvi, kaj Ni donis al Li la Evangelion, kaj Ni estigis en la koroj de tiuj, kiuj
–
– por strebi al la
–

homa gento.

La bah

– Kitá b-i-Aqdas
'Abdu'l-Bahá skribis al unu demandinto: "
enmiksi sin en la afero."
'Abdu'lskribis pri geedzeco:
reciproke plej
interligo, kaj la intenco estu por okazigi harmonion, kunecon kaj unuecon kaj por atingi eternan vivon. …
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-

o
bezonoj de la tempoj. 'Abdu'lLa amikoj (bahaanoj) devas s
povas esti plenumita. ... La fundamento de la Regno de Dio bazas Sin sur harmonio kaj amo, unueco,
ekse

Bahaa Kalendaro
Inter diversaj popoloj kaj en diversaj tempoj estis akceptitaj diversaj metodoj de tempokalkulo, kaj kelkaj diversaj kalendaroj
la hebrea inter la judoj, kaj la islama inter la muzulmanaj komunumoj.
Bá b akcentis la signifon de la heroldata de Si epoko per enkonduko de nova kal
la luna monato estas forlasita kaj akceptita estas la sunajaro.
ordinara jaro kaj kv
nokso (kutime 21 marto), kaj la bahaa epoko komencas sin per la jaro de la deklaraclo de Bá b
(te. 1844 p. K., 1260 p.H.)
Sekvas la monatoj de la bahaa kalendaro:
Araba Nomo
Bahá
Jalá l
Jamá l
'Azamat
Nù r
Rahmat
Kalimá t
Kamá l
Asmá ’
'Izzat
Mashíyyat
'Ilm
Qudrat
Qawl
Masá ’il
Sharaf
Sultá n
Mulk
Ayyá m-í-Há
19-a ‘Alá ’
1-a
2-a
3-a
4-a
5-a
6-a
7-a
8-a
9-a
10-a
11-a
12-a
13-a
14-a
15-a
16-a
17-a
18-a

Eldirmaniero
Bahá
Azamat'
Nur'
Rahmat'
Kalemat'
Kamal'
Asma'
Ezzat’
Elm'
Godrat'
Masael'
Soltan'
Molk'
Aj-jam-eh-ha
Ala'

Traduko
Splendoro
Gloro
Beleco
Grandiozeco
Lumo
Indulgo
Vortoj
Perfekteco
Nomoj
Potenco
Volo
Scio
Povo
Parolo
Demandoj
Honoro
Suvereneco
Regado
Tagoj de H’ (intermetitaj tagoj)
Alteco

Komencaj Tagoj
21 Marto
09 Aprilo
28 Aprilo
17 Majo
05 Junio
24 Junio
13 Julio
08 Septembro
27 Septembro
16 Oktobro
04 Novembro
23 Novembro
12 Decembro
31 Decembro
19 Januaro
07 Februaro
02 Marto
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el la malnovaj kalenda

Spiritaj Asembleoj
-Bahá starigis bazon por la evoluo de la administra sistemo establita per la
Skriboj de Bahá 'u'llá h. Por montri la altan gravecon atribuita al la institucio de la Spirita Asembleo, 'Abdu'l-Bahá en tabuleto
deklaris ke iu traduko devas esti aprobita de la Spirita Asem
plibonigis la tekston.

Asembleoj estos nomitaj Domoj de Justeco.

s al
bahaaj komunumoj.
La naturo de la Spirita Asembleo, loka kaj nacia, estas prezentita en la sekcio pri la Testamento de 'Abdu'l-Bahá en la fina
Shoghi Effendi jene:
Religio, tute ne estas la sola agado por ricevi la plenan atenton de la Asembleoj. Atentiga studo de la
Tabuletoj de Bahá 'u'llá h kaj 'Abdu'lcesaj al la interesoj de la

la sagoj de la malpacigantoj kaj la atakoj de la malamikoj.

al la Religio.
Ili klo

por la edukado de infanoj, starigu, kiam ajn eble, bahaajn edukadajn instituciojn, organizu kaj direktu ilian
laboron por provizi la plej bonajn rimedojn por iliaj progreso kaj evoluigo.

,
publiko.
anko de tiu spirita potenco kiu sola kapablas provizi la bezonatan sintenon de respondeco kaj humileco al la

Bahaaj Festoj, Datrevenoj kaj Fastotagoj
Festo Naw-Rú z (Bahaa Novjaro), 21 marto.
Festo Ridvá n (Deklaracio de Bahá 'u'llá h), 21 aprilo - 2 majo.
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Deklaracio de Bá b, 23 majo.1
Morto de Bahá 'u'llá h, 29 majo.
Martirigo de Bá b, 9 julio.
20 oktobro.
Tago de la Sankta Interligo, 26 novembro.
Morto de 'Abdu'l-Bahá , 28 novembro.
komence de 2 marto.
Festoj
primon en multaj festoj kaj sanktotagoj tra la jaro.
En Sia prelego dum la Naw-Rú z-Festo en Aleksandrio, Egiptujo, en 1912, 'Abdu'l-Bahá diris:
aj

frukto estas pli grava ol gvidado de homoj. Sendube la amikoj de Dio devas en tia

Dio al la homaro.
La Festoj Naw-Rú z (Nova Jaro) kaj Rid

kaj Bahá 'u'llá h, kaj de la Deklaracio de Bá b
versaroj kaj tabuletoj, kaj per mallongaj
malriculoj kaj malsanuloj, k.t.p.

La datrevenoj de la martirigo de Bá b kaj de la morto de Bahá 'u'llá h kaj 'Abdu'l-

Fasto

ekvinokso, la fasto okazas
la 6oj).
Estas tre evidente ke perioda fasto kian ordonas la bahaaj instruoj estas utila kiel rimedo de korpa higieno. Sed kiel la
spirita n
-Bahá diras:
Fasto estas simbolo. Fasto signifas abstinadon de voluptaj deziroj. Korpa fasto estas simbolo de tiu

1

-Bahá.
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de mem-apetitoj kaj memnecesa. En Hindujo estas sekto kies anoj praktikas ekstreman abstinadon, kaj iom post iom malpliigas sian
(citita de f-mo E. S.
Stevens en Fortnightly Review, junio 1911)
Kunvenoj
'Abdu'l-

do kaj studado de

ka] la servantinoj de la Kompatema.

Dum la spiritaj
celo de la kredantoj devas esti instrui kaj lerni la Dian Veron, plenigi siajn korojn per Diamo, atingi pli perfektan obeon al la
Dia Volo, kaj akceli la venon de la Regno de. Dio. En prelego farita en Nov-Jorko en 1912, 'Abdu'l-Bahá diris:

uj diskutoj.
… Ju pli da interkonsento, unueco kaj amo regos inter vi, des pli la konfirmoj de Dio estos kun vi, kaj helpo
kaj apogo de la Benita Belo, Bahá 'u'llá h, subtenos vin.
En unu el Siaj Tabuletoj Li diris:
interparolon pri eksteraj temoj, kaj la kunsido devas esti limigita al
kantado de versaroj kaj legado de la vortoj, kaj al aferoj koncernantaj la Kredon de Dio, kiel klarigo de pruvoj,

La Festo de la Deka bahaa administra sistemo de post la morto de 'Abdu'l-Bahá , la Festo de la Dek-

kaj diskutas planojn kaj sugestojn por novaj kaj pli bonaj servometodoj.
Mashriqu'l-Adhká r1
"Mashriqu'l-Adhká r", kio signifas "

1

-Azkar.

-

shriqu'l-Adh
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praktikaj laboroj plenumataj por plibonigo de la sociaj kondicoj.1
granda Mashriqu'l-Adhká r estis konstruita en Iskabado, Rusujo.2
'Abdu'lSia vizito al Ameriko en 1912.3

-lago kelkajn mejlojn
-Templo" de la Okcidento, 'Abdu'l-Bahá skribas jene:
blo, estas konstante

sendataj oferoj por la fondkapitalo de la Mashriqu'l-Adh

Se iu volas meti sian monon alimaniere, li faru tion. Neniel miksu vin en liajn aferojn, sed estu certa, ke la plej
shriqu'l-Adhká r.
grava entrepreno en tiu
-

shriqu’l-Adh
u urbo devas esti fondita granda Mashriqu'l-

Adh

shriqu'l-Adh
taj

al la tuta homaro.
por studado de

-kolegio, malsanulejo, gastejo, establo por nekuraceblatoj, universitato
- la pordoj

ajn materiajn kaj
spiritajn donacojn sur la tutan homaron.
Vivo post Morto

signojn de Dio kaj Liajn atribuojn, kaj revelacios Liajn indulgemon kaj favoron. Mia Plumo haltas kiam
igos la spiriton eniri en staton kiun oni ne povas esprimi per vortoj, kaj kiun klarigi povas neniu el ekzistantaj

ela trono kaj de la tero, lia

1

Rilate al Mashriqu'l-Adh
-postadorejon, Templon, nek pagodon, moskeon nek pregejVero kaj Paco kaj Amo kaj Justeco venis kaj eklog is tie."
, 1892.
2
Tiu unua Adorejo estis multe difektita dum tertremo en 1948 kaj devis esti malkonstruita kelkajn jarojn poste.
3

Epilogon).
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al la homaro. Diosenditoj venas nur por gvidi la kreitojn sur la rektan Vojon de la Vero. La celo de ilia
kun absoluta sinofero, al la trono de la Plej

movimpulson
– Gleanings from the Writings of Bahá 'u'llá h,
pp. 155-

)

Simile 'Abdu'l-Bahá skribas:
li la sekretoj de la vero; des pli certe li retrovos kaj rekonos personojn kun kiuj li rilatis. Sendube la sanktaj
en tiu mondo. Simile ili trovos
r la Regno de Dio estas sanktigita (liberigita)
disde tempo kaj loko; tio estas alia mondo kaj alia universo. Kaj sciu kun certeco ke en la diaj mondoj la
amo kiun
unu havis al alia, ne estos forgesita en la mondo de la Regno, nek vi forgesos tie la vivon kiun vi havis en la
materia mondo.

Bahá 'u'llá h kaj 'Abdu'lperfekteco, kaj la Infero -

ntitajn en kelkaj pli malnovaj religiaj libroj kiel
Volo de Dio kaj kun niaj proksimuloj, kaj la Infero
-

'Abdu'l-Bahá diras:
Kiam homoj estas savitaj per la lumo de kredo el la mallumo de malvirtoj, lumigitaj per la radiado de la suno
deras tion la plej granda rekompenco, kaj scias ke tio estas la
estaj malfortecoj,
karakterizu sin per mallumaj kvalitoj. ... Tio estas la plej grandaj punoj kaj turmentegoj. …
... La rekompencoj de la alia mondo estas la perfektecoj kaj paco ricevitaj en la spiritaj mondoj post forlaso
oroj, diversaj spiritaj donacoj en la Regno de Dio, akiro de la deziroj de la koro
kaj animo, kaj renkonto de Dio en la mondo de eterneco. Sammaniere la punoj de la alia mondo. ... konsistas
oj, kaj ekfalo en la plej malaltajn gradojn de la
morta de la popolo de la vero.
tio estas certe ke al tiuj kiuj estas proksimaj al
la Dia Kortego estas permesite propeti, kaj tiu propetado estas benita de Dio.
pardono per la
tiun povon en la alia mondo, kiu estas la Regno de Dio

istas progreso en perfekteco sed ne en stadio.
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povus sin
ajn instruita homo povus esti, ni povas imagi homon pli instruitan.
– Some Answered Questions, pp. 260, 261, 268, 269, 274 (Demandoj kaj
Respondoj)

La unueco de la homa gento kiun instruas Bahá 'u'llá h koncerna
la sama organismo kaj tiuj du partoj intime dependas de si reciproke.
kontakto, sed kiam la kapabloj de homo evoluas, la kontakto kun tiuj pr
aliaj homoj.
'Abdu'l-Bahá diras:
La vizioj de Profetoj ne estas
"Mi vidis personon en difinita formo, kaj mi diris tion, kaj li donis al mi tian respondon." Tia vizio estas en la
pirita malkovro. …
… Inter spiritaj animoj ekzistas spiritaj komprenoj kaj malkovroj, interrilato kiu estas purigita de fantazio kaj
imago, interkontakto kiu estas sanktigita de tempo kaj loko. Estas do skribite en la Evangelio ke sur la monto
Tabor, Mose

iliajn korojn. – Some Answered Questions, pp. 290-292 (Demandoj kaj Respondoj)
Kvankam konfesante la realecon de la "supernormalaj" psikaj povoj Li tamen malaprobas la penojn celantajn devigi ilian
vojon de spirita progreso kiun la Profetoj preparis al ni. Li diras:
fortoj estas realaj, sed normale, ili ne esta
manojn, piedojn, k.t.p., sed ili ne estas en aktiveco. La tuta celo de la vivo en la materia mondo estas eniri la
ndo. (el notoj de f-ino Buckton,
reviziitaj de 'Abdu'l-Bahá )

bahaanoj. 'Abdu'l-Bahá diris al f-ino E. J. Rosenberg en 1904: "La favoro de efika propetado estas unu el la perfektecoj
-Bahá neniam mencias nomon de mortinto

propra petado."
Alifoje Li diras: "Tiuj kiuj
– 'Abdu'l-Bahá in London, p.
97 ('Abdu’l-Bahá en Londono).
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grandan influon en la alia mondo. Ni
– Notes of

Mary Hanford Ford, Parizo, 1911 (Notoj de Mary Hanford Ford).
Aliflanke Bahá 'u'llá h skribas:
(Tabuleto
tradukita de 'Alí Kulí Khá n)
Kiam oni demandis al 'Abdu'l-Bahá kial la koro ofte turnas sin kun instinkta alvoko al amiko kiu trapasis en la postan vivon, Li
esti perantoj
– 'Abdu'l-Bahá in
London, p. 97 ('Abdu'l-Bahá en Londono)
Neekzisto de Malbono
trino pri unueco de Dio sekvas ke povas ekzisti nenia pozitiva malbono. Povas esti nur la

malbono ne estas lia amo de si memLa
atan hundon - kun rezulto pli malbona rilate al si mem ol tio de la hundo.
En unu el Siaj leteroj 'Abdu’l-Bahá diras:
Koncerne vian rimarkon, ke 'Abdu'lanta, tio estas ja vero, konsiderante ke la plej granda malbono estas se homo
estas manko de scio; mensogo estas manko de vero; blindeco estas manko de vido; kaj surdeco estas
Refoje Li diris:
-trajtoj de tiuj homoj
vivo signojn de deziro, kolero, kaj malbona humoro. Oni povas tiam diri, ke bono kaj malbono estas denaskaj
e, se li ekscitas siajn

omo, kiuj formas la bonecon de la vivo; se ili estas uzataj kaj
–
Some Answered Questions, pp. 250, 351 (Demandoj kaj Respondoj)
manko de vivo. Se la malpli bona flanko de la homa naturo estas neproporcie disvolvita, la kuracilo ne
estas malpli da vivo por tiu flanko, sed pli da vivo por la pli bona flanko, por ke ekvilibro estu reatingita. "Mi venis", diris
Kristo, "por ke vi havu
la mondon". (Tablet to Ra'ís, Tabuleto al Ra'ís), kaj al Siaj sekvantoj Li diras: "Venu por ke mi faru vin vivigantoj de la
homaro". (Tablet to the Pope, Tabuleto al la Papo).
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KAJ SCIENCO
‘Alí, la bofilo de Mahometo, diris: "Ti
povas kompreni, tion religio ne akceptu. Religio kaj scienco pasas man-enestas vera. – 'Abdu'l-Bahá , Wisdom of 'Abdu'l-Bahá
-Bahá )

s ne la vero, sed malvero. Inter la tielnomata religio kaj tielnomata scienco
- io egale fremda al la vera spirito de la
de ilia intelektoj kiom de la direkto de tiu intelekto per altgrada religia mensostato. La vero cedis ne tiom al ilia logika
penetremo kiom al ilia pacienco, amo, korpureco kaj rnemforgeso." Boole, la matematikisto, certigas ke "geometria indukcio
- alvoko de limita menso al la Senlima por lumo en la limhavaj aferoj". La granda profetoj de
religio kaj de scienco neniam akuzis unu la alian. Ne ili, la granda mondinstruistoj, sed iliaj neindaj sekvantoj - la adorantoj de
la litero sed ne de la spirito de iliaj instruoj - est
Ili studis la lumon de la speciala revelacio kiun ili akceptis kiel sanktan, kaj kun plej granda zorgemo kaj precizeco difinis

omojn en vojon de herezo! Multaj malamikoj de la Profetoj
supozitan bonon de tio kion ili kredas esti vero. Aliaj apartenas al pli malaltaj kategorioj; pro egoistaj konsideroj ili batalas

Persekutado de Profetoj
ptataj, en la tempo de Sia veno. Batoj de malamikoj faladis
kaj bahaanoj en Persujo estis kruele mortigitaj pro sia kredo, kaj
de scienco. Giordano Bruno estis bruligita kiel herezulo en la jaro 1600 pro tio, ke li interalie instruis, ke la tero sinmovas

progreso kiel religiaj ortodoksuloj. Samtempaj tielnomataj scienculoj ridis kaj mokis Kolumbon, argumentante je sia propra
neeble reveni supren! Galvani, la pioniro de la elektra scienco, estis mokata de siaj kleraj kolegoj, kiuj nomis lin "dancmajstro
samprofesiuloj kaj estis eksigita de sia katedro. Kiam Stephenson elpensis sian lokomotivon, tiutempa
-ro Zamenhof, la elpensinto
kiuj
havas siajn martirojn.
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? Kaj kie estas la predikistoj kiuj kun tia certeco

en la lumo de la modernaj psikaj esploroj ke "cerbo sekrecias penson kiel hepa
psikaj kaj spiritaj fenomenoj kaj ne esti alligita nur al materiaj aferoj. Ni konscias nun ke tio kion ni scias pri la naturo estas
elektro kaj X-

ifonojn tiajn eluzitajn kredojn kaj
aj veroj de la spirita sperto kaj
rebriligis ilin al la malpli supra
revelacion de vero kiu kontentigas kaj korojn kaj mensojn, kaj en kiu la religio kaj la scienco estas en unueco.

'Abdu'l-Bahá diras:
.

Vi komprenos ke se

n sur la vojo al la Vero; ni ne devas heziti, se estas necese, rekomenci nian tutan edukon. Ni ne devas

Vera Agnostikismo
La bahaa instruo konsentas kun la scienco kaj filozofio en sia deklaro ke la esenca naturo de Dio estas entute ekster homa
kompreneblo. Tiel

tutan universon da signifoj, etendante multe preter la kono de la plej kleraj
scienculoj. Kemiistoj kaj fizikistoj esplorante la naturon de materio pasis de masoj al molekuloj, de molekuloj al atomoj, de

BAHÀ’U’LLÀH KAJ LA NOVA EPOKO

90

neesplorebla mistero.
Floro en fendita muro,
el la fendo,
Tenas vin, tutan kun la radikoj, en mano,
Floreto – sed se mi komprenus
Mi scius kio estas homo kaj Dio.
– Tennyson
iujn plej profunda intelekto ne povas solvi, kiel do
i kiel sensencajn kaj senenhavajn.
Kono pri Dio
Same kiel kono pri bildoj de pentristo donas al kompetentulo
videblaj kaj nevideblaj - estas kono de la verko de Dio, kaj donas
nokto al nokto faras sciigon." – Psalmaro XIX, 1-2.
La Dia
lte, peco de kreto
a sunon mem. En
kunfratoj ni povas
estas reflektitaj al la
-

kistoj de la homa gento.
tiuj, kiuj estas pli

penas retiri lin, sed kun egala forto li tiras ilin supren. Ju pli alten li pasas, des pli li sentas la pezon de la tuta mondo kiu tiras
lin returnen, kaj des pli li dependas de dia subteno, kiu atingas lin pere de tiuj kelkaj kiuj estas a
sur Li" a dia piano pri altigo de la homaro.
Kreado

malnovaj. Bahá 'u'llá h konfirmas la opinion
de scienculoj kiuj pretendas, ne ses milojn, sed milionojn kaj bilionojn da jaroj por la historio de la terkreo. La evolucia teorio
; kaj la mirinda historio de la materiala
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konsideras, multe pli kapabla elvoki plej profundajn respekton kaj adoron ol la kruda kaj neinteresa rakonto pri la kreo donita
voj de peniko, esprimas
ideojn kiujn tute malsukcesus alia pentristo plej penige atentiganta detalojn. Se la materiaj detaloj blindigas nin al la spirita
signifo, estus por ni pli bone ne havi ilin; sed se ni unu fojon bone ekkomprenis la esencan signifon de la tuta skemo, tiam
‘Abdu'l-Bahá diras:
niverso, havas
nenian komencon. ...

- kaj h

malkombinita. La sola diferenco estas ke kelkaj estas malkombinataj rapide, kaj aliaj malpli rapide, sed estas
neeble ke objekto kombinita estu neniam malkombinita. – Some Answered Questions, pp. 209-210
(Demandoj kaj Respondoj)
Deveno de Homo
speco
a
digno konfesi pri simila evoluado de la speco? Tio estas tute alia afero ol aserti ke homo devenas de simio. La homa embrio
1

povus en diversaj stadioj de sia longa evoluado simili ekstervice diversajn

'Abdu'l-Bahá diras:
… estas klare ke nia ter
… la homo, en la komenco de sia ekzisto kaj en la utero de la tero, kiel embrio en la utero de la patrino,
grade
graciecon. ...
sto la homo estis aparta speco ... la
homo progresis.
212, 213, 214 (Demandoj kaj Respondoj)
Pri la rakonto pri Adam kaj Eva Li diras:

1

La vorto "speco"
donu al tiu vorto la nuntempan specialan biologian sencon.

– Some Answered Questions, pp. 211,
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sti
mirindaj manieroj. - Some Answered Questions, p. 140 (Demandoj kaj Respondoj).
Korpo kaj Animo
La bahaaj instruoj koncerne korpon kaj animon, kaj la vivon post morto, plene harmonias kun la rezultoj de psikaj esploroj. Ili
progresado en tiu transa vivo estas senlima.
ra vivo kaj aktiveco de konscia "animo" post la
morto de la materia korpo, kiel F. W. Myers diras en Human Personality (Homa Personeco), verko kiu resumas multajn
studojn de la Societo de Psika Esplorado:
Observado, eksperimentoj, kaj deduktoj, alkondukis multajn esplorantojn, el kiuj mi estas unu, al la kredo je
lkovro malfermas
Ni montris ke meze de multaj trompoj kaj memtrompoj, mistifikoj kaj iluzioj, veraj manifestadoj atingas nin
preter la tombo. …

liberigi la persekutatajn animojn. Oni bezonas tie nenian fajropunon; puno de homo kaj lia rekompenco estas
mem–

– subtenas kaj fortigas tiujn

en ilia vojo supren.
rimarkindaj.
Unueco de la Homaro

Unueco –

en Dio –
kampo de astronomo estas nedisigeble ligita kun tiu de fizikisto, la

jn animojn. Princo Kropotkin, en sia libro pri Mutual Aid
de la vivo, kaj ke koncerne la homojn, progreso de la civilizacio dependas
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La Epoko de Unueco

certa kaj firma. La flugiloj devas esti ne nur fortaj, sed ili devas funkci en perfekta harmonio kaj kunordo. 'Abdu'l-Bahá diras:
penus flugi nur per la flugilo de scienco
kaj infanoj estos instruataj ne sole en sciencaj objektoj kaj artoj, sed egale same en amo al la tuta homa gento kaj en
la tero; tiam kaj nur tiam la Plej Sankta
"Kiam religio", diras 'Abdu'len la mondo ekzistos granda, unuiganta kaj
konfliktojn, kaj tiam la homaro estos unuigita en la potenco de la amo de Dio."
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A BAHAA RELIGIO

kiel la Biblio, la Evangelio kaj la Korano. – 'Abdu'l-Bahá

fino de la vizio de Daniel estis dirite al la profeto:
s la scio.
- Daniel XII: 4-9.

tempo.

reesplori en dia lumo la konatajn sed ofte misterajn vortojn eldiritajn de la malnovtempaj Profetoj.
La Veno de la Sinjoro
La "Veno de la Sinjoro" en la "lastaj tago
j. "Li estas pli senpera ol spiro, pli proksima ol manoj kaj piedoj." Jes, sed homoj ne
Mem en videbla formo kaj parolas al ili en homa l
la Profetoj estis peranto pere de kiu Dio vizitis kaj parolis al Sia popolo. Jesuo estis tia peranto, kaj kristanoj prave konsideris
Lian aperon kiel venon de Dio. En Li ili vidi
"en la fina tempo", signifas Lian aperon en

La judoj
diras:
Kiam Jesuo venis ili akuzis kaj mortigis Lin, dirante: "Li ne estas Tiu Kiun ni atendas. Ja, kiam Mesio venos,
signoj kaj mirakloj atestos ke Li vere estas Kristo. Mesio aperos el nekonata urbo. Li sidos sur la trono de
la Orienton kaj la Okcidenton, kaj glorigos Sian elektitan popolon, la judojn. Li starigos regadon de paco dum
estos en paco … "

-foje

-Bahá
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kunportis estis la glavo de Lia lango, per kiu Li dividis bonon de malbono, veran de malvera, fidelan de
malfidela, kaj lumon de mallumo. Lia vorto estis vere akra glavo! La trono sur kiu Li sidis estas la Eterna
konkeris la Orienton kaj la Okcidenton. Lia Regno estas eterna. Li glorigis tiujn judojn kiuj konis Lin. Ili estis
viroj kaj vir
kune trinkante la Akvon de Vivo el la Eterna Fonto de Kristo.
on en la

"Sinjoro de la
homamasoj", pri la "eterna Patro", koncernas speciale, ne la alvenon de Jesuo Kristo, sed tiun de Bahá 'u'llá h. Ni prenu,
Popolo, kiu iris en mallumo, ekvidis grandan lumon; super homoj, sidantaj en lando de morta ombro, ekbrilis

tro de Eterneco, Princo de Paco; por pligrandigi
– Jesaja IX: 2-7
ve,
unuaj jardekoj de la bahaa epoko, la lumo de vero lumigis la Orienton kaj la Okcidenton, la evangelio de patreco de Dio kaj

1

problemojn de regado kaj administrado, kaj m
tiel kiel Kristo neniam faris. Koncerne la titolojn "Patro de Eterneco", "Princo de Paco", Bahá 'u'llá h ofte parolas pri Si Mem
deklaras ke Lia misio estas starigi pacon sur tero, dum Kristo diris: "Mi ne venis, por alporti pacon, sed glavon", kaj fakte
dum la tuta kristana epoko okazadis multegaj militoj kaj sektaj malpacoj.
La Gloro de Dio
saja ni legas:

e krianto: Pretigu en la dezerto la vojon de la Eternulo, rektigu en la stepo irejon por

1
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– Jesaja XI: 1-5

bazita.

Sanktan Landon, kie Li pasigis la lastajn dudek kvar jarojn de Sia vivo. Se Li venus tien kiel homo libera, oni povus diri ke tio
pretendon de Bahá 'u'llá h ke Li estas la "Gloro de Dio" Ki

akceptitaj de kristanoj koncerne Kriston, sed bahaanoj konsideras ilin rilatantaj speciale al Bahá 'u'llá h.

spirito de
kun kaprido; kaj bovido kaj leonido kaj grasigita bruto estos kune kaj malgranda knabo ilin kondukos. … Oni
Eternulo, kiel la akvo plenigas la maron. ... En tiu tempo la Sinjoro denove etendos Sian manon, por akiri la
dispelitojn de Izrael

– Jesaja XI: 1-12

'Abdu'lado de la
malamikeco de rasoj ka

en la Sankta Lando.

kta Lando en la kristana
ekl
– Some Answered Questions, pp. 75-76 (Demandoj kaj Respondoj)
La Tago de Dio
La
pli kaj
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sunoj iam subiras. La sunoj de Moseo
fine tiujn mallumajn nubojn, tiel ke la popoloj

Kristo multe parolis en paraboloj pri granda Tago de Jugo, kiam "la Filo de Homo venos en la gloro de sia Patro … kaj …
kolektita en grenejo:
e Homo elsendos siajn angelojn,
tie estos plorado kaj grincado de dentoj. Tiam la justuloj brilos kiel suno en la regno de sia Patro. – Mat. XIII:
40-43
1

En la parabolo pri Vinberejo, kiam la Patro, la Sinjoro de la Vinberejo, venas por neniigi la malbonajn vinberistojn, Li ne
homo sidos en la trono de sia gloro." Sestas evidente identa kun la veno de la Sinjoro de Homamasoj, de la Patro, kiu estis profetita de Jesaja kaj de aliaj

-blovego pri kiu parolis Kristo,
- al

Mahometo kaj multaj a
al Paradizo de amo ka

La Granda Reviv
lasta
– 1 Kor. XIV:
51-53
la mortintoj, Bahá 'u'llá h skribas en la Libro Íqá n:
anto, ne estis
direktata de la Suno de Gvidado, kaj ne sekvis la Eternan Belon. …
... kaj kiel Jesuo diris: "Vi devas esti denove naskitaj" (Johano III: 7). Kaj en alia loko Li diris: "Se homo ne
estas naskita el akvo kaj la Spirito, li ne povas eniri la R
apartenas al ili, estas kondamnita al "morto" kaj"senigo," al la "fajro" de nekredo, kaj al la "kolero" de Dio. …

1

Koncernas la anglan tekston (rim. de trad.).
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vivo estas la vivo de la sp
nita de la senmorteco, kiel estas dirite: "Vera
– Kitá b-i-Íqá n, pp. 114, 118, 120

Reveno de Kristo
en aliaj Li uzas la unuan
personon. Li diras: "Mi iras por pretigi por vi lokon. Kaj se mi iros kaj pretigos por vi lokon, mi revenos kaj ricevos vin al mi
mem" (Johano XIV: 2kun granda gloro" ili vidos en korpa
kredas ke ili povos meti siajn fingrojn en la najlotruojn de Liaj manoj kaj piedoj, kaj siajn manojn en la lancvundon de Lia
flanko. Sed iom da konsidero pri la propraj vortoj de Kristo sendube dispelos tiun ideon. La judoj en la tempo de Kristo havis
tiajn samajn ideojn pri la reveno de Elija, sed Jesuo klarigis al ili ilian eraron, montrante ke
unue" estis plenumita, ne per reveno de la persono kaj korpo de la iama Elija, sed en la persono de Johano la Baptisto, kiu
venis "en la spirito kaj povo de Elija." "Kaj se vi volas tion ricevi", diris Kristo, "tiu estas Elija, kiu estis venonta. Kiu havas
reveno de Kristo estos en simila maniero plenumita per apero de alia persono, naskita de alia patrino, sed elmontranta la
Spiriton kaj Povon de Dio kiel Kristo. Bahá 'u'llá h klarigas ke la "reveno" de Kristo estas plenumita per la alveno de Bá b kaj
per Lia propra. Li diras:
Konsideru

metodo kaj klarigo komprenu la statojn de aparteco, diferenco kaj unueco karakterizaj de la sanktaj
apartecon kaj unuecon, kaj por ke vi trovu la respondon al via demando kial tiu eterna Belo, je diversaj
tempoj, nomis Sin per malsamaj nomoj kaj titoloj. – Kitá b-i-Íqá n, pp. 21-22
'Abdu'l-Bahá diras:
Sciu k
la materia mondo ne estas komparebla kun unu flugileto de
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La Tempo de la Fino
Kristo kaj Liaj apostoloj menciis multajn signojn kiuj distingos la tempon de la "Reveno" de la Filo de Homo en la gloro de la
Patro. Kristo diris:
tagoj de punado,
j de la nacianoj. – Luko XXI: 20-24
Alifoje Li diris:
io devas okazi; sed
mortigos vin; kaj v
– Mat.
XXIV: 4-14

- unuafoje la fino de la hebrea ekzilado kaj la revivigo de Jerusalem,
ke ni ja vivas nun en "la tempo de la fino" pri kio
Kristo parolis.
Kiam Allah diris: "Ho Jesuo, Mi igos vin morti kaj levos vin al Mi kaj purigos vin je la ruzoj de la miskredantoj
–
La Judoj diras: "La mano de Allah estas ligita." Iliaj manoj estu ligitaj kaj ili estu malbenitaj pro iliaj diroj. Ne!
vere nur pliigos por multaj el ili la malpiegecon kaj la miskredon. Ni semis inter ili malamikecon kaj malamon
–
sed ili forgesis el tio, pri kio ili estis admonitaj.
faris. –

En la hebreaj, kristanaj, mahometanaj kaj multaj aliaj Skriboj, ekzistas rimarkinda simileco en priskribo de la signoj kiuj
akompanos la alvenon de la Promesito.
En la Libro de Joel ni legas:
jen en

– Joel II:
30- 31; III: 1-2, 14-16
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Kristo diras:

granda gloro. – Mat. XXIV: 29-30
En la Korano ni legas:

incitita. –
En la Libro Íqá n
oni ne devas kompreni ilin en la nure litera senco.
ita, ne pri fizika lumo. Kiam Ili parolas pri la
estis suno por hebreoj, Kristo por kristanoj, kaj Mahometo por islamanoj. Kiam la
la homoj trovas sin en spirita mallumo. La luno kaj la steloj, la malpli fortaj lumfontoj, estas religiaj gvidistoj kaj instruistoj, kiuj

Bahá 'u'llá h
bezonoj de l
a plej malgranda el la videblaj steloj estas milfoje pli granda ol la tero, kaj se unu el ili
Ekzemple, la Sankta Lando fa
akvumas kaj kulturas la
vivon en iliaj
per fumo
La Maniero de la Alveno

Kaj oni vidos la Filon de Homo, venantan
– Mat. XXIV: 30-31;
XXXV: 31-32

revelacio de tiuj Mat

n de spaco, kaj
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as rifuzi iujn el ili kaj mortigi aliajn?" (Korano
ritoj kaj nunaj kutimoj inter homoj, la ekzaltecon de la analfabetaj fideluloj super la kler
Kredo. Alisence, ili signifas la aperon de tiu eterna Beleco en la figuro de mortema homo, kun tiaj limigoj kiel

25:26). Kiel la nuboj malebligas al homaj okuloj
atestas tio kion eldiris la nekredantoj kiel revelaciite en la sankta Libro: "Ili diras: 'Kio estas pri tiu sendito, kiu
malsato, kaj h
sekve, estis perditaj en la dezertoj de duboj kaj suspektoj, kaj suferis per iluzioj kaj perplekseco. Kiel, ili
demandis, oni povas esti sendita de Dio, pret
provas Siajn servantojn, kaj distingas justulon de maljustulo, kredanton de malkredulo.
konsumis interne de si homajn kvalitojn per la fajro de Dia Amo, kaj karakterizas sin per atribuoj de Superuloj
kaj Keruboj. …
al ili estis senigitaj de

nei, kiu povus malakcepti la veron, kaj farigi malestima? Ja certe, tia ekscito ekregus la popolojn de la mondo
– Kitá b-i-Íqá n, pp. 67, 71, 73, 76, 78-79,
80-81
persekutata kaj konsiderata nenio de potenculoj de la tero - ja la gloro de Dio
mallumo, senigitaj de la benita sunbrilo.
kaj subite venos en sian templon la Sinjoro,

– Mal. III: 1-2; IV: 1-2
RIMARKO: Plenumado de pr
Some Answered
-ta Joh
Questions
Íqá n, de Bahá 'u'llá h, Bahá ’í Proofs
(Bahaaj Pruvoj), de Mírzá Abu'l-Fadl, kaj en multaj Tabuletoj de Bahá 'u'llá h kaj 'Abdu'l-Bahá .
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AJ 'ABDU'L-BAHÁ
Kaj se vi diros en via koro, kiel ni ekkonos la vorton kiun ne diris la Eternulo? Kion la profeto diros en la nomo de la Eternulo
- tio estas la vortoj, kiujn la Eternulo ne diris; pro aroganteco diris tion la profeto; ne
timu lin. – Readmono XVIII: 21-22
Krea Povo de la Dia Vorto
Dio, kaj nur Dio, havas la p
potenco de Lia Vorto Profetoj Dio sciigas Sian vol
de la Profeto kaj pri la vereco de Lia inspiro.
j
–
Jes. IV: 10-11
Jesuo en Sia respondo simple montris la efikon de Siaj vortoj:

– Mat. XXI: 4-6
vorton de Dio.
-1870 detruis
1

-donado por la starigo de minimuma nivelo de
neniigon de korpa kaj industria sklaveco, kaj de tiu tempo, la progreso al eman
Bahá 'u'llá h ordonis egalecon inter geviroj, pere de egalaj respondecoj kaj egalaj rajtoj kaj privilegioj, kaj de tiu tempo, la ligoj
per kiuj virinoj estis de jarcentoj ligitaj rompis, kaj virino rapide akiras sian rajtan lokon kiel egalulino kaj kunulino de viro.
mondo atingi novan gradon de toleremo, de reciproka komprenemo kaj de ku

Li ordonis universalan edukadon, kaj faris sendependan esploradon de vero por esti pruvo de spirita vivoforto. La moderna
inter siaj civitanoj per tiu agadplano ekscitis revolucion inter siaj bordoj kaj suspekton kaj timon ekstere.
Bahá 'u'llá h ordonis akcepton de universala helplingvo, kaj d-

la s
malfort
1
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de evoluado. Al
spirita majesteco de Bahá 'u'llá h. Lia vivo surtere, kaj la nerezistebla forto de Liaj inspiraj vortoj, estas la unusola kriterio de la
volo de Dio.

oj, estis
-Bahá .
Napoleono III
leteron de Bahá 'u'llá h. La Epistolo enhavis la sekvantan severan averton:

Nenecesas diri, ke Napoleono, kiu estis tiam

Germanujo
Bahá 'u'llá h avertis poste en tiel same so
teruran plenumon. En la Libro Aqdas, komencita en Adrianopolo kaj finita dum la fruaj jaroj de la mallibereco de Bahá 'u'llá h
en Akreo, Li jene skribis al la imperiestro de Germanujo:

a Tabuleton de Dio, kiam Ni informis lin pri tio kio al Ni okazis fare de la armeo de la
konsideru profunde lian sorton, kaj pensu pri tiuj, kiuj simile al vi, mem konkeris urbojn kaj regis super la
Ho bordoj de Rejnoelstara gloro. – Kitá b-i-Aqdas
Dum la periodo de la germana sukceso en la granda milito de 1914-1918, kaj speciale dum la granda germana ofensivo en
-

pereigan

Persujo
En la Libro Aqdas revelaciit

siri’dtuta homaro. Se Li volos, Li
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- nomo, per kiu la Suno de gra
lumigitaj.
do de Lia favoro
dekretita en la mirinda Libro. – Gleanings from the Writings of Bahá 'u'llá h, pp. 110-111 (Kolektado el la
h)
konstitucia registaro, kaj ne mankas signoj ke pli brila epoko estas proksima.
Turkujo
Al la Sultano de T

Kian krimon faris la virinoj, infanoj kaj suferantaj idetoj ke ili meritis vian koleron, persekutadon kaj malamon?

de la Eternulo estas preparita, kaj post nelonge vi ekvidos tion, kio estas skribita de la Plumo de Ordono.

la okulojn de la
favoratoj de Dio …
s.

vi vidos la popolon en granda mizero.

estas vaste
diskonigitaj inter la popoloj de la mondo.
Alifoje Li skribis en la Libro Aqdas:
en vi, kaj en vi estas flamigita la fajro de malamo, en tia maniero ke veas pro tio la Plejsupera Anaro kaj tiuj,
n malmodesta? Je Li
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– Kitá b-i-Aqdas
La sinsekvaj sortobatoj, kiuj trafis la iam potencan impe
komentarion pri ilia profeta signifo.
Ameriko
En la Libro Aqdas revelaciita en Akreo en 1873, Bahá 'u'llá h petegis al Ameriko:
… Ho Regantoj de Ameriko, Prezidentoj ka
de justeco, kaj dispremu premantojn per la vergo de la ordono de via Eternulo, la
Aqdas

– Kitá b-i-

'Abdu'linternacia paco estos unue levita en Ameriko. En Cincinnati, Ohio, la 5-an de novembro 1912, Li diris:
Aliaj nacioj ne estas tiel senkatenitaj de intrigoj kiel Usono, kaj ne povas venigi la Universalan Pacon. Sed
Ameriko, dank'al Dio, estas en paco kun la tuta mondo, kaj estas inda por levi la standardon de frateco kaj

...
tiam ni havos la Parlamenton de Homo pri kiu revis la profetoj.
Al la alvokoj de Bahá 'u'llá h kaj 'Abdu'l-Bahá jam grandparte respondis Usono, kaj en neniu alia lando de la mondo la bahaaj
instruoj renkontis pli pretan akceptemon. La destinita al Ameriko rolo de tiu, kiu alvokos la naciojn al internacia paco, estas
estonteco.1
La Granda Milito
Bahá 'u'llá h kaj 'Abdu'l-

-1918.
-Bahá diris la 26an d

E
1912 Li diris:
Apokalipso. La tem
la Libro (Apokalipso) de Johano.
(Raportite de s-ino Corinne True en The North
Shore Review (Nordis:
-milionoj da homoj - estas mobilizataj kaj postenigataj
konfliktego, al kiu similan ne konas la gisnuna historio de la homaro.

1

is en San-Francisko.
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Bahá 'u'llá h kaj 'Abdu'lkonflikto estis nu
elspiris sur min, mi sentas ke mia animo senreziste volas komuniki kun vi.

flagron ke la mondo en siaj

la krioj kaj plorado de orfoj,

povas okazi.
Tio estis Liaj deziro kaj konsilo, kaj tamen la portantoj de Lia nomo elingis la glavon! Kiel granda la diferenco
inter iliaj faroj kaj la klara teksto de la Evangelio!
ita per katastrofaj rezultoj, kaj kondukos al terura
malpaco. En Sia mallibereja urbo Akreo, Li alparolis per sendubaj esprimoj la Imperiestron de Germanujo, kaj
ere, dum Li
estis maljuste enkarcerigita de la Sultano de Turkujo en la citadelo de Akreo, Li klare kaj emfaze skribis al li
Mallongvorte, Li se
deklaris, mortigas la homan spiriton, sed la esplorado

Simile, religio, rasa, nacia, kaj politika a
milito. La sola kuracilo estas universala paco. Kaj tion oni atingos nur per la starigo de supera Tribunalo,

Kaj inter Liaj instruoj estas la egaleco de rajtoj inter viroj kaj virinoj, kaj tiel plu pri multaj aliaj similaj instruoj
revelaciitaj per Lia plumo.

BAHÀ’U’LLÀH KAJ LA NOVA EPOKO

107

vera spirito. Kaj nun, vi, kiuj estas la servantoj al la homaro, penadu, tutkore kaj tutanime, liberigi la mondon
s la diversajn lernejojn, instituciojn kaj principoin de la mondo; nuntempe nenio

ekbruligi denove la flamon de milito. Nuntempaj universalaj movadoj faros sian plejon por plenumi siajn celon

donacon de Dio al la mondo … la donaco de konsolo kaj trankvileco por la tuta homaro.
En prelego, kiun Li faris en novembro 1919, Li diris:

kelkaj el ili ne
estas maturaj por tio. La reganta stato en la mondo nun estas nereligiemo, kiu nepre devas finrezultigi
.
Veno de la Regno de Dio
malespero al la kuracilo kiun donas la Vorto

metodo dum la malnovaj jarcentoj kaj pasintaj ternpoj.
Bahá 'u'llá h kaj 'Abdu'lris en plej konfidoplenaj esprimoj rapidan triumfon de spiriteco super
materialismo kaj sekvantan el tio estigon de la Plej Granda Paco. 'Abdu'l-Bahá skribis en la jaro 1904:
popoloj estos turmentitaj. La
horizontojn, tiel ke la krio "Ja Baha'u'lCompilations on War and Peace, p. 187 (Kompilado de Milito kaj Paco)

– Tabuleto al L. D. B., citita en
ndis:

ombron de la Religio de Dio.

Memsufi
– la jarcento de lumo – estas dotita per unikaj kaj senprecedentaj

tempon de mil tricent tridek kvin tagoj. Kaj vi, ho Dan
la tempoj."

BAHÀ’U’LLÀH KAJ LA NOVA EPOKO

108

-Bahá kalkulis l
La Tabuletoj de 'Abdu'lNun rilate la verson en Daniel, kie
oj de Dio estos firme starigitaj surtere, kaj la Dia Lumo

Akreo kaj Hajfa
Mírzá Ah

i Akreo kaj Hajfa eldiritan de 'Abdu'l-Bahá kiam Li

Bahá 'u'llá h. En e
entroj en la mondo. La granda duoncirkla golfo

estos industrioj kaj diversaj institucioj de filantropia karaktero estos fonditaj. La floroj de civilizacia kulturo de
unu vojo de iluminado. Fortaj lumturoj estos k
lej ravan kaj
-

tiuj diversaj urboj, konforme al Sia
la Profetoj estu plenumitaj. La ora fadeno de promeso koncerne la Mesian Miljaron estas plektita tra la Biblio,
sensignifa kaj neplenumita.
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O KAJ PERSPEKTIVO
Mi atestas, ho amikoj! ke la favoro estas kompleta, la argumento certigita, la pruvo elmontrita kaj la atesto
plenumi
–
Progreso de la Religio
ri la pioniroj kaj martiroj de la

De unu landlimo de Persujo1
ekrutite

2

certas, ke dia Forto benas ilin per la granda privilegio servi al nova mondordo en kiu venos la homamasoj de Oriento kaj
Okcidento en ne tre malproksima tago.

.
Profeteco de Bá b kaj Bahá 'u'llá h
krom la Dia Inspiro. Ili estas edukitaj en atmosfero de fanatikec
kaj ricevis malmulte krom maljusteco kaj persekutado. La potencu
havante neniun helpanton krom Dio, tamen Ilia triumfo jam estis evidenta kaj grandioza.

1

1 Lordo Curzon, en sia libro, Persia and the Persian Question, (Persujo kaj la Persa Problemo), eldonita en 1892, la jaro de la morto de
Bahá'u'lláh, skribas: "La plej malalta takso de la nuntempa nombro da bahaanoj en Persujo estas duona miliono. Mi emas opinii, post
j kaj nobeluloj de la

2

Epilogon.)

(Vol. i, pp. 499-502).

(Vidu la
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instruoj, Ilia povo inspiri en Siaj sekvantoj tutkorajn sindonemon kaj entuziasmon, la penetremo kaj potenco de Ilia influo, la
progreso de la fondita de Ili Religio teco kiajn nur povas elmontri
la historio de religio.
Glorplena Perspektivo
plej granda kaj plej glora Revel
ivojn, kaj inter tiuj grandaj instruistoj ekzistas nenia rivaleco. La tasko estos plenumita ne per
Kiel diras `Abdu'l-Bahá :
Ne estas necese malaltigi Abrahamon por altigi Jesuon. Ne estas necese malaltigi Jesuon por proklami pri

plenumos nian rolparton Li povas destini aliajn instrumentojn por ke ili efektivigu Lian intencon; sed ni preterpasos la veran
volplenaj fluejoj kaj perantoj de
-

Renovigo de Religio
revekitaj al la vera
Profetojn. Li
donas universalan instruon kiu konstruas fortan fundamenton sur kiu povas esti bazita nova kaj pli bona civilizacio, instruon
adaptitan al bezon
Bezono de Nova Revelacio
Paco, de Internacia Arbitracio, de Universala Domo de Justeco, de Internacia Lingvo, Emancipo de Virinoj, Universala
uo -

Multaj homoj estas pretaj konfesi ke la bahaaj instruoj estus bonegaj por Persujo kaj por la Oriento, sed ili opinias ke por la
okciden
-Bahá respondis:
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Koncerne la signifon de la Kredo de Bahá 'u'llá h, kio ajn rilatas al universala bono estas dia, kaj kio ajn estas
lumigas same orienton kaj okcidenton, kaj sentigas sian varmon en la Sudo kaj en la Nordo nenia diferenco
estas inter unu Poluso kaj la alia. En la tempo de la Revelacio de Kristo, la romanoj kaj grekoj supozis ke Lia
afero estas speciale por la judoj. Ili supozis ke ili havas perfektan civilizacion kaj bezonas nenion lerni de la
ago estas progreso.
-naskito, tiam infano, tiam
misteron kaj okupas lokon en la mondo de lumigitoj.
La Lasta Volo kaj Testamento de `Abdu'l-Bahá
Kun la morto de sia amata gvidanto, `Abdu'lreprezentis pli altan staton en la ekzisto de la sama spirita organismo, pli maturan kaj sekve pli respondecan esprimon de la
amon al Bahá 'u'llá h tra la Oriento kaj Okcidento. Li lumigis la kandelon de kredo en sennombraj animoj. Li instruis kaj gvidis
ilin en la atribuoj de persona spirita vivo. Konsiderante la grandegan signifon de la Lasta Volo kaj Testamento de `Abdu'lBahá , la gravecon de la sekvoj rezultanta
-Bahá kaj estas
fidelaj sekvantoj:

de la konduto, sincerecon k
fremduloj. Tiel intensa devas esti la spirito de amo kaj kor-afableco, ke fremdulo eksentu sin kiel amiko,
terdevenaj. ...
honesteco, lojaleco, fideleco, afableco, bonvolemo kaj amikeco; tiel ke la tuta mondo de
per la sankta ekstazo de la favoro de Bahá , ke malklereco, malamikeco, malamo kaj malbonvolo malaperu el
la mondo kaj la mallumo de fremdeco inter la popoloj kaj gentoj de la mondo cedu lokon al la Lumo de
Unueco. Se aliaj popoloj kaj nacioj estus malfidelaj al vi elmontru vian fidelecon al ili; se ili estus maljustaj
gu iliajn animojn; se ili vundus vin, estu balzamo por iliaj
doloroj. Tiaj estas la ecoj de sinceruloj! Tiaj estas la ecoj de fideluloj.
fidel
mallojaleco al justa suvereno estas mallojaleco al Dio Mem.

inter miaj malamikoj, kelkaj priploris

deklarante: "La Eternulo estas nia atestanto: ni vidis en li nenion krom fideleco, grandanimeco kaj plejgranda
okazintaj al mi.
Mi vokas al Vi, ho Eternulo mia Dio! per la lango kaj per la tuta koro, ke Vi ne repagu al ili ilian kruelecon kaj
Ili
ne distingas bonon de malbono, nek pravon de malpravo, nek justecon de maljusteco. Ili sekvas siajn
Ho mia Eternulo!
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ofendis min, kaj for

-Ekzistanta.
sin de personeco kaj pasio kaj kun absoluta sinoferemo disiris malproksimen alvokante la popolojn de la
lasta horo elmontris sinoferemon en la vojo de la Amato de Dio. Fine en diversaj landoj ili suferis gloran
estas homoj de ago sekvu iliajn piedsignojn.
Ho Dio, mia Dio! Mi alvokas Vin, Viajn Profetojn kaj Senditojn, Viajn Sanktulojn kaj Benitojn, por atesti ke mi

Post la forpaso de `Abdu'l-Bahá , venis la tempo por starigi la administradon kiun oni nomas modelo kaj nukleo de tiu
mondordo kiun starigi estas la speciala misio de la religio de Bahá 'u'llá h. La Testamento de `Abdu'l-Bahá sekve signas
turnopunkton en bahaa historio, apartigante la epokon de senmatureco kaj nerespondeco de tiu epoko en kiu la bahaanoj
mem estas destinitaj plenumi sian s
unueco kaj kunlaboro. La tri principaj elementoj de la administra plano testamentita de `Abdu'l-Bahá estas:
1. "La Gardanto de la Religio de Dio,"
2. "La Manoj de la Religio de Dio," kaj
3. "La Domoj de Justeco, Lokaj, Naciaj kaj Universala."1
La Gardanto de la Religio de Dio
`Abdu'l(Valíyy-i-Amru'llá h). Shogh
Mír

Shoghi Effendi, al la respondeca posteno de la "Gardanto de la Religio de Dio"
Kh
-Bahá . Lia patro,
Shoghi Effendi
-Kolegio en Oksfordo, en la tempo de la morto de sia avo. La
nomumo estis anoncita en la Testamento per la sekvantaj vortoj:
Ho miaj amantaj geamikoj!

ghs
á Belo

turni sin al Shoghi Effendi gardanto de la Religi
ghsá noj, Afná noj, la Manoj de la Religio de Dio kaj
Liaj amatoj. Li estas klariganto de la vortoj de Dio kaj estas sekvota de la unua-naskito el siaj rektliniaj
posteuloj.

i decidos, estas de Dio.
...
Ho vi amatoj de la Eternulo! Estas devige al la gardanto de la Religio de Dio elekti dum sia propra vivotempo
tiun kiu estos lia sekvanto, por ke malpacoj ne ekestu post lia morto. La elektito devas elmontri apartecon de
ondaj aferoj, li devas esti la esenco de pureco, devas evidentigi en si timon de Dio, scion, sa on kaj
instruitecon. Tiel, se la unuanaskito de la gardanto de la Religio de Dio ne manifestas en si mem la verecon
de la vortoj: "Infano estas la esotera esenco de sia patro", t.e. se li ne heredos (de la gardanto de la Religio

1

L
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de Dio) liajn spiritajn ecojn kaj lia glora deveno ne estos ligita kun bela karaktero, tiam li (la gardanto de la
La Manoj

re ke la konsentaj kaj

Manoj de la Religio de Dio
Dum Sia propra vivo Bahá 'u'llá h elektis kelkajn provitajn kaj fidelajn amikojn por ke ili helpu Lin direkti kaj disvastigi la aferojn
de la Religio, kaj donis al ili la titolon Ayá díyí-Amru'llá h (lit. "Manoj de la Religio de Dio"). `Abdu'l-Bahá en Sia Testamento
postlasas regulojn koncerne fondon de konstanta aro da laborantoj kiuj devas servi la Religion kaj helpi la Gardanton de la
Religio. Li skribas:
Ho geamikoj! La Manoj de la Religio de Dio devas esti nomitaj kaj elektitaj de la gardanto de la Religio de
Dio. ...
La devoj de la Manoj de la Religio de Dio estas diskonigi la Diajn Aromojn, edifi homajn animojn,
apartigitaj de teraj aferoj. Ili devas manifesti timon al Dio per siaj konduto, manieroj, faroj kaj vortoj.
de la Religio de Dio, estas sub gvidado de la gardanto de la Religio de Dio. Li devas
estu lumigita.1
La Administra Sistemo2
o por doni
unkcion
de la Kredo, kiun Li starigis.
`Abdu'l-Bahá , precipe en Lia Testamento.

rilatas al la animo. Karaktere, la principoj de bahaa administrado prezentas la sciencon de kunlaborado; aplike, ili provizas
novan kaj pli altan tipon de moraleco mondvasta en amplekso. ...

ne idea

de selekto, des pli forta la movado-

1

El la Manoj de la Religio elektitaj de Shoghi Effendi dum sia tridek-sesstarigis, en 1954, Helpkomitatojn nomitajn de l
2

aTaga Administrado de la Bahaa Religio) de Horace Holley, eldonita en 1933 en The Bahá'íWorld, Volumo V, pp. 191 kaj sekv. (La Bahaa
veblaj.

BAHÀ’U’LLÀH KAJ LA NOVA EPOKO

114

de universala amo. Scienculoj kunestu kun simpluloj kaj needukitoj,
tecoj kaj privilegioj.
m sukcesas
forigo de timo starigas la latentajn potencojn, kaj kunesto kun aliaj en spirita amo portas esencan, pozitivan esprimon al tiuj
impulso fo
dvá n (la Festo kiu solenas la deklaron de
Rilate al la karakter

-Bahá skribis jene:

Bahá . Nuntempe, estas grave kaj treege nec
argumenton. Se iu
bonege; sed se, la E

al
issemado de la bonodoroj de Dio kaj glorado de Lia Sankta Vorto. Se ili
centro de la Diaj benoj, la anaroj de Dia konfirmado venos por helpi al ili, kaj tagon post tago ili ricevos novan
Shoghi Effendi skribis:
Spirita Asembleo en ties loko;

kiu
Dio tra la mondo estas severe
kiuj koncernas la spiritajn agadojn de la amikaro en tiu lando.)
j
Dio, la solidareco de la geamikoj, la plena, rapida kaj kompetenta funkciado de la spiritaj agadoj de Liaj
amatoj. ...
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La diversaj Asembleoj, lokaj kaj naciaj, formas nuntempe la fundamenton sur kies forton la Universala Domo

spirito de vera bahaano povas esperi akordigi la principojn de kompato kaj justeco, de libereco kaj obeado,
de la sankteco de la rajtoj de individuo kaj de sinofero, de vigleco, diskreteco kaj prudento unuflanke, kaj de
La lokaj Spiritaj Asembleoj de lando estas kunligitaj kaj kunordigitaj pere de alia ele

d

sur la principo de proporcia
dvá n-sezono, la dekdutagoj komence de 21 aprilo, kiuj
mbleo havas

Nacia Kunveno estas okazo por pliprofundigi la komprenon pri bahaaj agadoj kaj por fari raportojn pri naciaj kaj lokaj agadoj
elekto de la nova Nacia Spirita Asembleo. Dum ili kunvenas, la delegitoj estas konsila kaj konsulta anaro kies rekomendojn
atente konsideru la membroj de la elektota Nacia Spirita Asembleo. ...
La rilato de Nacia Spirita Asembleo al la lokaj Spiritaj Asembleoj kaj al la kredantaro en la lando estas difinita jene en la
leteroj de la Gardanto de la Religio:
de la amikoj konsiderinde kreskas ... ke "nacia Spirita Asembleo" estu tuj starigita, reprezentanta la
geamikojn en tiu lando.
la lokaj Asembleoj; kaj per proksima kaj konstanta rilato kun la Sankta Lando,
n la Nacian
Domon de Justeco (kiun `Abdu'l-Bahá mencias en Sia Testamento kiel la "sekundara Domo de Justeco"), kiu
elekti la membrojn de la Internacia Domo de Justeco, tiu Supera Konsilantaro kiu gvidos, organizos kaj
unuigos la aferojn de la Kredo tra la mondo. ...

Gravaj aferoj, kiuj efikos la interesojn de la Religio en tiu lando, kiel tradukado kaj eldonado, la Mashriqu'lde la Nacia Asembleo.

rilatas al siaj respektivaj lokaj Asembleoj.

...
j servas, estas devige al la membroj de la nova Nacia

delegitoj, kiuj ilin elektis, siajn planojn, siajn esperojn, kaj siajn zorgojn. Ili informu al la delegitoj la diversajn
aferojn konsiderotajn dum la kuranta jaro, kaj serene kaj konscie studu kaj pripensu la opiniojn kaj
rekomendojn de la delegitoj. Dum la kelkaj tagoj de la Kunveno kaj post la foriro de la delegitoj, la nove
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komunan bonon. ...
Pro la neeviteblaj limigoj rilate al oftaj kaj longaj kunsidoj de la Kunveno, la Nacia Spirita Asembleo devos

Asembleo, kaj por gvidi en tiu afero la Gardanto skribis jene:
… por diri tre mallonge kaj tiel adekvate kiel la nunaj cirkon
-Bahá ;
nuntempa bahaa administrado tra la mondo La instruoj de `Abdu'l-Bahá prizorgas plian evoluon de bahaa organizado. ...
Kaj nun, rilate
scio kaj kompreno, konstantaj en la kredo de Dio kaj bondezirantoj al la tuta homaro. Tiu Domo estas la
sekundaraj Domoj de Justeco elektu la membrojn de la Universala Domo.1

tras ilin. La parlamento devas plifortigi la administradon, la

Celo de Dio Mem. Kiu ajn deturnas sin de tio estas vere el tiuj kiuj emas al malakordo, montras malicon kaj
sin turnas for de la Eternulo de la Sankta Interligo.
spondado kaj personaj
'u'llá h.
La Mondordo de Bahá 'u'llá h
Shogh
post februaro 1929:

institucioj de la nuntempa civilizacio devas aperi en akra kontrasto kun tiuj Didonitaj institucioj kiuj estas

aj
por unuigo de la mondo, kaj la proklamo de la regno de justeco sur la tero. ...
Malsimile al la Disistemo de Kristo, malsimile a

1

La Universala Domo de Justeco estis unue elektita en aprilo 1963 de la membroj de kvindek ses Naciaj Spiritaj Asembleoj.
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ezonas por kompletigi kaj
Revelaciojn, sed kunligi, unuigi kaj plenumi ilin.

multvalora juve
superegan rangon de Bahá 'u'llá h, nur tiuj kies koroj est
- Lia netaksebla donaco al la homaro. –
21 marto 1930.
provoka en siaj trajtoj - ke la turmentita homaro devas strebi. ...

a en amplekso, justa en principo,

ciajn procedojn, konvenajn por la malnovaj tagoj de la memfidaj nacioj, al

Kredo
du'lplej bone servi al via lando,' estis respondo donita de 'Abdu'l-Bahá 1 al alta oficiulo de la federala registaro de
Usono, kiu demandis Lin pri la plej bona maniero en kiu li povus progresigi la aferojn de sia registaro kaj
popolo, "se vi penos, kiel mondcivitano, subteni la finan aplikon de la principo de federalismo kiu estas la
fundamento de la registaro de via propra lando al la rilatoj nun ekzistantaj inter la popoloj kaj nacioj de la
mondo.' ...

sekurigi int
elektitaj de la popoloj en ties landoj

silentigita; en kiu la flamo de rasa

- havos kiel sankcion tujan kaj
devigan intervenon de kunigitaj fortoj de la federaciaj unuoj; kaj fine mondkomunumo, en kiu la furiozo de
-

en m
inteligenta patrioteco en la homaj koroj, nek for
originoj, de klimato, de historio, de lingvo kaj tradicio, de penso kaj kutimo, kiuj diferencigas la popolojn de la

1

En la jaro 1912.
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interesojn de la tuto de la homaro, por ke la homaro ne estu krucumata por savi la esencon de iu speciala
La principo de la Unueco de la Homaro -

- ne estas nura

luado. ...
pli kaj pli evidenta. ...
resp
-Bahá Mem ne asertis per paroloj preterdubaj ke "alia milito pli terura ol la lasta, nepre eksplodos"
28 novembro, 1931
energie, asertos sian pretendon kaj elmontros sian kapablon esti ne nur la nukleo sed ja la modelo de la
Nova Mondordo destinita enteni je difinita tempo la tutan homaron. …

A

- la elementoj de la estonta
- estas destinita manifesti, povas aludi la jenaj eldiroj de Bahá 'u'llá h: "La
ekvilibro de la mondo estas renversita per la
neniam vidis."...
stas la sola kadro, estas, teorie kaj
praktike, ne nur unika en la tuta historio de politikaj institucioj, sed havas nenian paralelon en la kronikoj de
iuj el la akceptitaj religisistemoj de la mondo. Nenia formo de demokrata registaro; nenia sistemo de
o-

s la starigo de la Nova Mondordo
– 8 februaro, 1934
Ordo de la Kredo de Dio, kaj la for
estas same klaraj kiel atentigaj. Kaj interne kaj ekstere de la bahaa mondo la signoj kaj pruvoj kiuj, en
rki la Oran Epokon de la

La Revelacio de Bahá 'u'llá h ... devas … esti rigardata k
ste kiel markanta
apero de la mond-komunumo, la konscio de la mondcivitaneco, la fondo de la mondcivilizacio kaj

BAHÀ’U’LLÀH KAJ LA NOVA EPOKO

119

mondkulturo ... devas ... esti kons

La unueco de la

kies membroj, estante kuratoroj de la tuta homaro, fine kontrolos la tutan natur-rimedon d
akceptitajn, ka

e la vivo kaj el kiuj
mondliteraturo, unuforma kaj universala sistemo de mono, de pesiloj kaj mezuriloj, simpligos kaj faciligos la
interrilatojn kaj la interkomprenon meze de la nacioj de la homaro. En tiu mondsocio, la scienco kaj la religio,
la du plej potencaj fortoj en la nova vivo, interpa

de

plivastigo de sciencaj esploroj, al plialtigo de la standardo de la korpa sano, al perfektigo kaj subtiligo de la
uta
homa gento.
vastaj rimedoj, kuniganta kaj enkorpiganta la idealojn kaj de la Oriento kaj de la Okcidento, libera de la
malbeno de la milito kaj d
surfaco de la planedo, sistemo en kiu Forto estas farita la servanto de Justeco, kies vivo estas subtenata per
homaro, pelata de la unuigaj fortoj de la vivo. ...

familio, de gento, de urbocivito, kaj de nacio estis provataj unu post la alia kaj estis sukcese fonditaj. La
anarkio esen
– 11 marto 1936
-
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EPILOGO
Sub la inspirita gvidado de Shoghi Effendi, la Bahaa Kredo k
Shoghi Effendi altigis
kelkajn eminentajn bahaanojn al la rango de Manoj de la Kredo post ilia morto, inter ili d-ro Johano E. Esslemont, sed estis
inter 1951 kaj 1957 li difinis tridek du Manojn kaj etendigis Ia amplekson de iliaj
Helpdirektoraroj konsistantaj el kredantoj difinitaj de la Manoj por esti al ili deputitoj, helpantoj kaj konsilantoj. Dudek sep el
Per serio da leteroj, kelkaj skribitaj al bahaanoj tra la mondo, kaj aliaj al tiuj en specifaj landoj, la Gardanto pliprofundigis ilian
komprenon pri la instruoj, grade fortikigis la administrajn instituciojn de la Kredo, instruis la kredantojn kiel bone kaj efike uzi
-Bahá en aro da Tabuletoj skribitaj dum la jaroj de la Unua Mondmilito
pagando de la Kredo.
porti la Kredon al
En 1957, meze de la entrepreno, la Gardanto, ellacigita de tridek ses jaroj de konstanta laboro, mortis dum vizito en
Londono.
Pro tio ke Shoghi Effendi ne havis filon, la laboro de la Kredo post novembro 1957 estis kunordigita kaj direktita de la dudek
estis elektita de la membroj de la kvindek ses Naciaj
Manoj de la Religio.
Kredo por soleni la centjaran datrevenon d
La superega institucio nuntempe estas la Universala Domo de Justeco, kreita de Bahá 'u'llá h en Sia Plej Sankta Libro,
aj en la Bahaaj Skriboj, kaj certigita pri dia gvidado en la Sankta Teksto
mem. `Abdu'l-

La unika kaj elstara trajto de la Bahaa Kredo estas la Sankta Interligo de Bahá 'u'llá h, la fundamento sur kiu la Kredo starigas
de Dio, en klara kaj senduba lingvo, provizas la rajtigitan interpretadon de Sia Vorto kaj certigas la kontinuecon de la divine
o.
-

kto de
Shoghi Effendi, Gardanton de la Kredo kaj solan

Lia Kredo. `Abdu'lo estas rajtigita al institucioj kreitaj pere de la Bahaaj Skriboj.

oj, kiuj en la pasinteco frakasis la unuecon de religioj. Pura kaj
sankta fonto de la spirita vivo al la homaro.
En 1968 la Universala Domo de Justeco klopodis provizi la estontan plenumon de la specifaj funkcioj de protektado kaj
Konsilantoj difinitaj de la Universa
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La Gardanto skribis pri estontaj terglobaj instruplanoj plenumotaj sub la direktado de la Universala Domo de Justeco, kaj la
l 33000 lokoj tra la mondo; bahaa literaturo estas tradukita en 421 lingvojn; la kvina Bahaa
ol 6800 Lokaj Spiritaj Asembleoj.
Pl
sociaj agadoj de la tutmonda Bahaa Komunumo.
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RIMARKOJ PRI LA PERSAJ KAJ ARABAJ VORTOJ
Transliterado signifas meti literojn de unu alfabeto en alian alfabeton. Estas sonoj en la araba kaj persa lingvoj, kiuj ne havas
Esperantajn ekvivalentojn. Pro tio oni devas kunmeti literojn por reprezenti tiujn sonojn: gh, kh, k.t.p. Krome, la persa lingvo
havas kvar zo-ojn, tri so-ojn, du to-ojn kaj du ko-ojn, kiuj devas esti montritaj per pretekstaj literoj, jene: d, th, t.

"kelo" estus "klo". Perso kiu vidas por la unua fojo liston de nekonataj persaj urbetoj, ne scias kiel ilin eldiri. (Por helpi al
persaj kaj arabaj legantoj eldiri nekonatajn vortojn oni uzas "diakritajn" signojn.) La persa lingvo en Teherano estas
konsiderita la plej bona.

26an de novembro la Gardanto skribis:
"
e Shoghi Effendi aperas en
Bahá 'í Administration,p. 5, ((Bahaa Administrado).

oni ofte devis diveni, kio estas la originalo.
Pre
bone la nuntempa teksto povas provizi nur similon al la originaj persaj sonoj.
hmad-i-Ahsá 'í
hmad el la urbeto Ah
Mekko, apartenas al la klerula klaso kaj devenas de la Profeto
-
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GVIDILO AL ELDIRADO DE LA PERSAJ LITEROJ
a
á : Armeo
i: bEsto
u: lOnga
aw: OU
í: mIto
: lUna
La jenaj kvar literoj havas la z-sonon: dh, d, z, z
La jenaj tri literoj havas la s-sonon: th, s, s
La jenaj du literoj havas la t-sonon: t, t
La jenaj du literoj havas la h-sonon: h, h
kh
zh
q kaj gh ne havas ekvivalentojn en Esperanto. La
á h similas al A.
ch similas al .
j similas al .
Ah

í.
Ne glutu la ho-ojn, spiru ilin: Allá h-u-Abhá = Allá h-ho-Abhá
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GLOSARO
`Abdu'l-Bahá (Abdol-Bahá ): La Servanto de la Gloro

Revelacio, la Interpretanto de Lia menso, la Arkitekto de Lia Mondordo, la Standardo de Lia Plej Sankta Paco, la Fokuso de
Lia senerara gvidado ... okupanto de posteno senegala kaj nekomparebla en la tuta kampo de religia historio (1844-1921).
God Passes By, p. 239, 245 (Dio Preteriras).
Abraham: "Patro de Popolamaso"

Adam:
-

La Kredo de Bahá 'u'llá h devas esti ja

b, pretigis la vojon kaj
". World Order of'Bahá 'u'llá h, de Shoghi Effendi, p. 103 (Mondordo de Bahá 'u'llá h). La Gardanto plie skribas pri "la
". (Bahá 'í News
datumita oktobro 1952.) Adam perslingve signifas homo. La Korano uzas la saman frazon por la kreo de Adam kiel por tiu de
Jesuo Kristo, vidu 15:30, 66:13, k.t.p.: "blovinta en Lin Mian spiriton."
Adrianopolo: Lando de Mistero
Akreo:
Mallibereja urbo norde de la Monto Karmelo, Israelo; praa Ptolemais kaj la "Forta Urbo" de la Psalmoj. Loko de la PIej
Sankta Malliberejo kie Bahá 'u'llá h estis enkarcerigita. Tabuleto de 'Abdu'l-Bahá al s-ino Ella G. Cooper deklaras: '`Estas
skribite en la Biblio:
estas modernigita. God Passes By , pp. 184, 185 (Dio Preteriras). La S-ta Johano de Akreo de la
Krucmilitistoj.
`Alí (A-li):
edzo de Fá t
-i-Muljam (p. Kr. 661). Amír-`Alí deklaras: "`Alí estis la
belo ideal
." The Spirit of Islam, p. 254 (La
Spirito de Islamo).
Ameriko:
Usono, kiun 'Abdu'l-Bahá vizitis en 1912. La Lulilo de la Bahaa Administra Ordo. God Passes By, pp. 329, 269 (Dio
Preteriras).
Ayyá m-i-Há (Aj-jam-eh-ha): "Tagoj de H’"
La Intermetitaj Tagoj.
Bá b: La Enirejo
Bahá 'í
La Profeto-Heroldo de Bahá 'u'llah, "La
Administration, p. 11 (Bahaa Administrado); la reveno de la Profeto Elija, de Johano la Baptisto kaj de la Dekdua Imamo;
"Mia Unua Nomo", "Kiun la posteularo agnoskos ke Li staras
universala profeta ciklo". God Passes By, pp. 276, 58, 54, 57 (Dio
en Tabrizo 9 julio 1850.
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Badí (Ba-di): "Mirinda"
nomo estis Á qá Buz
Bagdado:
Urbo kie Bahá 'u'llá h deklaris Sian Mision al Siaj kunuloj en 1863. Titolita de Li la Urbo de Dio kaj (profete) en la Korano la
"Domo de Paco" (10:26, 6:127). God Passes By, p. 110 (Dio Preteriras).
Bahá 'u’llá h (Ba-ha-ol-lah): La Gloro de Dio ...
"nomo specife menciita en la Persa Bayá n, kiu signifas samtempe la gloron, la lumon kaj la splendoron de Dio ..." God
Passes By, pp. 93-94 (Dio Preteri
Administration p. 11 (Bahaa Administrado). "… neniam estu identigita kun tiu nevidebla Realeco, la Esenco de Dieco mem",
e Dio." World Order of Bahá 'u'llá h, pp. 114, 112 (Mondordo de
nun Israelo, 29 majo 1892.
ojego
Bahjí (Ba-hSignifas tiun parton de
Bayá n (Araba) (Baj-an):
Verko de Bá b. Pli malgranda, malpli grava ol la Persa Bayá n. God Passes By, p. 25 (Dio Preteriras).
Bayá n (Baj-an): Klarigo
onitaj de Bá b". "Senegala inter la doktrinaj verkoj de Bá b." "Cele severa ... drasta ..." Plena de
"
"sennombraj frazoj ... en kiuj Li difinas la daton de la promesita Revelacio ..." Titolo donita de Bá b al Sia Revelacio, precipe
al Siaj Verkoj. God Passes By, pp. 17, 25, 28 (Dio Preteriras).
Baytu'l-`Adl-i-A'zam (bejt-ol-adl-eh-a-zam)
(de Bahá 'u'llá h) sankta Skribo
Gardanteco kaj de la Universala Domo de Justeco

tio kio ne estas klare kaj plene registrita en Lia
- la institucioj de la
Naciaj Spiritaj Asembleoj (estontaj Domoj de Justeco) estas elektitaj de

o.
Husayn (ho-sejn):
Husayn. God Passes By, p. 94 (Dio Preterias).
Imamo Mihdi (Meh-di):
Gvidato. Titolo de la 12a Imamo.
Irano:
La persa nomo por Persujo "Iran, Eran, Airon, la Airiyana de la Avesto, estas la lando de la arjanoj (Ariya, Airiya de la
Avesto, Sanskrite Arya (bonega, honorinda)." Browne, E. G., L. Hist., 1, 4n.
Islamo (ess-Iam):
ofeto Mahometo
Junaj Turkoj:
Turka partio organizita por efektivigi radikale politikajn kaj sociajn reformojn. La revolucio de la "Junaj Turkoj", 1908, devigis
, inkluzive de `Abdu'l-Bahá . God
Passes By, p. 272 (Dio Preteriras).
Konstantinopolo:
"La Urbo" "La Granda Urbo", titolita de la islamanoj "La Kupolo de Islamo." La tradicia sidejo kaj de la sultaneco kaj de la
kalifeco.
Korano:
La Libro revelaciita de Mahometo, kaj nomita de Bahá 'u'llá h la "senerara Libro". Gleanings from the Writings of Bahá 'u'llá h,
La Bayá n.
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"Literoj de Vivo":
Mahometo (Mo-ham-mad) (arabe):
570laudandus Gleanings from the Writings of Bahá 'u'llá h, p. 221 (Kolektado el la Skriboj de Bahá 'u'llá h). Aludita en la Korano 33:41 kiel la
Sigelo de la Profetoj
(Mondordo de Bahá 'u'llá h).
Mashriqu'l-Adhká r
Bahaa Adorejo. "

-rek-ol-as." God Passes By, p. 350 (Dio Preteriras). Estas nun kvin:
tralio; Kampala, Uganda, Afriko; Panamo-Urbo , Panamo.

Mazra'ih (Mazz-ra-eh): Prisemita kampo; farmo
h
Mírzá Husayn-`Alí (mir-za-ho-sejn-a-li):
Persa nobelulo kun la titolo Bahá 'u'llá h. Fondinto de la Bahaa Religio.
Mírzá Yahya (mir-za-ja-h-ja):
Perfida duonfrato de Bahá 'u'llá h kaj " efrompanto de
interpretanton; Li nomis Mírzá n Yahya (Subh-iMírzá Yah
Passes By, pp. 28, 233, 112 (Dio Preteriras).

rsono," "trompita kaj uzita" de Sejjed Muhammad. God

Mulao Husayn Bushrú 'í (ho-sejn- -ru-i):
La unua kredanto je Bá b. Nomita de Shoghi Effendi "la leonkora." God Passes By, p. 90 (Dio Preteriras).
(Na-ser-ed-din):
Ná siri'd"La helpanto al la Kredo" Malbonfama reganto de Persujo p. Kr. 1848teriras).
La Navvá b (Nav-ab):
d Passes By, p. 108 (Dio Preteriras).
Naw-Rú z (No-ruz): Nova Tago
printempa ekvinokso okazas post la sunsubiro, Naw-Rú z estas solenita en la proksima tago. Irana tradicio atribuas la NawRú zon al Jamsh
kalendaron de Islamo, ili neniam preterlasis la solenon de Naw-Rú z.
Parsí (par-si):
"Fá rs
Qurratu'l-`Ayn (kor-ra-tol-ajn):
Konsolo de la Okuloj. Titolo donita al T

zim. La esprimon oni uzas por amata trezoro.

Ridvá n (Rezz-van):
1.

Sá diq (Sa-dek):
-783). Ja`far-i-Sá diq (t.e. la Veremulo) klerulo, beletristo kaj
jurkonsilisto.
Shoghi Effendi
La Gardanto de la Bahaa Kredo; la plej a

-

estas la klariganto de la vortoj de Dio kaj post li sekvos la unuenaskito inter liaj idoj." La vorto shawq signifas "sopiro", effendi
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Oriento. La Gardanto, kiu mortis en Londono en 1957, estas enterigita en la Nord-Londona Tombejo.
Subh-i-Azal (sob-he-az-al):
Mateno de Eterneco (Mírzá Yahyá ). Bahá 'u'llá h citas el Amos 4:12Epistle to the Son of the Wolf, p. 146 (Epistolo al Filo de Lupo). Vidu God Passes By, pp. 90, 113, 114, 115 (Dio Preteriras).
Sultano `Abdu'l-Azíz (Abd-ol-az-iz):
Sultano de Turkujo kiu "kune kun Ná siri'denkorpigis la koncentritan potencon rajtigitan en la sultaneco kaj la kalifeco. God Passes By, p. 225 (Dio Preteriras). 18301876; regis 1861-1876.
Sultano `Abdu'l-Hamíd II (Ab-dol-ham-id):
"La Granda Murdinto." Nevo kaj posteulo de `Abdu'l-`Azíz kaj kune
'Abdu'l-Bahá . The Promised Day is Come, p. 61 (La Promesita Tago Venis). 1842senoficigita en 1909.
:
:
Urbo en suda Persujo kie Bá b deklaris Sian Mision 22 majo 1844.
Tabrizo:
Teherano:
pratempa Rhages (Rajj).
Zoroastro:
-Bahá deklaras ke Zoroastro estis unu
el la Profetoj kiuj aperis post Moseo. Persian Tablets, pp. 11, 76 (Persaj Tabuletoj); ke la "popolo de la Puto" en la Korano
25:39 kaj 50:13 aludas al la homoj de la rivero Arakso, kaj ke multaj Profetoj altrangaj estis inter ili, inkluzive de Mah-Abíd kaj
Zoroastro.

