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Unu Komuna Kredo

M

1

ultkiale oni povas fidi ke la historia

4

pli akceptema por klopodoj disvastigi la

anoncoj ke „Dio mortis“ preterpasis plejparte
nerimarkite. La sperto de la homoj en Afriko, Azio,
Latinameriko kaj Pacifikio delonge estis konfirminta ilian konvinkon ke ne nur estas la homa naturo

de la homa konscio survojas.
2
Komence de la dudeka jarcento materiisma
interpretado de la mondo estis tiom komplete

Tra tiu mondoparto tamen kie vivas la

trafis la ideologia revolucio okazanta
estis sekvinta dum jarmiloj. Por multaj okcidentuloj

en la

kaj nacioj. Dogma materiismo, penetrinta kaj
tutmonde, certigis al si ke restis al neniuj rivalaj

mondo transcendanta la materian ekzistadon iun
separo inter la interna kaj la ekstera vivsperto de la
koncepto pri la universo – koncepto kiun de nun
oni konsideris en la plej bona kazo fikcio kaj
aliekstreme opio. La homaro estis preninta sian
sorton en la propran manon. Per racia eksperi-

aspektojn de la homa ekzistado. Senigitaj de la

Kvankam kredado tenis sian centran pozicion en la
3

valoroj, idealoj kaj disciplinoj kultivitaj tra la

iron de la eventoj.
5

religiajn intervenojn. Estis koncedite ke sendisminacus la stabilecon de la socia ordo kaj necesigus
korektadon. La universala civilizacio, al kies

konsiderata la natura rezulto de pli bona sano, pli

fokusita je ilia efektivigado.

okazas en la formo de ondo da timo kaj

sektaj

konfliktoj, evidente surdaj

je pacienca

nelonge estis elmensigitaj kiel relikvoj de epoko
malklera, nun ree trovas sin solene, ofte senkritike
esplorataj en influhavaj medioj. En multaj landoj la
religiaj konfesoj transprenas novan kaj decidan
mondo, kiu supozis ke per la falo de Berlina Muro
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trajtoj estas nepacigeblaj religiaj antipatioj. Librobibliotekoj penas kontentigi evidente nesatigeblan
publikan apetiton je informoj pri religiaj kaj spiritaj

kapabla
generi memregadon
kaj restarigi
sindevigon al morala konduto.
6
Preter la atento, kiun formala religio ree
plej kutime kiel strebadoj trovi personan identecon
transcendantan nure fizikan, tiu evoluo nutras tre
variajn klopodojn kaj pozitivajn kaj negativajn.
Unuflanke la strebadoj al justeco kaj la apogado de
la provoj starigi internacian pacon tendencas krome
veki novan konscion pri la rolo de la individuo en
la socio. Simile, kvankam fokusita je la mobilizado
procedoj, movadoj kiel la ekologia kaj la feminisma
instigas al rekonsiderado de memperceptoj kaj

eroziado de tiu certeco, kiun la dudeka jarcento
heredis al la mondo, nome ke la realo estas fine
nenio alia ol sole materia ekzistado.
8
La
plej
evidenta
kialo
por
tiaj
novpritaksadoj estas la bankroto de la materiisma
entrepreno mem. Dum pli ol cent jaroj la ideo de
progreso estis identigata kun ekonomia evoluo kaj

defiis tiun mondpercepton mem sed nur unuopajn
plej ekstrema formo, la fera dogmo de „scienca
materiismo“, provis reinterpreti pere de siaj stretaj

altentenata celo uzata por pravigi tian misuzon estis
la kreado de novspeca socio kiu garantius ne nur

komunumoj estas la kreskanta transiro de kredantoj

spertado de siaj membroj. Je la mala poluso

aspiro gvidi al la estonteco de la homaro.
9
Aliaj sistemoj de socia eksperimentado ja
rifuzis utiligon de malhomecaj metodoj sed tamen
derivis sian moralan kaj intelektan impeton el same

Nov-Epokaj entuziasmoj, kaj la konscionlevanta
adeptojn ege pli multnombrajn kaj pli diversecajn ol

rilate al sia ekonomia bonfarto, la konstruado de
sistemo priskribita kiel moderniga. La finaj jardekoj

indiko por la evidento entenata en la praa rakonto

konvenus nek decus.“ 2
10
La sorto de tio kion la mondo eknomis socia

1

L

idealismaj

motivoj

ne

kapablas

korekti

la

el la postmilita kaoso de la Dua Mondmilito
rilate nek la eksplicite religiajn nek la malpli

fenomeno
1

misfukciantaj edukaj sistemoj kaj tuta katalogo da
aliaj sociaj malsanoj memorigas la tristan averton de

estas

produkto

de

historiaj

ambicia kolektiva entrepreno kiun iam ajn la

fortoj

Bahá’u’lláh referas al la praa persa kaj araba rakonto pri
, The Seven Valleys (Wilmette: Bahá’íPublishing Trust, 1991), p. 6

2

Gleanings from the Writings of Bahá’
u’
lláh (Wilmette:
Bahá’íPublishing Trust, 1983) 61
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investoj. Kvindek jarojn poste, dum agnoskendas la
realo kaj portinta la
dudekunuan jarcenton

homaron en
estas, krom

la
la

konsistigas progresoj komunikteknologiaj kiuj
malfermas la vojon al vasta interagado inter la
informoj, krom faciligi interpersonan kaj intersocian
La konsumisman vivstilon, la nuntempe
pro manko de io alia postrestinta heredanto de la
materiisma evangelio de la plibonigado de la homaj
11

inspirantaj celoj. Por la eta minoritato, kiu povas ilin

esence estas nenio alia ol la triumfo de animalaj
nune senkatenitaj el la restriktoj de transnaturaj

boninformita observanto devas agnoski ke tiu
transformado stimulis repripensadon de la realo.
Kaj kun la pripensado venis priduboj: kritike

komercaj, amaskomunikilaj kaj, pli kaj pli, sciencaj.
14
Multe pli rekte ol teknologiaj faktoroj nian
trotakseblas ekzemple la efiko de amasa tutmonda

sin reinventis kiel publika informado; diversspecaj
perversoj senhonte arogas al si la statuson de

ne nur vastan akcepton sed socian kaj ekonomian
valoron. Kaj kiel perdis sian sencon la vortoj tiel,
atingoj por kiuj la vero estas senzorge ofertata.
12
Klare, la eraro de la materiismo ne estas la

migradoj kiujn vidis la mondo dum tiu jarcento kaj
duono ek de kiam la Báb deklaris Sian mision.
kutadon kiel tajdaj ondoj dise inundis aparte

civitanaro de unu sola tutmonda hejmlando.

difinis. La graveco de materia prosperado kaj de la
atingi estas temo vaste traktata en la skriboj de la
Bahaa Kredo. Tamen, kiel dekomence neeviteblis, el
la arbitraj klopodoj separi tian fizikan kaj materian
bonfarton disde la spirita kaj morala evoluo de la
homaro rezultis la perdo de la lojaleco kaj fideleco

komprenon kaj sencon.
15
Ne eblas imagi kia malsama la historio de la
pasinta jarcento kaj duono estintus se iu el la gvidaj
estroj de la mondaj aferoj, al kiuj sin turnis
Bahá’u’lláh, prenintus la tempon pripensadi la

estimi.

Bahaano

ne

povas

pridubi

ke

la

Bahá’u’lláh, spite tion ke la mondestroj Lin

kaj ricevas plenan liberon agi.“ 3

3

Samloke 16:3

malkovroj kaj partoprenado en suferoj de aliaj, nun
homoj el diversaj kulturoj malkovras la komunan
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arbo“

4

reformulado de tiuj instruoj kiuj fundamentis la
respektivajn kredojn kun la espero ke tiel ili

4

La perdo de kredo je la promesoj de

signifo kaj senco estas difuza, individuisma kaj

homa spertado reciproke sin fortigas je tio ke ili
vekas novan deziron kompreni la mondon kaj
vivon. Bazaj valoroj estas pridubataj; parokaj
apartenoj ne plu ligas; iam nepenseblaj postuloj

principoj entenataj en ili sian validon ne perdis.

16

klarigas Bahá’u’lláh, kiun la skriboj de pasintaj
religioj metafore nomis „la Tagon de Resurekto“:
vizioj de la Korano plu provizas konvinkan
5

adoj kaj suferadoj la procezo estas esence spirita:
vigligataj la animoj ene de siaj korpaj tomboj.“ 6

T

ra la historio la primaraj faktoroj de spirita
evoluado estis la grandaj religioj. Por la
plejmulto de la tutmonda populacio la

vortoj de Bahá’u’lláh, kiel „la Urbo de Dio“ 7, kiel
fonto de scio plene ampleksanta la konscion kaj tiel
nova orelo, nova koro kaj nova menso“ 8. Vasta
la transcendado kiun spertis kaj raportis generacioj
Dia inspiris en muziko,
arkitekturo kaj aliaj artoj al senspirigaj atingoj
spertadon de la animo. Neniu alia forto ekzistanta
kapablis eltiri el la homoj kompareblajn kvalitojn
heroajn, sinoferajn kaj memdisciplinajn. Socinivele

vivataj. Por multaj religiuloj tial la plej dolora
aspekto de la nuntempa civilizacia krizo estas ke la
bonkonataj vojoj religiaj.
19
La probleme estas, evidente, duflanka: La
per racio dotita animo ne nur okupas privatan
sferon sed estas aktiva partoprenanto en socia ordo.
Kvankam la veroj ricevitaj el la grandaj religioj
dudekunujarcenta

estas

tamen

neimageble

epokoj en kiuj tiu vivgvido estis revelaciita.

konfido kaj sukceso virinoj juste insistas pri la rajto
de plena egaleco kun viroj. Sciencaj kaj teknologiaj

ekzistado mem. Universala edukado kaj eksploda
vojon al ekkonoj kiuj stimulas socian mobilecon kaj

religioj konsistigas la primaran impeton de la
civiliza procezo. Aserti alion nur pruvas ignoradon
de historiaj evidentoj.
18

nuklea energio, seksa identeco, ekologia streso kaj
la demando kiel utiligi la financajn rimedojn
senprecedencajn. Tiuj, kaj la ceteraj sennombraj

4

5
6

7

8

Tablets of Bahá’
u’
lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas (Wilmette: Bahá’íPublishing Trust, 1988) 3:26
Gleanings 17,4
Bahá’u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette:
Bahá’íPublishing Trust, 1988), p. 133
Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Íqán (Wilmette: Bahá’íPublishing Trust, 1993) 216
Samloke
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moralaj. Grandparte tial la perdo de tradicireligia
kredo estas neevitebla konsekvenco el la

Bahá’u’lláh, karakterizas konceptoj pri la homa
naturo kaj pri socia evoluado tiel fundamente misaj

vivi en la moderno sukcese kaj kun certeco.
20

kredosistemoj responde al la spirita sopirado de la
homaro estas la jam menciitaj efikoj de la tutmonda
certa religia referenckadro abrupte sin trovas en
rekta najbareco kun aliaj kies kredoj kaj praktikoj
neakordeblas kun la propraj. La diferencoj povas
flagrantan rankoron kaj akutajn konfliktojn. Tamen,
multkaze ja la efiko estas ne tio sed rekonsiderado
komunajn valorojn trovi. Sendube multo el la apogo

Neeviteble el tiaj aliroj rezultas pridemando de tiaj

ekzistadon. Aparte tio validas koncerne la konfuzon
Por ke ili povos adekvate respondi al la spiritaj
bezonoj de siaj proksimuloj, bahaanoj devas akiri
profundan komprenon pri la rilataj problemoj. La

rediratan admonon en la skriboj de ilia Kredo: ke ili
„meditu“, „cerbumu“, „pripensu“.
23
Estas banala populara opinio ke la nocio
„religio“ staras por la multaj nuntempe ekzistantaj

kredosistemoj, kiuj

formis kaj

inspiris tutajn

la nuna mondo oni trovu tiujn historiajn kredojn.
kondukas vivon tiel moralan ke tio meritas admiron
riskas sektecaj sintenoj nur plifortigi nedeziratajn
barojn inter individuoj kaj iliaj najbaroj, se,

ili ne povas esti identigataj kun la nepacigeble inter

bazajn valorojn?
21

familiaraj kun tiu situacio tenas la iluzion ke iu el la
establitaj religiaj sistemoj de la pasinteco kapablos
transpreni la rolon de finfina gvidanto de la homaro

tiu demando estas ke religio simple staras por certa
vivsinteno, certa rilato al Realeco kiu transcendas la
materian ekzistadon. Religio, tiel komprenata, estas
spertado universale havebla. Al tia sinteno por

konsideratas kiel sendependa religio trovas sin
ke male religio estas vivstilo de personoj kiuj, kiel ili
kredosistemon

en

maniero

legitimebla

el

la

abnegacio, kio lokas ilin tute ekster la ceteran

adekvate
respondi la multajn demandojn
rezultantajn el la socia kaj intelekta evoluado. Tio

iom-post-ioma provo enprizonigi fenomenon –

imanenta eco de la evoluada procezo. Iaj provoj de

transcendas la homan perceptkapablon – per

24

pliseverigos sektajn konfliktojn.

L

a

dilemo

estas

kaj

artefarita

kaj

tio neniel komplete redonas Lian intencon,
Bahá’u’lláh klarigas ke provoj enkateni kaj priskribi
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nenio alia ol simple memtrompado. „
perceptanta kaj lumigita koro estas evidente, ke

ekzisto, ascendo kaj descendo, eliro kaj eniro. Fore
de Lia gloro estu, ke homa lango povus celebri
adekvate Lian
homa koro kompreni Lian
9
nesondeblan misteron.“ La instrumentoj tra kiuj la

6

interna vera memo estas dotita.“ 13
progresanta civilizacio“ 14, estas ne la plej
malgranda el la eksterordinaraj povoj kiujn posedas
tempo tiujn kiuj kredas, igante ilin fari oferojn
favore al generacioj de jarcentoj venontaj. Fakte la

de profetaj Figuroj kiuj manifestas la atributojn de
Prahonora de l’

mondoj venontaj: „La lumo kiun tiuj animoj
disradias“, asertas Bahá’u’lláh, „estas responsa por

tiuj lumaj Gemoj de Sankteco aperadis el la regno
de la spirito en la nobla formo de la homa templo

rakontu pri la subtiloj de Lia nepereonta Esenco.“ 10
25

levi unu super alian, signifus sindono al la iluzio ke

de l’estado.“ 15
27
Kredi tiel estas necesa kaj neelradikebla
.
Se, kiel tion triste kaj konvinke pruvas la eventoj de
16

la kapricoj de homaj preferoj. „Klaras kaj evidentas
Profetoj estas la Temploj de la Afero de Dio, Kiuj
aperis vestitaj en diversaj kostumoj. Se rigardas vi

la sama trono, eldiras la saman parolon kaj
proklamas la saman Kredon.“ 11 Imagi, krome, ke

iagrade kontentigi la sopiradon je certeco. Estas
impulso kiun ne eblas nei.
28

revelaciado Tiu Kiu estas la Fonto de tiu
sciosistemo, kiun ni nomas religio, demonstras la

Figuroj limigi al teorioj luitaj el la empirio estas
same aroga. La signifo de „koni Dion“ estas,

ekster kaj priskribeblo kaj percepteblo: „Mi atestas“,
Dio, „... ke tra Via beleco la beleco de la Adorato

kapablojn kaj responsojn kiel kuratoro de la kreit-

Dezirata disradias...“ 12
26
Religio, tiel komprenata, vekas en la animo
latentajn eblojn aliel neimageblajn. Individuo povas

progresanta kaj estas plene aprezata nur kiel tia.

revelacio de Dio por lia epoko: „Per la Instruoj de

Afero, la Gardanto diris: „Kion ni nur povas racie

29

horo jam ili komprenas pli ol nur etan onon el la

Gleanings 27:5
Samloke 109:2
15
Samloke 81
16
Julian Huxley, citita de Pierre Teilhard de Chardin, The Phe13
14

9

Samloke 104
Samloke 106
11
Gleanings 22:3
12
Prayers and Meditations by Bahá’
u’
lláh (Wilmette: Bahá’í
Publishing Trust, 1987), p. 311
10

nomenon of Man (London: William Collins Sons & Co. Ltd.,
Knowledge, Morality, and Destiny (New York: Harper & Brothers, 1957), p. 13
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provi estas klopodi brileton kapti de la unuaj
la tempo, devos nepre forpeli la mallumon kiu
envolvis la homaron.“ 17
ke Bahá’u’lláh ne starigis novan religion kiu

L

progresanta religio estas la aserto ke la
diferencoj inter la revelaciitaj kredoj estas tro

aspektoj de unusola unueca verosistemo – tio
tia reago pro la konfuzo pri tio kio entute estas

koncepton de religio kiel la primara forto instiganta
sia diverseco estas tamen unusola specio, tial la
interveno, per kiu Dio kultivas la mensajn kaj

meti en la evoluo-kuntekston provizitan en la
skriboj de Bahá’u’lláh.
32

estas intencataj en la rilataj skriboj. Koncerne la
religiajn kutimojn, kiuj direktas la personan vivon,
stadioj kaj scenejoj. Tiun normon demonstris per Sia

heredanto de la tuta spirita legaco de la homaro,

aktivecoj kiel pruvon de teorio ke la homaro ne

30

tial estas ke ekde tempo nememorebla Li ree kaj ree
Bahá’u’lláh, la vasta epopeo de la homara historio

komenco de la dudeka jarcento tiaj simplismaj
argumentoj estis normalaj, sed historia kaj
antropologia esplorado nun provizas klaran
panoramon de la kulturevolua procezo per kiu tiuj

homaro certigas la perfektan gvidadon esencan por

povas, se tiel li volas, per historieska interpretado
disputi pri kiomgrada estis la influo de la unika rolo
spekulativado

ne

helpas

je pritakso

identecon de iuj popoloj, sed nur montras kiun

de tiuj

interrilatojn. Je intervaloj tiel maloftaj ke la konataj
La religian vivon de la homaro, indikas
Bahá’u’lláh, karakterizis simila evolua procezo. La
33

tiun de iu ajn alia historia fenomemo. „Vidu la
revelacias Sin al la homoj“, atentigas Bahá’u’lláh:

historia metodo provi kaj erari, tiuj normoj estas

enkorpigitaj en la skriboj kaj detale kaj skrupule
konservataj tra jarcentoj. Dum certaj eroj de la
unuopaj kondutkodoj iam estis plenumintaj sian

en mondo, en kiu ekzistas neniu, kiu konas Lin. Li
18

Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’
u’
lláh: Selected
Letters (Wilmette: Bahá’íPublishing Trust, 1991), p. 35
18
Gleanings 78:3
17

stadioj de homara progreso dum kiuj ili ludis
esencan rolon je la trejnado de konduto kaj sinteno.

Unu Komuna Kredo

8

potencaj sistemoj“, asertas Bahá’u’lláh, „devenas el
unu Fonto kaj estas la radioj de unu Lumo. Ke ili

...?“ 23 „Meditu, kio povus esti
la motivo ...?“

24

36

variantaj postuloj de la epokoj, en kiuj ili estis
proklamataj.“ 19
34
Argumenti ke malsamaj reguloj, moroj kaj
esenca unueco de la revelaciitaj religioj tial
maltrafas la sencon de tiuj preskriboj. Pli serioze
fundamentan distingon farendan inter la eternaj kaj
la portempaj aspektoj de la funkciado de religioj. La

Dio, eterna
estonteco.“ 20

en

la

pasinteco,

eterna

en

la

estis teologia aroganteco. Persista trajto de la
sektara pasinteco de la religio estas la domina rolo
kiun ludis la klerikaro. Pro manko en la sanktaj
skriboj de klare difinitaj nedisputeblaj instituciaj
ekskluzivan kontrolon super la interpretado de la
Dia intenco. Kiel ajn malsamis eble la motivoj – la
tragikaj efikoj estis obstrukco de la inspira torento,

sektan padon malsaman al tiu de la sin mem
enoficigintaj spiritaj gvidantoj. Ja nenio povis
sian laboron pli kaj pli levi la konscion. Sed la
amplekso de tio kio atingeblus en iu epoko pli kaj
Kun la paso de la tempo la teologio sukcesis

37

de preskriboj por povi atingi progresojn sur la vojo
de la civilizacia procezo.
35
La koncepto de progresanta revelacio metas
la decidan emfazon sur la rekono de la revelacio de

epoko kondamnis tutajn populaciojn al rita ripetado
estis plenumintaj sian taskon kaj plu nur vanigis

– al la revelaciitaj instruoj sur kiuj la koncerna

pri la agroposedanto kiu semis en sia agro: „Sed
dum homoj dormis, lia malamiko venis kaj semis
lolon meze de tritiko, kaj foriris.“ 25 Kiam liaj
servantoj proponis eltiri la lolon la agroposedanto
respondis: „Ne, por ke, kolektante la lolon, vi ne

komencis barakti kun la defioj de la moderno, la

diros al la rikoltistoj: Kolektu unue la lolon, kaj ligu

mokado, unue en tiuj cirkloj kiuj faras la decidojn

tritikon en mian grenejon.“ 26
Korano entenas severan kondamnon de la spirita
Vere mia Sinjoro malpermesis la malbonajn agojn,

suferis la homa konfido, kun la paso de la tempo
subfosis la fundamentojn de kredado mem. Pro tio
cerbumi pri la leciono kiun instruis tiuj ripetaj
misoj: „Pripensu momenton kaj meditu pri tio kio
21
„Kio povus esti la
kialo por tia rifuzado kaj evitado ...?“ 22 „Kio povis

Samloke 132:1
Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Aqdas: The Most Holy Book (Wilmette: Bahá’íPublishing Trust, 1993) 182
21
The Kitáb-i-Íqán 4
22
Samloke 8

kiel rivalo tio, por kio ne estis sendita iu ajn rajtigo,
kaj ke vi diru pri Allah, kion vi ne scias.“ 27 Por la
moderna menso estas la plej granda ironio ke
generacioj da teologoj, kies trudoj formas precize
tiun trompon kiun tiel forte kondamnas tiuj tekstoj,

19

23

20

24

Samloke 13
Samloke 14
25
Sankta Mateo 13:25
26
Samloke 13:29-30
27
La Nobla Korano (dua eldono, tk, Kopenhago 1970) 7:34
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Mi“ 31, kaj tiu sama koncepto fundamentas la
postajn instruojn de Jesuo kaj Mahometo.
40
La homaro – fokuso, heredanto kaj kuratoro
de la mondo – ekzistas por koni sian Kreinton kaj
por servi al Lia intenco. La ennaskita homa impulso

38

el kiuj multaj estis luitaj el kulturoj kiuj mem estis
pli fruaj stadioj en la evoluado de la konscio:
konceptoj de fizika resurekto, paradizo de karnaj

potenco rekonita kiel meritanta tian adoradon.
32

en servado al la Dia intenco por la homaro. „Diru:
Vere la kredo estas en la mano de Allah. Li
aprezi kial Bahá’u’lláh tiel arde avertis pri la baroj
kiujn dogmema teologio kreas sur la pado de tiuj
provantaj kompreni la volon de Dio: „Ho religiaj
estroj! Ne pesu la Libron de Dio per tiuj normoj kaj
senerara Pesilo starigita inter la homoj.“ 28 Li en Sia
epistolo al papo Pio IX komunikis al la pontifiko ke

en fajron kio tion meritas.“ 29

L

33

Korano, „sed kredi je Allah ..., kaj doni monon por
por la vojirantoj kaj por la almozuloj.“ 34 „Vi estas la
salo de la tero“ 35, Jesuo gravuras en la mensojn de
tiuj respondintaj al Lia voko. „Vi estas la lumo de la
mondo.“ 36
kiu ree kaj ree aperas en la Hebrea Biblio kaj sekve
en la Evangelioj kaj la Korano, konstatas: „...kaj kion
la Eternulo postulas de vi: nur agi juste, ami
37

a menso povas, se liberigita el la veproj per

komprenon, esplori konatajn erojn el la
sanktaj skriboj tra la okuloj de Bahá’u’lláh.
kiel okulo por epokoj kaj jarcentoj pasintaj kaj kiel
lumo por la tempoj malhelaj.“ 30 La plej impona
perspektivo, estas tiu ke la sama celo kaj la samaj

mondaj religioj. La samaj kernaj temoj ripete
rakontoj, simboloj kaj interpretadoj, en kiuj ili estas
metitaj. El tiuj fundamentaj veroj la klare plej

41

de la animo akiri komprenon pri la intenco de sia
Kreinto rezultas ne nur el propraj penadoj sed el
Diaj intervenoj malfermantaj la vojon. Tion per
memorinda klareco vortigis Jesuo: „Mi estas la vojo
kaj la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro krom
per mi.“ 38
dogmeman defion de aliaj etapoj de la unusola
centran veron de la revelaciita religio: ke aliro al tiu
nekonebla Realo, kiu kreas kaj vivtenas, nur eblas

transprenas tiun metaforon: „Allah estas la lumo de
Allah
39

la Biblio, „kaj ne ekzistas alia; ne ekzistas Dio krom
The Kitáb-i-Aqdas 99

Súrat’
ul-Haykal en The Summons of the Lord of Hosts: Tablets
of Bahá’
u’
lláh (Haifa: Bahá’íWorld Centre, 2002) 126
30
Bahá’u’lláh, citita en Shoghi Effendi, The Advent of Divine
Justice (Wilmette: Bahá’íPublishing Trust, 1990), p. 79
29

En la kazo de la hebreaj profetoj la Dia

Jesaja 45:5
1. Timoteo 1:17
33
La Nobla Korano 3:74
34
Samloke 2:177
35
Mateo 5:13
36
Samloke 5:14
37
6:8
38
Sankta Johano 14:6
39
La Nobla Korano 24:36
31

28

Iluminitaj per tia kompreno la
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peranto, kiu pli poste en Kristanismo aperis kiel la
personeco de la Filo de homo kaj en Islamo kiel la
Libro de Dio, alprenis la formon de deviga Interligo
establita de la Kreinto kun Abrahamo, patriarko kaj
profeto: „Kaj Mi starigos Mian interligon inter Mi
kaj vi kaj via idaro post vi en iliaj generacioj,
eternan interligon, ke Mi estos Dio por vi kaj por via
idaro post vi.“ 40
42

esprimoj troveblas en la Bagavadgito: „Kvankam

Por defendi
la bonulojn, detrui la malbonulojn kaj firmigi la

prave oni povas paroli pri la unueco de la religioj
necesas tamen bone kompreni la kuntekston. Je la
plej profunda nivelo, kiel emfazas Bahá’u’lláh, estas
nur unu religio. Religio estas religio kiel scienco
estas scienco. Unu perceptas kaj esprimas la
la alia estas la instrumentaro per kiu la homa menso
senseblan mondon. Unu difinas la celojn de la
evolua procezo; la alia asistas je ilia atingo. Kune ili
konsistigas
la
duecan
sciosistemon
kiu
la Majstro aklamis kiel „brilego de la Suno de
l’Vero“.45
44
Estas tial neadekvata rekono de la unika
rango de Moseo, Budho, Zoroastro, Jesuo,
inspiris la sanktajn skribojn de Hinduismo – vidi

41

strukturon de la Biblio, kies vico da libroj rakontas
pri la misioj ne nur de Abrahamo kaj de Moseo –

aprezataj estas ili per la rekono kiel spiritaj
edukantoj tra la historio, kiel la animantaj fortoj je la

42

ellaboris kaj solidigis la verkon kiun tiuj primaraj
pri la preciza karaktero de Jesuo, kiom ajn
disputemaj kaj fantastaj, ne sukcesis Lian mision
separi de la transforma influo kiun havis Abrahamo
kaj Moseo je la civilizacia procezo. Li mem avertas
ke ne estas Li kiu kondamnos tiujn kiuj malakceptas

skribis pri mi. Sed se vi ne kredas liajn skribojn, kiel
vi kredos miajn vortojn?“ 43 Kun la revelacio de la

tio, kion Li sendis al ni, kaj je tio, kion Li sendis al
kio estis donita al Moseo kaj al Jesuo, kaj je tio, kio
estis donita al la profetoj de ilia Sinjoro.“ 44
43
Por komprenema kaj objektiva leganto de
unueco de religio. Tiel la termino „Islamo“

Mahometo sed, kiel nemiskompreneble klarigas la

40
41

Genezo 17:7
Bhagavad-Gita (Federacao Espirita Brasileira, dua eldono

Readmono 34:10
Sankta Johano 5:45-47
44
La Nobla Korano 2:137
42
43

„Tiu estis en la mondo“, deklaras la Evangelio, „kaj
...“ 46 Ke iliaj personecoj estas
adorataj senfine pli intense ol iuj aliaj historiaj
figuroj respegulas la provon esprimi la aliel
neesprimeblajn sentojn vekitajn en la koroj de
sennombraj milionoj da homoj pro la benoj kiujn ili
donis. Per la amo al ili la homaro pli kaj pli lernis
kion signifas ami Dion. Ne estas, realisme, alia vojo
esencan misteron de ilia naturo per dogmoj
inventitaj de la homa imago; kio ilin honoras estas
transforma influo kiun ili peras.

K

onfuzo same regas la komprenon de la
plejmulto pri la kontribuo de religio al la

kulturado de morala konscio. La eble plej evidenta
ekzemplo estas la malplivalora socia statuso kiun la
plej multaj sanktaj tekstoj atribuas al virinoj. Dum la

tamen evidente ricevis moralan pravigon el la

The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by
‘
Abdu’
l-Baháduring His Visit to the United States and
Canada in 1912, revised edition (Wilmette: Bahá’íPublishing Trust, 1995), p. 326
46
Sankta Johano 1:10
45
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viroj kaj atribuas al virinoj servan kaj obean rolon

por malsukcesoj je grava aspekto de morala
progreso, nome la disciplinado de la seksa impulso.
El moderna perspektivo facilas rekoni ke tiaj
de socia evoluo je kiuj aperis la grandaj Kredoj, iliaj

historiaj cirkonstancoj. Facile rekoneblas ke defius
la esencan religian celon de la pacienca kulturado
primitivaj normoj.
46
Kompareblaj konsideradoj fareblas je la
rilatoj inter socioj. La longa kaj arda preparado de la

tamen sin serioze demandu kiaj praktikeblaj

ne ekzistis tiaj sankciaj opcioj kiel prizono kaj

neakcepteblon – kaj la praktikajn konsekvencojn –
de konduto kies efiko demoralizus strebojn al socia
progreso. La tuta civilizacio de tiam profitis kaj
estus nehoneste tiun fakton ne agnoski.
48

skribe

transvivis.

religio

provis

Almozpetado,

sklavismo,

kiel kompleksa kaj obstina estis la koncernataj
efektivigi

plibonigon

de

tiaj

rezisti la delogojn de la najbaraj idolistaj kulturoj.
La en la sanktaj tekstoj priskribataj adekvataj punoj,
kiuj trafis kaj la regantojn kaj la regatojn
malobservintaj la principojn, ilustras kian gravecon
atribuis al ili la Dia intenco. Io komparebla

esencaj je certaj stadioj de la progreso de la

komunumo fondita de Mahometo por transvivi

severajn psikologiajn malhelpojn je la aprezado kaj
alfrontado de la bezonoj de la propra tempo.
49
La temo tamen ne estas la pasinteco sed la

la barbara kruelo kaj la senkompata, vendeta
sinteno de la atakantoj. Neniu kiu bone konas la
historiajn detalojn havas problemojn kompreni la
severecon de la tiurilataj koranaj ordonoj. Dum estis
respektataj la monoteismaj kredoj de la judoj kaj
kristanoj estis idoladorado nepermesata kaj
netolerata. Tiel ene de relative mallonga periodo tiu

kiun dum pli ol kvin jarcentoj karakterizis moralaj,

sinsekvaj revelacioj ne sukcesis adresi la tutan
pri la karaktero de homa evoluado. Neeviteble

adeptoj de unu el la mondaj Kredoj ne kapablas
distingi inter la eternaj kaj la portempaj aspektoj de
ilia religio kaj provas altrudi al la socio
plenumintaj sian devon. Tiu principo estas
fundamenta por kompreni la socian rolon de
religio: „La rimedo kiun la mondo bezonas dum sia
kiun onta epoko eble bezonos“, klarigis Bahá’u’lláh.

amplekso.
senindulga perspektivo la konsekvencoj por tiuj
kiuj blinde strangolis en iliaj luiloj tiajn
entreprenojn klare distingeblas disde la profito kiun
la mondo kiel tuto gajnis el la triumfo de la biblia
genio de la islama civilizacio.
47
Inter la plej disputataj temoj rilate la
konceptojn por la socia evoluo al spirita matureco

47

L

a postuloj de la nova epoko de homa evoluo
kiujn alfronti Bahá’u’lláh alvokis la
politikajn kaj religiajn gvidantojn de la

malsamis je detaloj kaj gradoj – la punoj preskribitaj
47

Gleanings 106:1
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dudeka jarcento centraj temoj de la tutmonda
malmultajn jardekojn pli frue konsideris esti pure
viziaj kaj senespere nerealismaj. Apogitaj per la
eltrovoj de scienca esplorado kaj la konkludoj de
influaj komisionoj – ofte lukse financataj – tiuj
principoj nun gvidas la laboron de potencaj
institucioj je la internacia, nacia kaj loka nivelo.
Vasta scienca literaturo en multaj lingvoj sin
efektivigi kaj tiaj programoj povas kalkuli je la
atento de la amaskomunikiloj sur kvin kontinentoj.
51
La plej multajn el tiuj principoj oni tamen

sin profesie al ili devontigas. Kio mankas estas ne
kredeblaj pruvoj pri ilia bezonateco sed la potenco
de morala konvinkiteco kiu povas ilin efektivigi,
potenco kies sola evidente fidinda fonto tra la

12
l’povo kaj potenco.“ 50 Per Lia revelacio la principoj

kiuj Lin renkonas la egalrajteco de viroj kaj virinoj
estas ne sociologia aksiomo sed revelaciita vero pri
interhomaj rilatoj. La samo validas por Lia instruo
edukado, libereco de pensado, la protektado de
homaj rajtoj, rekono ke la vastaj resursoj de la tero

ordonoj en Liaj skriboj malpermesantaj idolkulton,
percepteblas en pli fruaj sanktaj skriboj, devis ilia

havis signifan socian influon. Kiam la kristana
mondo estis instigita rompi kun miljara senduba
idealoj al kiuj la fruaj britaj reformantoj provis
apelacii. Sekve en sia decida parolado pri la centra

heterogenaj populacioj de la planedo ekkapablis
komune malkovri sian naturon de unusola homaro.
Tra la spirita rajtigo generita de la revelacio de
Bahá’u’lláh aprezeblas la Diaj normoj ne kiel izolaj

homaro – kun revolucia intenco kaj ravantaj eblecoj
Integra ero de tiuj instruoj estas principoj
por la administrado de la kolektivaj aferoj de la
homaro. Vaste citata ekstrakto el la epistolo de
53

pravaj kaj justaj.’“

48

principon de demokratia kaj konstitucia regado, sed
forton de Hinduismo por apogi siajn klopodojn
estingi sektan violenton sur la hinda subkontinento.
Nek estis iel pli efikaj tiurilate la gvidantoj de la

realigu sian celon en la nuna epoko: „Ho vi, la

de la Korano pri „la tago, en kiu Ni kunrulos la
49
la iam
determini la sociajn rilatojn de la homaro.

se do vi apartenas al tiuj kiuj zorge ekzamenas.
Konsideru la mondon kiel la homan korpon, kiun,

52

metaforon elektitan de Bahá’u’lláh pri la volo de
Dio por la nova epoko: „Ne pensu vi ke Ni

diverskiale afliktas seriozaj perturboj kaj malsanoj.

malsigelis Ni la vinon elektindan per la fingroj de

de ignorantaj kuracistoj, kiuj senbride lasis regi siajn

Abraham Lincoln, citita en Inaugural Addresses of the
Presidents of the United States (Washington, D.C.: U.S.
Government Printing Office, 1989)
49
La Nobla Korano 21:104
48

iam, pro la prizorgo de kompetenta kuracisto iu
membro de la korpo estis sanigita, la cetero kiel

50
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En aliaj ekstraktoj
Bahá’u’lláh nomas iujn el la praktikaj implicoj. La
registaroj de la mondo estas alvokataj kunvenigi
internacian
konsultan
korporacion
kiel
fundamenton, en la vortoj de la Gardanto, de
„monda federacia sistemo“ 52 rajtigita gardi la
51

solvi naciajn kaj regionajn disputojn kaj kunordigi
programojn de tutmonda evoluado por la bono de
la tuta homaro. Signifoplene Bahá’u’lláh atribuas al

alia. Alparolante la siatempajn regantojn Li asertis

vivo. La tutmonda intelektularo, kies receptojn

inventemaj sociaj reformadoj subtenataj de politikaj
kompromisoj senfine prokrastos la latentajn
katastrofojn, kiuj minacas – kiel nur malmultaj neas
– la estontecon de la homaro. „Ni povas tre bone
grandaj,
nekalkuleblaj
afliktoj“,
konstatas
Bahá’u’lláh. „Tiuj, kiuj sin venenis per aroganteco,
trudis sin inter la homojn kaj la Dian, neerareman
Kuraciston.

havas ili ian ideon pri kuracilo.“ 54 Unueco estas la
53

certa fonto estas renovigi la influon de la religio sur

U

nueco estas la forto per kiu tiuj celoj iom
inter la homoj.“ 55

plejparte eskapi la aktualajn diskursojn. Ke estas
bonfarton de la homaro, tion nur malmultaj

venenas naciajn kaj religiajn rilatojn. Kiel strange do
ke unueco estas konsiderata kiel celo atingebla, se
iam, nur en dista futuro post kiam tuta aro da
malordoj en la socia, politika, ekonomia kaj morala
malordoj ja esence estas simptomoj kaj flankefikoj

ke estas tute ekster la kapablo de la ekzistantaj
sociaj institucioj atingi veran unuecon mensan kaj
koran inter homoj kies vivmaniero kaj vivperceptoj

strukturon.“ 56
56
Centra por la misio de Bahá’u’lláh tial estis
la starigo de tutmonda komunumo respegulanta la
unuecon de la homaro. La fina atesto, kiun la bahaa
komunumo povas prezenti por pravigi Lian mision,
estas la ekzemplo de unueco kiun Liaj instruoj
produktis. Enirante la dudek unuan jarcenton la
ne vidis. Post jardekoj da klopodoj, dum kiuj ondoj
da kreskado alternis kun longaj periodoj da

etnan, kulturan, socian kaj religian fonon surtere kaj
administrantaj siajn kolektivajn aferojn sen
klerikaro tra demokrate elektitaj institucioj. La

estas bonvena progreso rilate la komprenon de
socievoluaj procezoj – kompare kun tia reginta
helpas malmulte je la solvado de la defio.
komunumo jam nun konsistigas eble la plej

55

Tiujn atingojn necesas kompreni. Kutimaj
klarigoj – dispono de grandaj financaj rimedoj, la
57

The Summons of the Lord of Hosts 174
Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’
u’
lláh, p. 204
53
Bahá’u’lláh, citita en Shoghi Effendi, The World Order of
Bahá’
u’
lláh, p. 192
51
52

54
55
56

Gleanings 106:2
Tablets of Bahá’
u’
lláh 8:63
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patronado de potencaj politikaj interesoj, la uzado
semantaj timon pri Dia kolero – neniel rolis en tiuj
kiel membroj de unusola homaro, identecon kiu
formas la celon de ilia vivo kaj kiu neniel pretendas
ian imanentan moralan superecon: „Ho popolo de
Bahá! Ke estas neniu kiu povus kun vi rivali estas
signo de korfavoro.“ 57 Justa observanto estas
fenomeno montras la efikon de influoj – kiujn eblas
malsamaj ol konataj – kapablaj generi je ordinaraj
sinoferado kaj komprenado.
58
Aparte frapa estas la fakto ke Bahaismo
kapablis vivteni la tiel atingitan unuecon,
nerompita kaj sendifekta, tra la plej vundeblaj fruaj

14

E

l la forlaso de la kredo je Dio logike rezultis
paralizo de la kapablo efike fronti la

okazis dum pli fruaj stadioj de la religia historio,
severe kripligan efikon havas la neado de la bono –
malmultaj eldonsezonoj dum kiuj al la klera leganto
ne estas ofertata tuta aro da novaj kaj inventemaj
analizoj de la karaktero de iuj el la monstraj figuroj
kiuj dum la dudeka jarcento sisteme torturis,
malnobligis kaj ekstermis milionojn da iliaj
kunhomoj. Por provi kompreni la obsedojn
nutrintajn ilian evidente senfundan homarhaton oni
gravecon havintan jen patra mistraktado, jen socia
maljusteco, travivo de milito, ebla gentika difekto,
Okulfrape

en sia kompreno pri la intenco de la revelacio de
60

pleje klopodis akiri propran sekvantanaron lojala al
al la skriboj de Bahá’u’lláh. Je pli fruaj stadioj en la
evoluado de religio similaj provoj sukcesis spliti la
novnaskitajn kredojn en rivalantajn sektojn. En la
kazo de Bahaismo tamen tiaj intrigoj senescepte
malsukcesis produkti pli ol efemerajn salvojn da
polemikoj kies neta efiko estis plifundigi la

la lumo de unueco“, certigas Bahá’u’lláh tiujn kiuj
mondon.“ 58 Konsciigante al si kia estas la homa

mankanta

inter

tiaj

nuntempaj

Se unueco fakte estas la lakmusa testo de

malfermas al aliaj. Sen fari tion ili povas neniel sin
tutkore devontigi al komunaj celoj. Nenio tiel
ruinigas kiel subita malkovro ke la propraj
devontigoj bonfide faritaj por aliulo estis por tiu

pretendis fari kune. Tia trompado persiste fadenas
tra la homa historio kaj la pratempa rakonto pri la

popoloj de la mondo dum la dudeka jarcento
postlasis lecionon, estas la fakto ke la sistema
malunueco, heredita el malhela pasinteco kaj
epoko malfermi la pordon al demona konduto pli
besta ol io ajn kion la menso konsideris ebla.
61

de la bahaa komunumo.
provis eskapi el la pasinteco kaj konstrui kune
sinoferadon. „Mem-amo“, konstatas la Majstro,
Bahá’u’lláh, citita en Shoghi Effendi, The Advent of Divine Justice
58
Gleanings 132:3
57
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„estas knedita en la argilon de la homo mem.“ 59 La
egoo, por kiu Li uzis la terminon „insista memo“ 60,

kaj sen respekto por la solene gravaj taskoj, kiujn ili

konsideras esti sia libereco. La individuo, por vole
rezigni pri la kontentigoj kiujn donas la ebleco
ke vera kontento atingeblas aliel. Lastinstance

sukcese influata. Kiel longa kaj tragika sperto
demonstris pli ol klare, eblas jungi tiajn dotojn kiel

62

gvida socia pozicio egale bone al la servado de la

alikarakteraj spiritaj prioritatoj, la konsekvencoj de
loko por prezenti la karakteron kaj la provizojn de
tiu specifa Interligo per kiu Bahá’u’lláh sukcese
konservas la unuecon de tiuj kiuj Lin rekonas kaj

intence malobservas dum samtempe ili pretendas

61

La kialo por

socio aplikas efikajn memprotektajn rimedojn. Sed
kion pensu bahaanoj pri perverseco kiu, se ne
malhelpata, detruus la rimedon mem per kiu esence

entrepreno plene meritas la respekton akiritan.

senkompromisaj vortoj de la Majstro, „toporo
dishakanta la radikon mem de la Benita Arbo.“ 62

konsiderataj kiel pure imanenta fenomeno estas
mem la karaktero kaj la atingoj de la bahaa

morala malforteco. Multaj homoj hezitas akcepti

serioze koncernata kun la civilizacia krizo donas al
ili pro tio ke ili evidentigas ke povas lerni la popoloj

pro kiu ajn kialo – estas tute liberaj tion fari.

kune kaj trovi kontenton kiel unusola homaro en
unusola tutmonda hejmlando.

63

65

de la Universala Domo de Justeco por la ekspansio
emo libere sekvi ian ajn padon pri kiu ili kredas ke

evidente neregebla persista emo trudi al la
komunumo sian personan volon per ajna rimedo al
‘Abdu’l-Bahá, The Secret of Divine Civilization (Wilmette:
Bahá’íPublishing Trust, 1990), p. 96
60
Selections from the Writings of ‘
Abdu’
l-Bahá(Haifa: Bahá’í
World Centre, 1997), p. 256
59

61

Will and Testament of ‘
Abdu’
l-Bahá(Wilmette: Bahá’íPublishing Trust, 1944) 3:9

62

estas enkorpigita en la skriboj de Bahá’u’lláh,
de socia plibonigado, kiuj por esti sukcesaj
plenumi tiun esperon la bahaa komunumo devos
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kaj kiuj sopiras trovi eblecon je vivo de servado

Dia Plano kiun la Majstro testamentis estas la
Tial – kiel ajn centra la idealo de la unueco
de religio sendube estas – la tasko dividi la
68

La

66

kulturo

de

sistema

kreskado

en-

la vere plej efika respondo, kiun la amikoj povas
lektan klarecon la animo sopiras akiri certecon. Tia
liberigas onin el la stringo de la materiismaj
premisoj – kiujn Bahá’u’lláh nomas „la aludoj de la
63
– trapenetrantaj la
generas en oni la kapablon asisti siajn amikojn kaj
konatulojn je tio ke ilia strebado al unueco trovas
de la kernaktivecoj de la nuntempa plano – klasoj

kiun iam necesas respondi. La tiurilataj vortoj de
Bahá’u’lláh estas senambiguaj kaj ne estu ambigua
pri tio la menso de tiuj kiuj klopodas servi al Li:

libera partopreni en la procezo. La rezulto estas la

kaj sin identigas kun la celoj de Bahaismo ili, kiel
al Bahá’u’lláh kiel aktivaj agantoj por Liaj intencoj.
Tial povas tutkora efektivigado de la plano – krom
kontribuon de la bahaa komunumo al la publika
frontata de la homaro.
67
Tamen, se la bahaanoj volas plenumi la
mandaton de Bahá’u’lláh evidente esencas ke ili
ekkomprenas, ke ne estas konkurencaj aktivecoj la

Lia Revelacio, la pruvojn de Lia Misio kaj la signojn
de Lia gloro.“ 64

U

nu el la distingaj trajtoj de la moderno
konscio.

Rezulto

de

tiu

revolucia

de la sanktaj tekstoj de la homaro metas la dramon

reciprokaj eroj de unu kohera tutmonda programo.
arbitraj diktoj de magio sed kiel procezo de
kreita de Dio.
70

altirata esplori la instruojn de Bahá’u’lláh, trovi sian

sia propra konscio kaj sen premo, decidi kiuj spiritaj
responsoj sekvas el tiu malkovro. Por povi tiun

celo de la religio estas ke la homaro atingas la
epokon de „rikolto“ 65, de „unu grego, unu
66
; la grandan ontan epokon kiam „brilegos
la tero en la lumego de sia Sinjoro“ 67 kaj la volo de
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klaran komprenon pri la sekvoj por la propra vivo.
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Unu Komuna Kredo
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tero“ 68; „la tago[n] promesita[n]“ 69 kiam la „sankta
71
urbo“ 70
,
kiam „la monto de la domo de la Eternulo staros

konscion de la homaro. Pro tio la perspektivo de la
religio por la estonteco de la homaro havas nenion
komunan kun la sistemoj de la pasinteco – kaj

, kiam Dio
demandos por scii „kial vi premas mian popolon
73
; la Tagon kiam
74
estos

envokas, se eblas tiel diri, realon en la genetika

72

;
epokon komplete alian ol io ajn kion la homaro
75

vortiginta: „Kiel Ni komencis la unuan kreon, Ni
76

La deklarita celo de la historia sinsekvo de
profetaj revelacioj tial estas ne nur gvidi la
71

. Liaj
, pri ricevi
„semon sur la bona tero“ 80, pri la „bona arbo [kiu]
donas bonajn fruktojn“ 81 parolas pri latentaj
kapabloj de la homa specio kiujn Dio nutris kaj
trejnis ekde la komenco de la tempo. Ilia
78

79

kultivado estas la tasko kiun Bahá’u’lláh konfidis al
la kunularo de tiuj kiuj rekonas Lin kaj eniras Lian
kiu Li parolas pri privilegio tiel granda: „Estas vi la

staras kaj per kiu la vivo de la mondo mem estos
komplete transformata. La revelacio de Bahá’u’lláh
estas tiu Evento.
fundamenton de la Regno de Dio estas survojigita
kaj la homaro estas dotita per la fortoj kaj kapabloj
kiujn postulas tiu tasko. La Regno estas universala
civilizacio formita per principoj de socia justeco kaj

tio estas la Tago“, deklaras Bahá’u’lláh, „en kiu la

...“ 82
La procezo tenas en si mem la konfirmon de
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Sinsekvaj revelacioj de amanta kaj klarintenca

Bahá’u’lláh nun alvokas la homaron akcepti sian
kuracilon kaj plej fortan rimedon por resanigi la
unu universala Religio, unu komuna Kredo.“ 83
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Servado al la celo necesigas kompreni la
fundamentan diferencon distingantan la mision de
Bahá’u’lláh disde politikaj kaj ideologiaj projektoj
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de la dudeka jarcento videbligis la finajn limojn de
la kapabloj de la nehelpata menso percepti kaj
konstrui idealan socion – kiel ajn granda la materiaj
resursoj utiligataj por la efektivigo. La rezultinta
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