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1
jarcento kaj, rezulte de
Turka puna kolonio ‘Akká kaj Liaj postaj morto kaj enterigo en ties proksimo, starigis sian
tutmonda administrejo en la urbo Haifa.
2
konsiderata neniel alie ol kiel mond-religio destinita evolui

REESPRIMO DE ETERNAJ VEROJ
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orton, sed prefere kiel

espero kaj homamo, flamiganta ilin per nova vido de la fundamenta unueco de iliaj religiaj

Shoghi Effendi: La Kredo de Bahá’
u’
lláh

2

homaro.
4
La fundamenta principo proklamita de Bahá’u’lláh, la sekvantoj de Lia Religio firme
kredas, estas, ke la religia vero ne estas absoluta sed relativa, ke la Dia Revelacio estas
-devenaj, ke
iliaj bazaj principoj plene harmonias, ke iliaj celoj kaj intencoj estas unusamaj, ke iliaj
instruoj estas ja facetoj de unu vero, ke iliaj funkcioj estas komplementaj, ke ili diferencas
nur en la negravaj aspektoj de siaj doktrinoj, kaj ke iliaj misioj reprezentas sinsekvajn
stadiojn en la spirita evoluado de la homaro.
AKORDIGI BATALANTAJN KREDOJN
5
La celo de Bahá’u’lláh, la Profeto de
jam eniris –
– ne estas detrui, sed plenumi la Revelaciojn pasintajn, akordigi prefere
ol akcenti la diferencojn de la batalantaj kredoj, kiuj disrompas la nuntempan socion.
6
iliajn instruojn; k

Lia
lavoj,
kiam la Regno promesita de Jesuo Kristo estos starigita, kaj la paco de la planedo definitive
s al Li certigi al la homaro
senlima evoluado de la homaro.
UNUECO DE LA HOMARO
7

La Bahaa Kredo subtenas la unuecon de Dio, akceptas la unuecon de Liaj Profetoj,

pretendas, ke nenio krom la alieciga spirito de Dio, kredanta pere de Lia elektita
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a edukado, forigas

emfazas la neceson precise obeadi al onia registaro, altigas ian laboron plenumitan en la

LA HEROLDO
8
Shíráz, nomita Mírzá ‘Alí-Muhammad, konata kiel Báb (Pordo), kiu en Majo,
devos anonci kaj pretigi la vojon por la veno de Iu pli granda ol Li,

religia hist
montojn de Adh

-Kú kaj Chihríq, kaj

kompaton kaj la profundan admiron de pluraj Okcidentaj verkistoj, di
kaj kleruloj, kelkaj el kiuj mem vidis tiujn abomenajn perfortojn, kaj estis instigitaj priskribi
ilin en siaj verkoj kaj taglibroj.
BAHÁ ’U’LLÁ H
9

Mírzá Husayn-

enkarcerigita en Tihrán, estis ekzilita en 1852 el Sia patrujo al Baghdád, kaj de tie al
Konstantinoplo kaj Adrianoplo, kaj fine al la mallibereja urbo ‘Akká, kie Li restis
enkarcerigita dum ne malpli ol dudek-kvar jaroj, kaj en kies apudeco Li mortis en 1892.
Sia Epoko, klarigis en pli ol cent volumoj la principojn de Sia Kredo, proklamis Sian

de la Amerika Kontinento, la tuta Kristana pastraro, la
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sekvoj de ilia rifuzo, kaj denuncis en kelkaj okazoj iliajn arogantecon kaj tiranecon.
‘ABDU’L-BAHÁ
10

-Bahá (la Servanto de Dio),

frua infaneco proksime kunestis kun Sia Patro kaj partoprenis Liajn ekzilon kaj afliktadojn,

, dum kiu Li estis en
Allenby, kiu montris la plejan bonkorecon al Li kaj al la malgranda anaro de Liaj
kunekzilitoj en ‘Akká kaj Haifa. En 1921 Li mortis, kaj oni
por la kadavro de Báb, kiun oni estis jam translokiginta el Tabríz en la Sanktan Landon,
dum ne malpli ol sesdek jaroj.
ADMINISTRA ORGANIZO
11

La forpaso de ‘Abdu’l-Bahá signis la finon de la unua kaj Heroa Epoko de la Bahaa

revelaciitaj de Bahá’u’lláh, kies institucioj estis konturitaj de ‘Abdu’l-Bahá en Lia
Testamento, kaj kies fundamentojn konstruas nun la naciaj kaj lokaj konsilantaroj elektitaj
ntoj de la Kredo, kaj kiuj pretigas vojon por la kreo de la Tutmonda
la

12

La Administra Organizo de la Kredo de Bahá’u’lláh, kiu estas destinita evolui en la

malpliol okdek-ok landojn de la mondo, kunigis en sian anaron reprezentantojn de ne
malpli ol tridek-unu rasoj, kalkulas inter siaj subtenantoj Kristanojn el diversaj sektoj,
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kvardek-ok lingvoj, jam firmigis sian fundamenton per la korporaciigo de kvin Naciaj
Konsilantaroj kaj sepdek-du lokaj Konsilantaroj, en landoj tiel disaj kiel Sud-Ameriko,
Hindujo kaj la Antipodoj –

terglobo; havas en kelkaj landoj la privilegion de oficiala rajtigo flanke de la civilaj

Chicago.
13

Organizo, malsimila al la sistemoj, kiuj evoluis post la morto de la

instruojn, la ordonojn kaj instituciojn, kiujn la Fondinto de la Kredo specife revelaciis kaj
siaj sanktaj skriboj. Kvankam furioze atakata ekde sia komenco, tamen, per sia karaktero,
con de sia diverseca
duonsferoj difinitajn por vastigi siajn limojn kaj firmigi siajn administrajn instituciojn.
14

libera de iu ajn formo de eklezieco, havas nek pastraron nek ritojn, kaj estas subtenata nur

plej bonajn interesojn, tamen la sekvantoj de la Bahaa Kredo, rigardantaj la homaron kiel
plene
sciantaj, ke, en mondo de interdependaj popoloj kaj nacioj, la profito de unu parto estas
unu el la elementaj partoj se la generalaj interesoj de la ento estas malatentigitaj.
15
Nek oni preterlasu la fakton, ke la Kredo jam pretendis kaj montris sian
sendependan religian karakteron, estis liberigita el la katenoj de ortodokzeco en iuj Islámaj
landoj, akiris en unu el tiuj landoj nepetitan ateston pri sendependa stato, kaj sukcesis gajni
al si la lojalecon de la re
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TRIBUTOJ DE ALTRANGULOJ
16

vortoj de la Patro estas kiel fonto en la dezerto post longa vagado…
Revelacio, kiun Bahá’u’lláh kaj Lia filo ‘Abdu’l-

Estas mirinda

miljara diferenco
k
17

“La instruoj de la Bábanoj,” skribis Leo Tolstoj, “… havas grandan estontecon. Mi do

de la material vivo por servado al Dio… La instruoj de la Bábanoj, kiuj venis al ni el Islámo,
evoluis iom post iom pro la instruoj de Bahá’u’lláh, kaj nun prezentas al ni la plej altan kaj
plej puran formon de religia instruado.”
18

onsilo de la mortinta

ili. Estas la homoj, kiuj efektivigos universalan pacon.” “La Bahaa instruo,” estas la atesto
de Prezidento Eduard Benes, “estas unu el la grandaj instrumentoj por la fina venko de la
spirito kaj de la homaro… La Bahaa Religio estas unu el la grandaj moralaj kaj sociaj fortoj
kaj politikaj krizoj en la mondo, ke ni devas havi pli grandan internacian kunordon. Tia
kredo, kia estas la Bahaa Religio, kiu pretigas la vojon por universala organizado de paco,
estas necesa.”
19
“Se estis ja iu Profeto lastatempe,” deklaras Pastro T. K. Cheyne en sia ‘The
Reconciliation of Races & Religions,’ “estas al Bahá’u’lláh, ke ni devas turni nin. Karaktero
estas la fina ju
– tiu de Profetoj.” “Estas ja
eble,” deklaras Vicgrafo Samuel de Karmel, “montri punktojn de fundamenta konsento
estas unu el la plej trafaj movadoj, kiuj venis el la Oriento en lastatempaj generacioj.”
20

“Palestino,” estas la skribita atesto de Profesoro Norman Bentwich, “ja povas nun
io, kies sidejo
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de kredo kaj pilgrimado estas en ‘Akká kaj Haifa, atingas la karakterecon de mondreligio.
kompreno.”
21
elstara persono ol la mortinta Mastro
de Balliol, Profesoro Benjamin Jowett: “Povus rezulti, ke la Bába religio havas la promeson
de la estonto.” Profesoro Lewis Campbell, eminenta studinto de Dtiun deklaron per cito de liaj vortoj
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