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La 29a de Majo 1992 markas la centan datrevenon de la forpaso de Bahá'u'lláh. Lia vizio
de la homaro kiel unu popolo kaj de la tero kiel unu komuna patrujo - vizio ignorita de la
–
esperoj.
kun klareco respektenda.
Tiu okazo motivigis la publikigon de tiu konciza enkonduko en la vivon kaj agadon de
versala Domo de Justeco, la kuratoro de la
perspektivon al la konfido, kiun sentas la bahaanoj tra la tuta mondo rilate la estontecon de nia
planedo kaj de la homaro.
La Bahaa Internacia Komunumo
Oficejo por Publika Informado, Novjorko.

Bahá'u'lláh
unuigan vizion pri la vera, natura karaktero de la homo kaj de la socio. En la pasinta jarcento la
gaj rezultoj. Ja estas neimageble, ke
sen komunaj konvinkoj pri la fluo kaj direkto de la historia evoluo oni povos konstrui la
fundamenton por tutmonda socio, al kiu la plejmulto de la homoj povus sin promese ligi.
ahá'u'lláh, tiu profeta personeco de la 19a jarcento,
kaj

nervojn kaj tendenojn por la un

- sole jam la efikoj, kiujn la vivo kaj verkaro de

fundamente spirita kaj ke la venonta o
sendependa
En la pli fruaj jardekoj de la nuna jarcento tiu evoluo estis relative nekonata. La skriboj de
lokaj grupoj,
rimedoj bezonataj por grandskalaj inform-programoj. Arnold Toynbee, tre interesita pri
igio, konstatis en la kvindekaj jaroj
okcidentanoj, kiel la respektiva klaso en la Romia Imperio en la dua jarcento konis la
Kristanismon. (3)
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En la lastaj jaroj, la s
-modelo de
-projektoj de la Bahaaj
ndo.
amplekse traktas vastan gamon da temoj : de sociaj problemoj kiel la integrado de la rasoj, la
la plejinternon de la homa
animo. La originalaj tekstoj –
konfirmitaj, estas zorgeme konservataj. Plurajn jardekojn jam funkcias celkonscia programo de
tradukado kaj publikigo, per ki

Kvankam naskita en nobela familio, kiu sian g
la antikva imperia epoko de Persujo, Li rifuzis al Li difinitan ministran karieron en la registaro kaj
te
famigis Lin kiel “
historio de Lia lando.
La frua 19a jarcento en multaj landoj estis periodo de espero pri la alveno de Mesio.
Seriozaj kredantoj el multaj diversaj religiaj fonoj, en profunda maltrankvilo pro la sekvoj de
scienca esplorado kaj industriigo, turnis sin al la skriboj de siaj kredoj por kompreni la
Adventistoj kredis, ke ili estis trovintaj en la kristanaj skriboj pruvon pri sia konvinko, ke la
e simila procezo
kaj la Islamaj Tradicioj.
persono kaj la instruoj
“Báb

j ke Li mem

infanoj de la nova epoko superi la plej erudiciajn el la siatempaj kleruloj. La homaro estis vokita
nome l

”, atendata de la anoj

da adeptoj de la nova kredo pereis en serio da masakroj en la tuta lando, kaj Báb estis publike
ekzekutita la 9
la vivo kaj de la instruoj de Báb, la heroeco de Liaj sekvantoj kaj la espero pri radika reformo,
Renan, Leo Tolstoj, Sarah Bernhardt kaj la Grafo de Gobineau. (7)
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Pro Sia elstareco en la defendo de la afero de Báb, Bahá'u'lláh estis arestita kaj sendita,
piedire kaj katenite, al Teherano. Certagrade protektite de impresa persona reputacio kaj la socia
flanke de la ambasadoj de Okcidentaj landoj, Li tamen ne estis mortkondamnita, kiel tion postulis
-Chál, (pr. Sijah
Nigran Truon ”, profundan kelo-karceron infektitan de fi-insektoj, kiu estis instalita en
unu el la iamaj urbaj akvo-rezervujoj. Sen oficiala akuzo kaj sen ebleco de apelacio Li estis tenata
krimeguloj, el kiuj multaj estis mort-kondamnita
Lia vivo.
Centra al la verkaro de Bahá'u'lláh estas la diskurso pri la grandaj temoj, kiuj okupis
a organizado de la homa socio.
diversloke en tiuj tekstoj Li parolas aperte pri Siaj propraj spiritaj spertoj, pri Sia reago al la Dia
alvoko kaj pri la dialogo kun la “Spirito de Dio ”, kiu estas la esenca kerno de Lia misio. Neniam
fenomeno de Dia Revelacio.
-cirkonstancoj en la

Siyáh-Chál :
“Dum kvar monatoj Ni estis enfermitaj en loko neko

s
! ”(8)
pli el la prizonuloj kaj eltrenis ilin por ekzekuto. En la stratoj de Teherano la okcidentaj
mortpafataj, morthakataj per adzoj kaj glavoj, kaj kondukataj al la morto kun brulantaj kandeloj
“Unu nokt
aperigos la trezorojn de la tero - homojn, kiuj donos al Vi venkon per Vi Mem kaj per Via Nomo, per kiu Dio
revivigas la korojn de tiuj, kiuj rekonas Lin ”. (10)
La sperto de Dia Revelacio, menciita nur malrekte en raportoj pri la vivoj de Budho,
Moseo, Jesuo kaj Mahometo, estas vive priskribita per la propraj vortoj de Bahá'u'lláh :
“
de la supro de Mia kapo tra Mia brusto, kiel p
homo povus elteni ”. (11)

Ekzilo
so, oni ellasis Bahá'u'lláh el la malliberejo, kaj
reprezentanto de la rusa diplomatia stabo, kiu persone konis Lin kaj estis observinta la
babanoj kun kreskanta abomeno, ofertis al Li sian protekton kaj azilon en
landoj kontrolataj de lia registaro. En la tiam reganta politika klimato, la akcepto de tia helpo
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Bahá'u'lláh decidis akcepti la ekzilon en la najbara Irako, kiu siatempe estis parto de la Otomana
persekutado.
En la jaroj tuj post Lia forlaso de Pers
- tasko, kiun Li ekhavis kiel la sola efektiva gvidanto
instruantoj kaj gvidantoj de la juna kredo dronigis la adeptojn en demoralizo kaj dispeliteco. Kiam
- Li poste diris – “ne konsideris
revenon
“
kunuloj ”. Kvankam tiuj du jaroj estis periodo de absoluta malhavo kaj de korpaj suferoj,
“
”. (14)
Nur kun granda hezitemo kaj kredante, ke tio estas Lia respondeco rilate la aferon de Báb,
en Bagdado, kiuj malkovris Lian vivlokon kaj apelaciis al Li reveni kaj transpreni la gvidadon de
ilia komunumo.
nomis “

”.

estas libreto, kiun Li

la homa animo :
“Ho Filo de l'
os vi per viaj propraj okuloj kaj ne per la

okuloj de aliaj, kaj konos per via propra konado kaj ne pere de l'
en via koro, kiel decas al vi esti. Vere, justeco estas Mia donaco al vi kaj la signo de Mia mizer
”
“Ho Filo de l' Esto! Amu Min, ke Mi amu vin. Se vi ne amas Min, Mia amo neniel povas vin atingi.
Sciu tion, ho Servanto.”
“Ho Filo de l’Homo! Ne tristu krom se vi estas fore de Ni.
aj
revenas al Ni.”
“Ho Filo de l’Esto! Per la manoj de potenco Mi vin faris kaj per la fingroj de forto Mi vin kreis; kaj
estas mia verko kaj devi

”(15)

Libro de
Certeco ”, ampleksa diskurso pri la karaktero kaj celo de religio. En diversaj lokoj, kiuj traktas ne
nur la Koranon, sed same senpene kaj kun sama kompreno la Malnovan kaj Novan Testamenton,
la Senditoj de Dio estas priskribitaj kiel portantoj de unu kaj la sama seninterrompa procezo,

testo estas tiu de sincereco :
“
- siajn orelojn je vana babilado, siajn mensojn je vantaj imagoj,
siajn korojn je mondumaj inklinoj, siajn okulojn je tio, kio pereas. Ili fidu je Dio kaj tenante sin je Li iradu
Lian vojon.
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kaj farojn de mortemaj homoj
kiel vojmontrilojn al la vera kompreno kaj rekono de Dio kaj de Liaj Profetoj ”.
“Pensu pri la pasinteco.
-

“

”

mizerikordo trablovas lian animon, la mallumo de eraro estos dispelita, la nebuloj de dubado kaj skeptiko
graco de la sankta kaj eterna Spirito donacos tian nova
pruvojn de eterna
“

”.

Urbon de Certeco... ”
“
zorge konservataj en tiuj Urboj ”. (16)
Bahá'u'lláh ; male, la “Libro de Certeco

or la fortega influo de la libro sur la baba
komunumo, kiu inkluzivis grandan nombron da kleruloj kaj akademianoj, estis la majstreco pri
de Báb, ke Li plenumis

provinco Irako.
vizio. Unu el iliaj samsortanoj, viro nomita Nabí
l, kiu poste verkis detalan historion de la misioj
de Báb kaj Bahá'u'lláh, priskribis la spiritan intensecon de tiuj tagoj :
“
Neniu sciis, al ki
certigi, ke la mantelo kaj la robo
mirindaj tiuj horoj ! ”(17)

epizodo ” trovis

sian finon, la komunumo de la ekzilitoj iom post
cirkon

Inter la eminentuloj, kiuj havis
ideon rekrei la etoson de spirita pureco

vizito, esprimis al siaj amikoj la senton, ke “

”(18)
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dván
En la jaro 1863 Bahá'u'lláh konkludis, ke la tempo estis veninta por konatigi al kelkaj
etapo en la kampanjo por oponi Lian laboron, kiu estis kondukata senindulge per la klerikaro de

men klare, ke oni postulis obeon. (19)
pledanto por Báb, sed en la nomo de la afero multe pli granda, kiun Tiu estis proklaminta kiel
nomita
“Ridván ” (“Paradizo ”, prononcu Rezvan) kaj konfidis al ili Sian mision. Kvankam la tempo
plenumitaj kaj la “Tago de Dio ”veninta.
“vualitaj per obskuro, kiun estontaj historiistoj nur malfacile
povos trapenetri ”. (20) La karakteron de la deklaro oni povas prave taksi surbaze de diversaj aludoj,
kiujn Bahá'u'lláh faris rilate Sian mision en multaj poste verkitaj skriboj :
“La celo de la tuta Dia kreado estas la revelacio de tiu
konata kiel la Tago de Dio en Liaj Libroj kaj Skriboj sanktuloj deziris travivi. ”(21)
“...
Lia Misio kaj la signojn de Lia gloro ”. (22)

n de

tiuj, kiuj respondas, la moralajn kaj spiritajn kvalitojn, kiuj latentas en la homa naturo :
“Beligu viajn langojn, ho homoj kun veramo, kaj ornamu viajn animojn per la ornamo de honesteco.
io inter Liaj kreitoj, kaj la
signoj de Lia grandanimeco en Lia popolo... ”(23)
“
unu Volo. Benata estas tiu, kiu rilatas al
”. (24)
oskinta la Revelacion havas la

vero
(25)
por li.

“Estu indulgaj, bonvolaj kaj amoplenaj unu al la alia. Se iu el inter vi ne kapablas kompreni certan
”.
“

mplekson de la ujo ”. (26)

“se vi estas mortigitaj, tio estas pli bona por vi, ol mortigi
tatpotenco: “
honeste kaj verame rilate al la registaro de tiu lando ”. (27)
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En la paso de malmultaj jaroj, grupo de eksterlandaj ekzilitoj, kies
komerco ; kiel
fanatikeco kaj perforto, asidue disvastigataj de oficistoj de la persa konsulejo kaj membroj de la
Majo 1863, kiam Li forlasis Bagdadon akompanate de Sia familio kaj de tiuj el Siaj kunuloj kaj
populara kaj amata personeco.
montri al Li sian respekton. Vid-atestantoj de la foriro poste
aklamon, per kiu oni salutis Lin, la larmojn de multaj spektantoj kaj la zorgan klopodon de la
otomonaj administracio kaj oficistoj honori sian vizitanton. (28)

“

”

Post la deklaro de Sia misio en la jaro 1863, Bahá'u'lláh komencis labori pri temo jam
enkondukita en la “Libro de Certeco ”, nome pri la rilato inter la Volo de Dio kaj la evolua
o
estis okuponta centran lokon en Liaj skriboj tra la restantaj tridek jaroj de Lia vivo. La realo de
al la Dia naturo, ili rilatas nur al la homa ekzisto kaj estas la rezulto de homaj klopodoj priskribi
homajn spertojn :
“
majeston kaj gloron ”. (29)

“

Lian neesploreblan
”(30)
atribu
“
Fonto de senfina graco faris, ke tiuj lumaj Gemoj de Sankteco aperadis el la regno de la spirito en la nobla formo
”(31)
“
signo de Lia senmorta gloro... ”(32)
La Revelacioj de Dio ne malsamas unu de la alia en ajnaj esencaj trajtoj, kvankam la
respondojn :
“

-

ne estas kaj neniam estis donataj al specifaj Profetoj kaj rifuzataj al aliaj. Ho

relativan potencon de sia lumo. ... ”(33)

malsamas nur rilate la intensecon de sia revelacio kaj la
r Sia lumo :
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“Estu singardaj, ho vi, kiuj kredas je la Unueco de Dio, ke vi ne estu tentataj fari ian distingon inter
tas la vera signifo de Dia Unueco, ho ke vi apartenu al tiuj, kiuj komprenas kaj kredas
kion ajn ili proklamos en la estonteco, estas senescepte ordonitaj de Dio kaj respegulas Liajn Volon kaj Celon.
... ”(34)
Bahá'u'lláh komparas la intervenojn de la Diaj Revelacioj kun la reveno de printempo. La

sferojn de kompreno kaj efektivigo :
“
epoko pura kaj senmakula Animo estu manifestata e
lumo de senerara gvido kaj vestataj per pleja suvereneco Ili [ la Senditoj de Dio ] havas la taskon, uzi la inspiron
sopirantan koron kaj akcepteman spiriton je la skorioj kaj polvo de mondumaj zorgoj kaj limigoj. Tiam, kaj nur
a
suproj de la homaj koroj ”. (35)
Sen tiu interveno el la mondo de Dio la homo restas la kaptito de instinktoj kaj
kondutmanieroj kulture determinitaj :
“
[ Dio ]... elektis doti la homon per la
unika distingo kaj kapablo, koni Lin kaj ami Lin - kapablo, kiu nepre devas esti rigardata kiel la genera
de la gloro de unu el Siaj atributoj. Sur la realon de la homo, tamen, Li
aco ”.
“
energioj povas esti malfortigat
klare kaj evidente, ke la lampo ne brilas,
montri la bildon de la suno nek reflekti ties lumon kaj radiadon ”. (36)
tas veninta, kiam la homaro havas kaj la kapablon kaj la
okazon vidi la tutan panoramon de sia spirita evoluo kiel unuopan procezon : “Senkompara estas
kurecon de la
tempoj
kompreni, kion Li nomis “
evoluanta homa socio :
“La Profetojn de Dio oni rigardu kiel kuracistojn, kies tasko estas progresigi la bonfarton de la mondo
vidita homaro. ... Nenia miraklo
n
de la epoko, en kiu ili aperis. ... ”(39)
aserto de Bahá'u'lláh, la racio estas la plej granda donaco de Dio al la animo, “signo de la revelacio de
... la suverena Eternulo ”. (40) Nur se la ra
Avertu ... la amatojn de
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la unusola vera Dio, ke ili ne rigardu per okuloj tro kritikemaj la eldirojn kaj skribojn de la homoj. Prefere ili
”. (41)

konvinko, ke pere de la Dia Revelacio la animo renkontas la mondon de Dio kaj ke estas tiu
apart
tekstoj estas tiu de la fizika suno. Dum al la lasta estas kom
naturo. La planedla sistemo. (42)

Kristo, (43) estas unu el la mult
temo Bahá'u'lláh diras la jenon :
“
kaj nomoj de Dio. ... Je plej alta grado tio
lej distingitaj kaj la plej eminentaj estas la
”. (44)
Tra la tuta historio la konvinko de kredantoj, ke la Fondinto de ilia propra religio okupas
unikan rangon, stimuladis intensan spekulacion pri la natura karaktero de la Sendito de Dio.
la
Sanktaj Skriboj de la pasinteco. La klopodoj kristaligi opiniojn en la formo de religia dogmaro
–
– hodi
islamanoj rilate la precizan rangon de Mahometo, inter kristanoj rilate Kriston kaj inter budhanoj
rilate la Fondinton de ilia propra religio. Estas evidente, ke la konfliktoj naskitaj per tiuj kaj aliaj
diferencoj in
Aparte gravaj por la kompreno de la instruoj de Bahá'u'lláh pri la unueco de la religioj tial
estas Liaj eldiroj pri la rango de la sinsekvaj Senditoj de Dio kaj pri la funkcioj, kiujn ili plenumas
en la spirita historio de la homaro :
“
Unu estas la rango de pura spiriteco kaj esenca
de la vero. ... ”
“
plenumas difinitan mision. ... ”
“En la dua rango ... ili elmontras absolutan servemon, tutan senhavecon kaj plenan humilecon. Kiel Li
[ Mahometo ] ja diras : 'Mi estas servanto de Dio. Mi estas nur homo kiel vi.' ... ” (La Nobla Korano
19/31, 18/111)
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“
povas esti

plej altgrada servemeco, tia servemeco, kian neniu homo kapablas atingi.”(45)
“
konsiderataj
maltrankviligi la animojn kaj perpleksi la mensojn ”. (46)

“

”
láh pri la funkcio de la

o
“Tiu estis
” (47) La nova k
en la socio. La Vorto de Dio kreas novajn eblecojn kaj en la konscio de la unuopulo kaj en la
rilatoj inter la homoj.
“
trumentojn, per kiuj tiaj artoj povas
u estas la Fonto

de Dia Revelacio, estas pravorto ”. (48)
havos finon
al l
potenco kaj volo de Dio :
“
kun tiu de Báb. Mi atestas anta

“procezo, kiu ne havis komencon kaj ne

”. (50)
kiel en la fizika mondo. Turnante sin denove al analogoj ofertitaj de la naturo, Bahá'u'lláh
la civilizacio kun la veno de vintro. La morala vivoforto
gr
socia dividiteco. Malcerteco pri la senco kaj valoro de la vivo kreskigas maltrankvilon kaj
konfuzon. Parolante pri tiu situacio en nia propra tempo, Bahá'u'lláh diras :
“
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aroganteco, trudis sin inter la h
ian ideon pri kuracilo. Ili imagas la rektan kiel malrektan kaj sian amikon kiel malamikon ”. (51)
aperas kun pli ampleksa mezuro de Dia inspiro por la sekva stadio de vigligo kaj civilizado de la
homaro :
“Vidu la horon, kiam la pl
Tio vere estas la Tago, pri kiu estas skribite : Al kiu apartenas la suvereneco en tiu tago ? [ La Nobla Korano
40/17 ]
”(52)
evelacio kaj nova spirita kaj socia
ignorataj ; socia k
sen kiu neniu socio povas ekzistadi fino de la tempoj ”, je la “fino de la
mondo ” tiuj, kiuj estas spirite apertaj, komencas turni sin denove al la Kreiva fonto. Kiel ajn
abismo en la vivo-ordo de la ho
,

“

”(54)

La Tago de Dio
celo estas, ke D
“…
ekzistas alia Dio krom Li k
”. (55)
homan konscion pri la unuigo de la homaro kiel unusola specio, kiel fakte unu organismo kapabla
preni sur sin la respondecon pri sia komuna estonteco : “Tiu, Kiu estas via Sinjoro, la
Plejkompatema ”, diras Bahá'u'lláh, “vartas en Sia koro la deziron vidi la tutan homaron kiel unu animon
kaj unu korpon
reagi al la nunaj defioj, des malpli al tiuj de la estonteco : “La bonfarto de la homaro ”, Bahá'u'lláh
insistas, “
unueco estos firme starigita ”. (57) Nur
unuigita tutmonda socio povas provizi al siaj anoj la senton de interna certigo, kiun implicas unu
kaj gloron -

”. (58) Estas paradokse, ke nur per la
atingo de vera unueco la homaro povos plene kulturi sian diversecon kaj individuecon. Tio estas
unu grego kaj
maro nun
eniras.
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homaro transiris stadiojn, kiuj rememorigas la periodojn de bebeco, infaneco kaj adoleskanteco
estas malfacile kompreni, kial Bahá'u'lláh en Siaj instruoj unuarange
emfazis la principon de unueco. La unueco de la homaro estas la gvida motivo tra la epoko nun
ho
grupo iel superas la ceteran homaron, estas senbazaj. En simila maniero la revelacioj de la

Dio por nia epoko :
“Ho
... Ne povas esti ia dubo, ke la popolo

per la potenco de l' kredo dispecigu la idolojn de viaj vanaj imagoj, la semantojn de malpaco inter vi ”. (61)
La tabernaklo de unueco estas
starigita ; ne konsideru unu la alian kiel fremdulon ”. (62) “
spirito de afableco kaj frateco ”. (63) “
”. (64)
luigis, kun diversaj
progresanta vastigo kaj kompleksigo de la socia medio la homa potencialo trovis kaj stimulon kaj
kapabla ampleksi la plenan diversecon de la homaro kaj profitanta de la amplekso de talentoj kaj
scioj, kiujn rafinis multaj jarmiloj de kultura spertado :
“

aferoj nevidataj ”. (65)
monda unueco estas la starigo de justeco en la aferoj de la homaro.
lokon en Liaj instruoj :
“La lumo de la homoj estas Justeco. Ne estingu
”. (66)
En Siaj p
epoko de la homara matureco. “

”(67), Li certigas,

Malsamaj kontribuoj al la komuna ekonomia bonstato meritas kaj devus ricevi malsamajn
mezurojn de rekompenco kaj rekono, se
multajn naciojn sur la tero, sendepende de la sociaj-ekonomiaj filozofioj proklamataj de ili, devas
esti forigitaj.
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-supre, estis revelaciitaj g
decido de la otomana administracio sendi la “babanoj-gvidanton ”kaj Liajn kunulojn al la regna

al okcidentaj diplomatoj sian konvinkon, ke Bahá'u'lláh estas “viro de granda eminenteco, modela
konduto, granda modereco kaj tre digna persono
indaj
je alta estimo
islamanajn civitanojn de la regno. (69)
- escepte de malmultaj – estis

imperiestra kortego. Neniu havis malpli bonan reputacion ol la konkurantaj grupoj el persaj
politikaj ekzilitoj, kiuj estis konataj pro sia impertinento kaj senskrupuleco.
persa registaro kaj la simpation, kiun Liaj propraj suferoj estis naskinta, Bahá'u'lláh klarigis, ke Li
faros neniajn petojn. Kvankam pluraj m
Li ne ekspluatis tiujn okazojn. Li estis en Konstantinopolo, Li diris, kiel gasto de la sultano, je ties
invito, kaj Liaj interesoj celis spiritecon kaj moralon.
Multajn jarojn poste, la persa ambasadoro Mí
rzá Husayn Khán, memorante sian
maniero aprezis la modelan ekzemplon, kiun la konduto de Bahá'u'lláh povis establi por mallonga
tempo. (70) Tamen, tiutempe (en 1863) li kaj liaj kolegoj eluzis la situacion por reprezenti tion
ika sekureco kaj

sindefendo.
El religi-historia vidpunkto la sinsekvaj forpeloj de Bahá'u'lláh al Konstantinopolo kaj
la Okcidenton

an markolon inter Azio

pasinteco, precipe tiuj de Abrahamo, Kristo kaj Mahometo, havis siajn plej gravajn efikojn sur la
En la Oriento la Lumo de Lia Revelacio
ekbrilis ; el la Okcidento la signoj de Lia regado aperis. Kontemplu pri tio en viaj koroj, ho homoj… ”(71)
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kiu iom post iom akiris la lojalecon de la s
la formon de serio de espistoloj, kiuj apartenas al la plej rimarkindaj dokumentoj en la religia
”, anoncante
al
kunhomoj, levi sin kaj servadi al la procezo de unuigo de la homaro. Pro la respektego, kiun ili
multaj el ili praktikis, ili havis la potencon, Li diris, kunlabori en la starigo de tio, kion Li nomis
“La Plej Granda Paco ”, mondordo karakterizita per unueco kaj inspirita de Dia justeco.
Nur per grandega malfacilo la moderna leganto povas imagi la moralan kaj intelektan
korespondado evi
la plej multaj el ili havis, ili atribuis
konvinkitaj.
Dio ”por i

la Lastaj Tagoj ” kaj “la Regno de

“

La Regno apartenas al

povas esti komparata, ho, se vi nur scius tion ”.
“Gardu vin, ke fiero ne detenu vin

Je la justeco de Dio ! Ne estas Nia
deziro ekposedi viajn regnojn. Nia misio estas konkeri kaj posedi la korojn de la homoj... ”(72)
“
ne traktu ilin maljuste kaj ke vi ne iradu sur la vojoj de la perfiduloj. Vi estos tutcerte alvokitaj respondi Lian
konfidon en la
”.
“
m
sia najbaro. Se vi ne haltigas la manon de la
subpremanto, se vi malsukcesas garantii la rajtojn de la prematoj, kian rajton vi do havas glori vin mem inter la
homoj ? ”(73)
“Se vi ne atentas la kon
vi ekkonos vian propran senfortecon… ”(74)
La vizio de la “Plej Granda Paco ” elvokis neniun reagon de la regantoj de la 19a
parlamentanojn, akademianojn, artistojn, la gazetaron kaj la grandajn religiajn instituciojn kiel
fer
iento la islama mondo,
homaro, kiu malemis agnoski tian spiritan elstarecon.

Alveno en la Sankta Lando
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depost Lia alveno en Adrianopolo, ilia malliberulo unue altiris la intereson kaj poste la fervoran
admiron de personoj, kiuj elstaris kaj en la intelekta kaj la politika vivo de la regiono. Je la
konsterno de la reprezentantoj de la persa konsulejo du el la plej sindonaj admirantoj estis
Khurshí
d Páshála provincestro, kaj la Shaykhu'lsanktulo, kaj la valideco de Liaj instruoj respeguli
fora centro de la Otomana Regno por viziti Lin. (75)

n ambasadoron kaj liajn kolegojn pri tio,

kaduka Otomana Regno

postulo de la ambasadoro, ke la ekzilitoj estu senditaj al malproksima kolonio, kie Bahá'u'lláh ne
Kiam la turka ministro pri eksterlandaj aferoj, Fu'ád Páshá revenis de vizito al
registaro abrupte decidis submeti sian gaston al striktaj limigoj. Sen averto, iumatene la domo de
nekonata celo.
L
de la Sankta Lando. Akko, fifama en la tuta regno pro sia abomena klimato kaj la multaj tie
1868, Bahá'u'lláh, Liaj familianoj kaj grupo de Liaj sekvantoj, kiujn oni ekzilis kune kun Li, estis
travivontaj du jarojn de sufer
najbara domo posedata de loka komercisto. Longan tempon la ekzilitoj estis strikte evitataj de la
Dio de la Persoj ”, kiun
oni priskribis kiel malamikon de publika ordo kaj liveranton de blasfemaj kaj malmoralaj ideoj.
ili estis submetitaj. (76)

esti pura ironio, ke la elekto de la Sankta Lando kiel malliberejo de
Bahá'u'lláh rezultis el premoj flanke de ekleziaj kaj civilaj malamikoj, kies celo estis estingi Lian
religian influon. Palestino, respektata de tri el la grandaj monoteismaj religioj kiel lando, kie
gvidantoj de la germana Movado de la Protestantaj Temp
kolonion piede de Monto Karmelo, kiu estis bonvenigonta Kriston, kies revenon ili supozis
prizono de Bahá'u'lláh e
“Der Herr ist nahe ”(“La Sinjoro estas proksima ”). (77)
komencis en Adrianopolo. Kelkaj enha
misregadon Oriento. Malpli ol du monatojn post kiam la ekzilitoj alvenis en la mallibereja urbo, ekzemple
Fu'ád Páshá, la otomana ministro pri eksterlandaj aferoj, kies misprezentoj siatempe helpis
rapidigi la elpelon el Adrianopolo, abrupte estis eksoficigita kaj mortis pro koratako en Francujo.
n de lia kolego,
–serio da katastrofoj, kiuj dense sekvis unu la alian. (78)
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Letero al imperiestro Napoleono IIIa avertis, ke pro lia malsincereco kaj misuzo de
potenco “...
… ” (79) Pri la katastrofa franca-germana
milito kaj la rezultanta
eldiro, Alistair Horne, nuntempa esploranto kaj bona konanto de la politika historio de la 19jarcenta Francujo, skribis :
“
de tio, kion la antikvaj grekoj nomis
atingoj, en la moderna epoko estis iam submetata al plia humiligo en tiel mallonga tempo ”. (80)
epistolo sendita al Papo Pius IXa admonis la plej altan pontifikon “La
en la ujojn de

”(81)

avertis Bahá'u'lláh en Sia Kitáb-i-Aqdas, ke li konsideru la abruptan falon de Napoleono kaj de
ali
ke la germana imperiestro ne atentos pri tiuj avertoj, kiel indikas la sekva fatala paragrafo
“Ho bordoj de Rejnoplej elstara gloro ”. (82)
Rimarkinde malsama tono son
Viktoria (83) kaj la alia al la “Regantoj de Ameriko kaj la Prezidentoj de la tieaj Respublikoj ”. La unua
la
principon de reprezentausteco kaj frakasu la viglantan subpremanton per
”. (84)

Religio kiel lumo kaj malhelo
La plej severa kondamno de Bahá'u'lláh trafas la barojn, kiujn, tra la tuta historio, la
organizita religio starigis inter la homaro kaj la Revelacioj de Dio. Dogmoj, inspiritaj de popolaj
cele al la firmigo de la komunuma
posedata de la homaro, est
kaj scienco, de kiu dependas la civilizita vivo.
- la organizita rel
militado inter la popoloj de la mondo. “Religia fanatikeco kaj malamo
pli ol unu jarcento, “
la Mano de D

”. (85)

la homaro, kiuj tra la tuta historio arogis al si paroli en Lia nomo. Iliaj klopodoj, fari el la Vorto de
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“
cio kaj
trinkis el la kaliko de ofero... ”(86)
respondeco, kiun ili tiel senzorge prenis sur sin :
“
j simile,
”.
(87)
potencoj en la mondo, pro
havos socian rolon en la mondhistorio. “Ho aro de pastroj ! De nun vi ne plu vidos vin en posedo de iu
potenco ”.
áh diris : “Vi estas
-Posedanta, la
Plejalta.Via gloro kaj la gloro de viaj samuloj estas forprenitaj ”. (89)
Ne al la organizo de religiaj aktivecoj estas direktitaj tiuj deklaroj, sed al ilia misuzo. La
verkoj de Bahá'u'lláh abunde aprezas ne nur la ampleksan kontribuon de la organizita religio al la
ekleziulo
“
kapo al la korpo de la mondo kaj kiel okuloj al la nacioj… ”. (90)
toj kaj nekredantoj, klerikoj kaj laikoj, konsistas en
dependas la strukturo de la morala vivo, estas rompita. Naturaj kapabloj de la racia animo, esencaj
“
dotita

Lia saniga medikamento
-konsekvenca ”. (91)

La Monda Paco
En la lumo de la sekvintaj eventoj, la avertoj kaj apelacioj en la verkoj de Bahá'u'lláh el tiu
“Ho vi, la elektitaj repr
ignorantaj kuracistoj, kiuj senbride regigis siajn proprajn dezirojn... ”
“
klare distingi sian propran avant
”(92)
“
vi nur povus percepti tion… ”93)
“
atestanto : Agi kiel la bestoj de la kampo estas maldigne por la homo. La virtoj, kiuj konvenas al lia digno, estas
tero… ”(94)
“
Vidu la popolojn de la Okcidento. Rigardu, kiel ili strebante al la vana kaj vanta
”(95)
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“
”(96)
En postaj skriboj, inkluzive de tiuj direktitaj al la homaro kolektive, Bahá'u'lláh admonis
irekte al tio, kion Li nomis “la Granda Paco
“Ne
konsideri tiajn vojojn kaj rimedojn, kiuj metos la fundamenton de la Granda Paco tutmonda inter la homaro. Tia
. Se tio estas plenumita, la nacioj
de la mondo ne plu bezonos iujn armilojn krom por konservi la sekurecon de siaj regnoj kaj internan ordon en siaj
n
landon, sed tiu, kiu amas l

”(97)

“Ne el Mia Propra Volo ”
En Sia letero al Násiri'dpro Lia enkarcerigo en la Sí
yáh-Cháll kaj la aliaj ma
Bahá'u'lláh parolas pri Sia propra rolo en la Dia Plano :
“
o estas.
lernejojn.
malvere ”. (98)

La sciencojn, kiujn homoj posedas, Mi ne studis, nek Mi eniris iliajn

sa
ekzilon kaj insultadon, ne estis io, kion Li mem iniciatis. “Ne el Mia Propra Volo ”, Li diris, Li
prenis tian kurson :
“
ntrolon super la definitiva Volo kaj Intenco de Dio ? ... Se la
manifesti Min al vi, nek Mi estus permesinta, ke unu vorto transvenu Miajn lipojn. Pri tio Dio Mem vere estas
atestanto ”(100)
skriboj de la pasinteco, la “Deziro de la nacioj ”, la “
Gloro ”. Por Judaismo Li estas la “
”; por Kristanismo la “Reveno de
Kristo en la gloro de la Patro ”; por Islamo la “Granda Anonco ”; por Budhismo la “Majtreja
Budho
alveno de SháhBahrám ”. (101)
: “Kiam mi kontemplas, Ho mia Dio, la rilaton, kiu ligas
! ”(102)
“Iuj el inter vi ”, Li deklaris, “diris: 'Li estas tiu, kiu pretendis esti Dio.' Je Dio ! Tio estas kruda
kalumnio. Mi estas nur servanto de Dio, Kiu kredis je Li kaj je Liaj signoj... Mia lango kaj Mia koro kaj Mia
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kaj formitaj per la efiko de Lia Volo. ... Mi estas Tiu, Kiu heroldas la favorojn, per kiuj Dio pro Sia malavareco
favoris Min. Se tio estas Mia peko, tiam Mi vere estas la unua el la pekantoj... ”(103)
En Liaj skriboj abundas metaforoj uzataj por esprimi la paradokson kerne ligitan al la
fenomeno, ke Dio revelacias Sian Volon :
“
”. (104)
“
”(105)

La Interligo de Dio kun la homaro
Mazraí
h ”, malgranda bieno kelkajn mejlojn norde de la urbo.
-Aziz estis detronigita
kaj murdita en palaca ribelo, kaj la blovoj de la vento
Bahjí
kiun Lia filo 'Abdu'l-Baháluis por Li kaj Lia parencaro. (107) La restantajn dek du jarojn de Sia
de fluo da bahaaj pilgrimantoj, kiuj venis, kun grandaj malfaciloj, el Persujo kaj aliaj landoj.
por praktike efektivigi la principojn en Lia
o estas, kion Bahá'u'lláh nomas “nova Interligo ” inter
hejmo
Nova homraso

em la moralan plifortigon, kiun

terligo povas kuraci la malsanojn, kiuj tenas la homaron disigita.
komenci
poste tra la tuta mondo.
komunumo de kredantoj sukcese trapasis la krizan unuan jarcenton de sia ekzisto kun sendifekta
certigon de Bahá'u'lláh, ke la homaro, spite al sia diverseco, povas lerni vivi kaj labori kiel unu
popolo, en komuna tutmonda patrujo.
okcidentanoj, kiuj renkontis Lin, kaj la solan, kiu postlasis skrib
Universitato, kies atenton origine altiris la drameca historio de Báb kaj Lia heroa sekvantaro. Pri
rowne skribis :
“
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'Gloro estu al Dio, ke
j
Tamen tiel estos : Tiuj senfruktaj konfliktoj, tiuj detruaj militoj pasos for, kaj la 'Plej Granda Paco' venos... ”
(110)
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Notoj
citas la esperantan titolon.
(1) Bahá'u'lláh (“Gloro de Dio
estas “God Passes By ”, de Shoghi Effendi (Wilmette, Bahá'íPublishing Trust, 1987). Konsultinda bibliografia studo
estas “Bahá'u'lláh, The King of Glory ”, de Hasan Balyuzi (Oxford, George Ronald, 1980). La skriboj de Bahá'u'lláh
estas amplekse prezentitaj en “The Revelation of Bahá'u'lláh ”de Adib Taherzadeh (Oxford, George Ronald, 1975),
kvar volumoj.
(2) La “Britannica Yearbook
bahaaj Naciaj Asembleoj en sendependaj landoj kaj grandaj teritorioj kaj pli ol 17.000 elektitaj Asembleoj sur loka
nivelo. Oni taksas, ke 2.112 naciecoj kaj triboj estas reprezentitaj.
(3) Arnold Toynbee, “A Study of History ”, t. VIII, Oxford, London, 1954, p. 117.
(4) Báb (“Pordego ”) estis naskita kiel Siyyid Ali(5) Kelkloke la skriboj de Báb, kiuj rilatas al la veno de “Tiu, Kiun Dio manifestos ”, kripte aludas “
”
kaj “
”(t.e. proksimume 1852 kaj 1863, se oni kalk
Tiun, Kiun
Dio manifestos ”.
lacoj per entuziasmaj amasoj da sekvantoj, inter

rajto

d kaj batalo pri
-lastaj, edukitaj en la islama tradicio kaj kredantaj, ke ili havas moralan

kaj pafis al li, kl
babanoj, kiu elvokis protestojn de la Okcidentaj ambasadoj.
D. Martin en “The Bahá'íFaith : The Emerging Global Religion ”, Harper and Row, San Francisco, 1985, p. 6-32.
God Passes By
- IV.
Okcidento pri la babismo estis vekita precipe per la publikigo de “Les religions et les philosophies dans l'Asie
centrale ”, de Joseph Arthur Comte de Gobineau (Paris, Didier, 1865).
(8) Bahá'u'lláh, “Epistle to the Son of the Wolf ”, Bahá'íPublishing Trust Wilmette, 1979, p. 20-21.
(9) Pluraj diplomataj kaj armeaj observant
Pluraj formalaj protestoj estis senditaj al la persa registaro. Vidu Moojan Momen, “The Bábi and Bahá'íReligions,
1844-1944 ”, George Ronald, Oxford, 1981).
(10) “Epistle to the Son of the Wolf ”, p. 21.
(11) “Epistle to the Son of the Wolf ”, p. 22.
(12) En Persujo ekzistis - kio ja estas komprenebla - granda suspekto koncerne la intencojn de la brita kaj rusa
(13) La

-

veno de “Tiu, Kiun Dio manifestos ”. Tamen, sub la influo de iama islama teologo, Siyyid Muhammad Isfahání
,
spiriton de la ekzilitoj. Fine Yahyá rifuzis akcepti la
(14) Bahá'u'lláh, “Kitáb-i-Iqán ”2:177; (La Libro de Certeco) Bahá'íPublishing Trust, Wilmette, 1985, p. 251.
(15) Bahá'u'lláh, “
”araba nr 2, 5, 12, 35; (Bahaa Esperanto-Ligo, Barcelona, 2009).
(16) “Kitáb-i-Iqán ”p.3-4, p.195-200
(17) Citita en: “God Passes By ”, p. 137.
-Abidí
n Khán, : “God Passes By ”, p. 135.
(19) Vidu 67 malsupre.
(20) “God Passes By ”, p. 153. Post 1863 la vorto “Bahá'í
Bábí” (baba,
babano) kiel nomon de la nova kredo, substrekante la fakton, ke tute nova religio estis naskita.
(21) Citita de Shoghi Effendi, “The Advent of Divine Justice ” (La veno de Dia justeco) Bahá'íPublishing Trust,
Wilmette 1984 p. 77
(22) Bahá'u'lláh, “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ” (Postrikolto el la Skriboj de Bahá'u'lláh); Bahá'í
Publishing Trust, Wilmette, 1983. p.10-11
(23) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.297
(24) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.334
(25) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.8
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(26) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.8
(27) La du eldiroj estas cititaj de 'Abdu'lBahá'u'lláh kaj la Nova Epoko ”
(Wilmette, Bahaa Esperanto-Ligo 1978) respektive en “Tablets of Bahá'u'lláh revealed after the Kit&áb-i-Aqdas ”
p.22-23 (Bahá'íWorld Centre, Hajfo 1982)
(28) “God Passes By ”, p. 127-157, raportas pri tiuj eventoj.
(29) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.4-5
(30) “Kitáb-i-Iqán ”p.98, citita en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.46
(31) “Kitáb-i-Iqán ”p.99, citita en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.47
(32) “Kitáb-i-Iqán ”p.99-100, citita en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.47
(33) “Kitáb-i-Iqán ”p.103-104, citita en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.48
(34) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.59
(35) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.66-67
(36) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.65-66
(37) Citita en “Advent of Divine Justice ”p.79
(38) “Kitáb-i-Aqdas ”, citita en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.136
(39) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.80
(40) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.164
(41) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.329
(42) Por plia detaligo de la temo vidu 'Abdu'l-Bahá “Some Answered Questions ”, p.163-201 (Wilmette, Bahá'í
Publishing Trust, 1970)
(43) Ekzemploj, en la vortoj de Jesuo, estas “Kial vi min demandas pri bono ? Ekzistas Unu, kiu estas bona... ”(St
Mateo 19:17), “Mi kaj la Patro estas unu. ”(St Johano 10:30).
(44) “Kitáb-i-Iqán ”, citita en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.177-179
(45) “Kitáb-i-Iqán ”, citita en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.50-55
(46) “Kitáb-i-Iqán ”, citita en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.56
(47) “Nova Testamento" St Johano 1:10.
(48) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.141-142
(49) Citita en Shoghi Effendi, “The World Order of Bahá'u'lláh : Selected Letters ”, p. 117 (Bahá'íPublishing Trust,
Wilmette, 1982)
(50) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ” p.74. En la bahaaj skriboj la termino “Adam ” estas uzata
(51) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.213
(52) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.151
(53) Vidu Bahá'u'lláh “The Seven Valleys and The Four Valleys ” p. 6-7 (Bahá'íPublishingTrust, Wilmette, 1986)
“
”.
(54) “Suratu'l Sabr ”, citita en “The World Order of Bahá'u'lláh ”p.116.
(55) “The Seven Valleys" p.1-2
(56) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.214
(57) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.286.
(58) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.4-5
(59) “Nova Testamento ”St Johano 10:16.
The
World Order of Bahá'u'lláh ”, p.162-163, 202.
(61) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.217
(62) “Lawh-i-Maqsúd ”, citita en “Tablets of Bahá'u'lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas ”p.164
(63) “Bishárát ”, citita en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.95
(64) “Lawh-i-Maqsúd ”, citita en “Tablets of Bahá'u'lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas ”p.164
(65) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.6-7
(66) “Kalimát-i-Firdawsí
yyih ”, citita en “Tablets of Bahá'u'lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas ”p.66-67
(67) Citita en “Women: a Compilation ”p.26 (Bahá'íPublishing Trust, Wilmette, 1986)
La guberniestro de Bagdado,
Namí
q Páshá estis skribin
Sultano ‘
Abdu'lniera estis la reago de lia ministro-prezidanto ‘
Alí
-Páshá. Al la laste
nomita, kiu estis fininta studojn pri persa lingvo kaj literaturo kaj revis pri modernigo de la turka administracio,
de simpatio kaj intereso inklinigis la otomanan
registaron inviti Bahá'u'lláhregistaro, kiel tion la lasta postulis.
ambasadoro Grafo von ProkeschGrafo de Gobineau de la 10a de januaro 1886. Vidu “Bábi and Bahá'íReligions ”, p.186-187.
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(70) “The Revelation of Bahá'u'lláh ”vol 2, p. 399.
(71) “Lawh-i-Aqdas ”, citita en “Tablets of Bahá'u'lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas ”p.13
(72) “Ishráqát ”, “Kitáb-i-Iqán ” kaj “Kitáb-i-Aqdas", cititaj en “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”
p.210-212
(73) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.250
(74) Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.252
The Revelation of Bahá'u'lláh ”, vol. 3, precipe sur p.296, 331.
God Passes By ”, p.180-189.
(77) En la 50aj jaroj de la 19a jarcento du germanaj religiaj gvidantoj, Christoph Hoffmann kaj Georg David
Hardegg, kunlaboris en la evoluigo de la “Societo de Templanoj
unua
grupo el fondontoj alvenis en Hajfo la 30an de oktobro 1868, du monatojn post la alveno de Bahá'u'lláh.
-turka milito de 1877“Bahá'u'lláh - the King of Glory ”, addendum III, p. 460-462.
(79) “Epistle to the Son of the Wolf ”p.51.
(80) Alistair Horne, “The Fall of Paris ”(McMillan, London, 1965) p. 34.
(81) “Tablet to Napoleon III ”citita en Shoghi Effendi, “The Promised Day is Come ”p.32-33 (Bahá'íPublishing
Trust, Wilmette, 1980) “The Proclamation of Bahá'u'lláh ”
(82) “Kitáb-i-Aqdas ”, citita en “The Promised Day is Come ”p.37.
(83) Citita en “The Promised Day is Come ”p 35.
(84) “Kitáb-i-Aqdas ” citita en Shoghi Effendi, “Citadel of Faith : Messages to America 1947-1957 ”, (Bahá'í
Publishing Trust, Wilmette, 1980) p. 18-19.
(85) “Epistle to the Son of the Wolf ”p.14
(86) “Kitáb-i-Iqán ”p.15
(87) Citita en “The Promised Day is Come ”p.83
(88) Citita en “The Promised Day is Come ”p.81
(89) “Lawh-i-Burhán ”citita en “Tablets of Bahá'u'lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas ”p.99
(90) “Epistle to the Son of the Wolf ”, citita en “The Promised Day is Come ”p.110-111.
(91) “Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh ”p.200
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