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Oktobro 1985
Al la popoloj de la mondo:
La granda Paco, al kiu la homoj de bona volo dum jarcentoj plenkore sopiris,
kiun viziuloj kaj poetoj el sennombraj generacioj prirevis kaj kiun la sanktaj skriboj
de la homaro promesis de epoko al epoko, finfine estas je la atingo de la nacioj. Unuafoje en la historio la homo havas la eblecon panorame superrigardi nian tutan plane¹Ǥ ǡǤ
:i estas la venonta åªȄôsulo: “La planedigo de la homaro”.
+ Éôªǡôª¹¹Ȅ ǡǤ
ǡ ¹muna koncernaÉǡôordo estus senkonscience senrespondeca.
           ª          åoj cele al
mondordo entreprenitaj unuafoje komence de nia jarcento per la kreo de la Ligo de
 ǡ¹É¹ Ǣ
 ª 
ǡ ¹ ǡ¹naj nacioj kune kun la jam establitaj en aferoj de komuna intereso; la sekvanta forta
¹
en internaciaj entreprenoj pri scienco, klerigo, juro, ekonomio kaj kulturo; la kreskado de senprecedence granda nombro de internaciaj humanecaj organizaÉoj dum la
Ǣ¹ª
Ǣ¹ǡª¹Ǥ
  ª ô ¹ǡ
kiuj la praktikaj problemoj de la homaro povas esti solvitaj. Ili fakte provizas la rime ¹ǤôǤǡǡô¹ǡ mentas naciojn kaj popolojn en iliaj interrilatoj.
Instigitaj de profunde sentata spirita kaj morala devo, ni volas atentigi vin en
ªǡǯǯǡ haa Kredo, kies sindikoj niǡô gantoj de la homaro.
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ǲǲǡǯǯǡǲªǡpaco, kiu fendas kaj turmentas la homan rason, kreskadas de tago al tago. La signoj
de minacaj skuoj kaj kaoso nun estas klare videblaj, des pli ke la nuna ordo aspektas
Ǥǲª¹Ǥ¹å¹  ǡ
  ǡ¹ǡªôǤǡ¹
niaj sociaj, ekonomiaj kaj religiaj sistemoj, ke multaj homoj estis kondukitaj al la kon¹ǡǤ
¹ªôǤ
ǡª  ǡª
 ǡªªǡªtagan vivon. Aliflanke, senkritika konsento estas donita al la tezo, ke homoj estas
å¹ 
progresan kaj pacan, dinamikan kaj harmonian — ordon, kiu donas liberecon al indi ǡ¹  Ǥ
  ¹¹ǡªôǡ
¹ǡ ǡ
ô¹Ǥploro evidentigas, ke tiaj opinioj ne nur ne spegulas la veran karakteron de la homo,
ªǤªª ǡª
 ô Ǥ
Elekti tian kurson ne signifas malkonfesi la pasintecon de la homaro, sed kom¹Ǥlan staton de la homaj aferoj kiel naturan fazon en organika procezo kondukonta fine
kaj nerezisteble al la unuigo de la homa raso en ununura socia ordo, kies limoj estas
Ǥǡ ǡå¹  ¹
¹¹¹¹ Ǥ
ǡô¹ǡåô 
ǡ¹¹ ǡǡôªǡstrui pacan mondon. Ke tia entrepreno estas ebla, ke la necesaj konstruaj fortoj fakte
ekzistas, ke unuigaj sociaj strukturoj povas esti starigitaj, tio estas la tezoj, pri kies
¹Ǥ
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Kiajn ajn suferojn kaj tumultojn la venontaj jaroj alportu, kiel ajn malhelaj estu
la cirkonstancoj de la tujproksima futuro — la Bahaa komunumo kredas, ke la homaª¹¹Ǥô
  ǡ å¹ǡde, utilos por liberigi “la potencialon imanentan en la rango de la homo“ kaj evidentigi “la plenan mezuron de lia destino surtera, la ennaskitan grandiozon de lia realo.“
I
ǡª ǡ¹
ǡǢ ¹ Ǥ
ebligis al la homaro konstrui civilizaciojn kaj prosperi materie. Sed tiaj atingoj solaj
ǡ¹ deco, strebado al nevidebla sfero, al la fina realeco, la nesciebla esenco de esencoj nomita Dio. La religioj, alportitaj al la homaro de sinsekvo de spiritaj lumiloj, formis la
ª ǡblon de la homaro, akiri spiritan sukceson kune kun socia progreso.
Neniu serioza klopodo pri ordigo de la homaj aferoj, pri atingo de monda paco,
Ǥ: ÉǤǲblon de la homa naturo”. Ke la degenero de tiu kapablo konsiderinde kontribuis al la
konfuzo en la socio kaj al la konfliktoj en kaj inter la homoj, ne povas esti kontestata.
Sed objektiva observanto same ne povas kontesti la fortan influon de religio sur la
   Ǥǡ¹  
¹Ǥ
Skribante pri religio kiel socia forto, Bahá’u’lláh diris: “Religio estas la plej gra ªǡ
¹¹Ǥǳô¹ǡǣǲ¹
lampo de religio, la sekvoj estus kaoso kaj konfuzo, kaj la lumoj de honesteco kaj ju ǡ ªǤǲ ǡ
ǡǲ¹ǡ ǡ¹ å¹  
¹ªǤǡª
å ǡ ª¹ǡª ǡ ¹ǡ ǡ ǡ
   ǡ ǡ¹
¹Ǥǲ
ǡ¹
ǡǡªǡ¹ôǡ¹Ǥǡ-
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¹
ôÉǡ ªȄª
 ǡ  Ǥ+ªroj de la Fondintoj de la grandaj religioj kaj de la cirkonstancoj, en kiuj ili devis plenuǡ¹ǡô¹ǡ
ªǤ
ǡåȄ ǡ
¹ªȄªǦ
ǣ¹ǡ ǡ¹ª
ôǢ¹
de unueco, kiu estas ilia esenca virto — virto, kiun la homaro en sia senkohereca bildo pri historio fiaskis rekoni.
¹
ǡ  ǡ¹Ǥǡôǡ¹
malsukcesis en tio.
¹
ǤÉ¹¹Ǥ ǡ¹
¹ǡ¹ǡª
ǡ¹ǡ ǡôǡǡ
¹åǤ
Kia ajn esenca forto la religio estis en la historio de la homaro kaj kiel ajn dra ¹ Ȅgiaj institucioj jam de multaj jardekoj estas konsiderataj de kreskanta nombro da hoªǤôǡôô
memfaritajn ideologiojn elpensitajn por liberigi la socion el la evidentaj malbonoj,
¹Ǥǡôǡô cepton de la unueco de la homaro kaj fortigi la harmonion inter diversaj popoloj, ha ǡ åǡ ǡô
ǡªå¹ǡôjn da malsatantoj al merkataj mekanismoj, kiuj tro evidente pliakrigas la mizeron de
la plimulto de la homaro, samtempe ebligante al malgrandaj grupoj vivon en abundo,
ôǤ
ô¹
Ǩ¹¹¹ǡª
iliaj altaroj, povas esti derivita la nerefutebla verdikto de la historio pri ilia valoro. La
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fruktoj de tiuj doktrinoj — post jardekoj de pli kaj pli senlima praktikado de potenco
ǡå Ȅ ǡª
 Ǥ+ª¹ǡǡª ǡ¹ro en la koroj de elrabitaj kaj timoplenaj milionoj.
ǡǡȄªô ǡªô Ȅ
ǡåǤǲǳlogioj? Kie estas la internacia paco, por kies idealoj ili proklamis sian sindonon? Kie
ªǡ
ǡ ôǫ
¹ǡªÉǡ ôªperialismaj potencoj de la 19a jarcento ne povis revi?
 ªÉȄôªȄ¹ǡ
ǡå¹Ǥ:ª
ôloj.
Ke materialismaj idealoj, kiel montras la sperto, malsukcesis kontentigi la bezonojn de la homaro, kondukas al la honesta rekono, ke necesas nova energia fortostª  Ǥ    ªȄǡdencas plifortigi la abatisojn jeªôǤǡ
¹  ªǤôªǡǤ+
ô ª ô
ǫôª¹ǡǡåǡ ǡ
¹ªôǫ
ǡǡªǣǲ
delonge flegataj idealoj kaj de pratempoj honorataj institucioj, kiam sociaj principoj
ªǡ
ôǡÉtotaj en la rubujon de eluzitaj kaj forgesitaj doktrinoj. Kiel, en mondo submetita al la
¹å¹¹¹ǡǡ
ª ǫ+ǡvas nur protekti la interesojn de la homaro kiel tuto, kaj la homaro ne devas esti kru¹ôǤǳ
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II
ǡô
ôǤ
å ¹ǡ
ÉôǤª
Éǡǡcoj, industrifortoj, ideologio kaj terorismo por renversi unu la alian en senfina strebo
 Ǥô 
ô Ǥsala kadro devas esti akceptita.
Certe, al naciaj gvidantoj ne mankas la konscio pri la mondskala karaktero de
ǡªǤ
Kaj ekzistas la sennombraj studoj kaj solvoproponoj fare de multaj interesitaj kaj
 ¹ ǡª ǡ
neinformita pri la defiaj bezonoj plenumendaj. Tamen, ekzistas paralizo de volo; kaj
ª  Ǥª Ȅ
konstatis — en la profunda konvinko pri la neevitebla malpacemo de la homoj, kio
kondukis al la malemo, koncedi la submeton de naciaj meminteresoj sub la postulojn
ǡǡ¹ 
ôǤ:ôle sensciaj kaj subpremataj amasoj, klare esprimi sian sopiron al nova ordo, en kiu ili
povos vivi en paco, harmonio kaj bonstato kun la tuta homaro.
åǡ lito, donas esperigajn signojn. La kreskanta tendenco de grupoj de nacioj al la formaligo de rilatoj, kiuj ebligas al ili kunlabori en aferoj de komuna intereso, indikas, ke
ª ªǤ  ǡ
Éǡǡ
  ǡôÉǡdǡÉ ǡÉdǡ  
Ȅ  ª            É        
mondordo.
La kreskanta atento fokusita al kelkaj el la plej profunde radikantaj problemoj
de nia planedo estas plia esperiga signo. Spite al la evidentaj malperfektecoj de
¹ ǡ   ªÉǡªǡ
homoj senton pri nova vivimpulso. La Universala Deklaracio pri la Homaj Rajtoj, la
Konvencio pri Prevento kaj Puno de la Krimo de Genocido kaj la similaj rimedoj por
ª ǡôǢ
ǢªôǢ
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subnutritecon; utiligi sciencan kaj teknikan progreson favore al paco kaj bonstatigo
Ȅªªǡ¹¹ǡ
la tagon, kiam la fantomo de milito perdis sian povon regi la internaciajn rilatojn. Ne
estas necese emfazi la gravecon de la temoj pritraktitaj de tiuj deklaracioj kaj konvencioj. Tamen, kelkaj el tiuj temoj pro sia rekta influo al la starigo de mondpaco meritas aldonan komenton.
ǡǡªô
 Ǥ:Ǥ¹bloj de siaj viktimoj, koruptas siajn praktikantojn kaj malebligas homan progreson.
 ǡôåǡ
ǡªǤ
 ªªǡǡ ǡôªǤ ª Ǥ
ǡǤª ǡ
ª¹ǡ
kaj ideologia polemiko kaj inkluzivanta la homojn rekte koncernatajn en la decidoj
¹Ǥǡ ªª ôª ǡôǡtigi novan universalisman sintenon. La fortikigo de tia sinteno estas en si mem unu el
ªǤ
Senbrida naciismo, distinge de sana kaj legitima patriotismo, devas cedi al pli
¹ ǡǤǯǯǣǲ
ǡ¹ Ǥǳ   
åǡǯ  ǡ
   Ǥª
Ǥ ¹
 ¹Ǥnaciaj aktivecoj en diversaj kampoj, kiuj kontribuas al reciproka simpatio kaj sento
de solidareco inter la popoloj, bezonas vastan pliigon.
ǡǡô
ǡªǡ¹ª¹ôÉª
Ǥª ǡª ǡǤ¹ ǫ
estas konfrontitaj kun la defio, konsideri, kun koroj plenaj de la spirito de kompato
ǡǡªǡô+ǡ 
spirito de reciproka indulgo, kio permesos al ili kunagadi por la progresigo de homa
¹ Ǥ
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 ¹ǡ ǡ
ǡǡôª Ǥ
 Éô
malutilajn sintenojn kaj kutimojn, kiuj estas portataj el la familio al la laborloko, en la
politikan vivon kaj fine en la internaciajn rilatojn. Ekzistas neniaj kialoj, nek moralaj,
ôǡǤ
 ª ǡ¹
kaj psikologia klimato, en kiu internacia paco povas kreskadi.
ǡªª
kredoj kaj nacioj, bezonas la plej grandan subtenon, kiun la registaroj de la mondo
Ǥ+ ªô ôô¹Ǥ  ǡ¹ 
 Ǥ  ª
bezonon kaj devigas al starigo de prioritatoj. La koncernaj decidohavaj instancoj agus
¹ǡªǡª¹
 ¹ Ǥ
la postuloj de nia epoko, la instruado de la koncepto de mondcivitaneco devus esti
ôªǤ
Fundamenta manko de interkomunikado inter popoloj serioze subfosas la strebon al monda paco. Adopto de internacia helplingvo konsiderinde kontribuos al la
ª¹Ǥ
ªªǤǡª
Ǣ¹pleksa tasko, kiu necesigas novan nivelon de reciprokaj sindevigoj por solvi problemojn, kiuj kutime ne estas rilatigitaj al la klopodoj pri paco. Bazita sole sur politikaj inǡ ½Ǥǡ
ª 
 ªǤ+ǡ ǡ 
ôǡªªǡ
ôǤ
 ǡôȄåȄǡ
 Ǥ+ ¹
elpensi praktikajn solvojn por siaj problemoj, sed bonaj intencoj kaj praktikaj scioj
ªǤ  ǡ
ǡônon, impeton, volon kaj aspiron, kiuj faciligas la malkovron kaj plenumon de praktiåǤåªôô
la problemoj, se ili unue identigus la koncernajn principojn kaj akceptus ilin kiel gvidilojn.
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III
ªǡô¹å¹¹ǡǤ
Tutmonda ordo povas esti fondita nur sur neskuebla konscio pri la unueco de
ǡª  Ǥǡ
 ǡôª
Ǥªô¹Ȅô¹ª Ȅǡǡôǡǡ ǡǡ
  ǡªǡǤ
 ªª
administrado de la mondo kiel unu lando, kiel la hejmo de la homaro. Universala akcepª  ª Ǥª ǡª å¹ ǡ¹ Ǥ

El la Bahaa vidpunkto, la agnosko de la unueco de la homaro “postulas ne malpli ol la rekonstruon kaj la malarmadon de la tuta civilizita mondo — mondo, organi¹ª ¹ǡ¹ ǡ¹
ǡ¹  ǡ¹ǡ  É¹Ǥǳ
 ª  ǡǡ danto de la Bahaa Kredo, komentis en la jaro l93l: “Neniel celante la renverson de la
 ǡ¹¹¹ǡ¹
 å¹¹Ǥ
: ǡ Ǥ:
intenco estas nek estingi la flamon de sana kaj inteligenta patriotismo en la koro de la
ǡ  ôǡ ǡ
 Ǥ: ǡ
klimato, de historio, de lingvo kaj tradicio, de pensado kaj kutimoj, kiuj diferencigas
 ǡ¹¹Ǥ:
granda lojaleco, al pli forta aspiro, ol iu ajn alia, kiu iam animinstigis la homan
Ǥ: Ǥ: 
ª Ǥ:  Ǥǳ
  å¹ ǡå¹ô¹rale akceptitaj kaj efektivigeblaj principoj por reguligo de la interpopolaj rilatoj. La
 ǡ¹ É 
ili sendube kontribuis al mildigo de kelkaj negativaj konsekvencoj de internaciaj kon-
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ǡ¹ôǤ ǡôǤ
  ª     ª     ͳͻ  ǡ 
Bahá’u’lláh unuafoje prezentis siajn proponojn por starigo de mondpaco. La princi ¹Ǥǣǲªvas signifi ol la atentigo pri la neevitebla limigo de absoluta nacia suvereneco, kiel ne       å                ª      
ǫ åǡª 
 ªǡ 
ªǡǤ
å  
ô ªômunumo; Mondparlamenton, kies membroj estos elektitaj de la popoloj de ties landoj
kaj kies elekto estos konfirmita de la respektivaj registaroj; kaj Plejsuperan Kortuǡ¹  ǡª¹ Ǥ
ǡªªtaj kaj la interdependeco de kapitalo kaj laboro definitive rekonita; en kiu la brukria ªǢ
rasa malamikeco estos fine estingita; en kiu unu sola kodo de internacia juro — re¹  Ȅvos kiel sankcion tujan kaj devigan intervenon de la kunigitaj fortoj de la federacianoj; kaj fine mondkomunumo, en kiu la furiozo de kaprica kaj militema naciismo
å¹ô   Ȅǡªnioj, la Ordo anticipita de Bahá’u’lláh, Ordo konsiderota kiel la plej nobla frukto de
¹Ǥǳ
Pri la efektivigo de tiuj perspektivoj Bahá’u’lláh diris: “Devas veni la tempo,
 ǡªǤ¹ª¹ǡǡ¹¹ǡǡdukos al la monda Plejgranda Paco inter la homoj.”
¹ǡ ǡǡ
Ȅª å ¹
en la volo agi. Kaj por veki la necesan volon, oni devas serioze konsideri la realecon
ǡǤ ª     ¹ ǡ¹ª Ǥ
ǯǯ ¹
Ǥǣǲ ¹ 
å¹  Ǥ:ǡ
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Ǥª  Ǥ ¹¹Ǥǳ:
 ¹ǡǡǡ  ôstari la finan, triumfan rezulton.
          ª    ǡ  ǮǯǦǡ      
Bahá’u’lláh kaj rajtigita interpretanto de liaj instruoj, proponis la jenon: “Ili devos fari
 ¹¹ǡª
¹ Ǥ ǡª¹ǡǤ ¹
¹Ǥªpreno — la vera fonto de paco kaj bonfarto de la tuta mondo — estu konsiderata kiel
ªǡ¹Ǥ+
 ôª Ǥªǡª ǡ ǡ¹
ǡå¹ǡª 
 Ǥǡ ª
ǡªǦ ǡ
ôǤ ª
ǡǡ¹ªǡªå¹¹Ȅǡ
 ¹ªǤª
ª ǡ¹ ¹Ǥǳ
 ¹Ǥ
ª ª
å å¹ªǤ+¹ªǡªô¹ge atendata matureco.
+¹ ǡåǦǡ
altaj celoj de tia glora evento?
ǡª
 ªªǨǡ
nuna generacio tiu, kiu malfermos tiun gloran etapon en la evoluo de la socia vivo sur
nia planedo!
IV
ǡǡǡª
  Ǥô  
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esenca stadio, sed ne, kiel Bahá’u’lláh konfirmas, la finfina celo en la socia evoluo de
la homo. Super la armistico, al kiu la homaro estas perfortigita pro timo de la atoma
infero, super la politika paco, pri kiu malvolonte konsentas suspektemaj rivalantaj
 ǡ¹ ǡǡåǡ¹ ǣ¹ª
homoj de la mondo en unu universala familio.
¹ǡ 
elteni pli longe; la konsekvencoj estas tro teruraj por kontempladi, tro evidentaj por
Ǥǲǳǡǯǯô
 ǡǲ¹  ǡ¹ Ǥǳǲ¹ǡ ǡª  ǳǡǡǣǲ¹
Éǡ ¹Ǥ
unueco de la familio, de la tribo, de la civito kaj de la nacio estis sukcese alstrebataj
kaj plene atingitaj. Tutmonda unueco estas la celo, al kiu torturita homaro nun aspiǤ Ǥǡå ǡ¹Ǥ¹¹ªǡ  
ªǡª 
¹Ǥǳ
+ôå¹¹ªǤ
ekkoneblaj je la multaj jam cititaj ekzemploj de favoraj signoj pri mondpaco el la nun ¹Ǥ
ªǡ ǡÉ ¹taj Nacioj, reprezentas tutmondan “Civilan Servon”, kies impresaj faroj klare montras
ǡª¹  Ǥ
 ǡôǡ
 ǡǤ: Ǥ ¹ǡå
Ǥôǡ¹ªôǡ 
É
20a jarcento.
La sperto de la Bahaa komunumo povas esti konsiderata kiel ekzemplo por tiu
ª¹ Ǥ:ªôô
 ǡǡǡ¹¹ coj servantaj al la spiritaj, sociaj kaj ekonomiaj bezonoj de la popoloj en multaj landoj.
:  ǡ ǡ  ¹
ªåǤ:

LA PROMESO DE MONDA PACO

15

¹ 
unuigita mondo, plua evidentigo, ke la homaro povas vivi kiel universala socio, indife¹¹Ǥ
kontribui al la fortikigo de la espero pri la unueco de la homa raso, ni volonte ofertas
¹Ǥ
Pripensante la ekstreman gravecon de la tasko, kiu nun defias la tutan
ǡ ô
Kreinto, Kiu en Sia senfina amo kreis la homaron el la sama radiko; nobligis la juvelan
 Ǣ¹¹ǡ  Ǣ
donis al la homo “la unikan distingon kaj kapablon ekkoni Lin kaj ami Lin”, kapableǡǲª Ǥǳ
ǡªǲôªgresantan kulturon”; ke “estas maldigne por la homo vivi kiel la bestoj sur la kampo”;
ke la virtoj konvenantaj al la homa digno estas fidindeco, indulgemo, karitato, kompa ªǤǡǲ ǡåǡǡǡ å¹ªǤǳ å ǡ   ǡ
homaro strebas.
ªǡôªǡ
ǡô¹Ǥ
Per sia ekzemplo de firma espero ili estas atestantoj por la kredo, ke la tuja realigo de
 ǡô 
ǯǯǡ ôǤ
vizion en vortoj: ni citas la potencon de la agoj de kredo kaj sinofero; ni diskonigas la
¹ª  Ǥ¹ªǡ
ǡªǡªǡ
ªǡª    ǡ
ªǤ
Sincere dezirante al vi partoprenon en la fervoro de nia espero kaj en la profundeco de nia konfido, ni volas citi la emfazan promeson de Bahá’u’lláh: “Tiuj teruraj
ǡªǮ ǯǤǳ
La Universala Domo de Justeco

