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Πρόλογος  

Σε µερικές επιστολές και στο «God Passes By» ο Σόγι Εφέντι µας 
έχει αφήσει συγκινητικές περιγραφές των περιστάσεων κάτω από τις 
οποίες ο Αµπντολ-Μπαχά αποκάλυψε τις Πινακίδες του Θεϊκού 
Σχεδίου καθώς και βαθιά επίγνωση της συνεχώς αναφαινόµενης 
σπουδαιότητας αυτών των Πινακίδων τις οποίες  έχει ο ίδιος 
χαρακτηρίσει σαν την «εντολή» και τον «υπέρτατο οργανικό χάρτη για 
διδασκαλία». Μια προσεκτική ανάγνωση τέτοιων κειµένων από τις 
γραφές του Σόγι Εφέντι δεν αφήνει καµιά αµφιβολία ότι οι Πινακίδες 
του Θεϊκού Σχεδίου ήταν ένα άµεσο αποτέλεσµα της επίσκεψης του 
Αµπντολ-Μπαχά στην Αµερική και ένας τελικός κρίκος στην αλυσίδα 
της αγάπης και της φροντίδας που Τον έδενε µε τους φίλους αυτής της 
ηπείρου. Γι’αυτό είναι απόλυτα αρµόζον και εξαιρετικά χρήσιµο, να 
προλογισθεί αυτή η έκδοση του «Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου» µε τα 
λόγια του πολυαγαπηµένου Φύλακα: 

  
«Οι σπόροι που σκόρπισαν τόσο γενναιόδωρα οι 

δραστηριότητες του Αµπντολ-Μπαχά προίκισαν τις Ηνωµένες 
Πολιτείες και τον Καναδά, µάλλον ολόκληρη την ήπειρο, µε 
δυνατότητες τέτοιες που δεν είχε ποτέ γνωρίσει στην ιστορία της. 
Στη µικρή οµάδα των εκπαιδευµένων και αγαπηµένων µαθητών 
Του, και διαµέσου αυτών στους απογόνους τους, Αυτός, µ’εκείνη 
την επίσκεψη, κληροδότησε µια ανεκτίµητη κληρονοµιά - µια 
κληρονοµιά που έφερε µαζί της την ιερή και πρωταρχική 
υποχρέωση να εγερθούν και να συνεχίσουν σ’εκείνο το εύφορο 
πεδίο το έργο που Εκείνος είχε τόσο ένδοξα αρχίσει. Μπορούµε να 
φανταστούµε αµυδρά τις επιθυµίες που πρέπει να είχαν αναβλύσει 
από την ενθουσιώδη Του καρδιά καθώς απηύθυνε τον τελευταίο 
Του αποχαιρετισµό σ’εκείνη την πολλά υποσχόµενη χώρα. Μια 
ανεξιχνίαστη Σοφία, µπορούµε να Τον φανταστούµε να παρατηρεί 
στους µαθητές Του την παραµονή της αναχώρησής Του, µε την 
απεριόριστη γενναιοδωρία Του έχει επιλέξει την πατρίδα σας για 
την εκτέλεση ενός ισχυρού σκοπού. Με την επενέργεια της 
Συνθήκης του Μπαχάολλα εγώ, όπως ο γεωργός, από την αρχή της 
θητείας µου έχω κληθεί να ανασκάψω και να θραύσω το έδαφός 
της. Οι ισχυρές επιβεβαιώσεις που έχουν διαχυθεί πάνω σας στις 
πρώτες µέρες της σταδιοδροµίας σας, έχουν προετοιµάσει και 
αναζωογονήσει το έδαφός της. Οι δοκιµασίες που αναγκαστήκατε 
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να υποφέρετε στη συνέχεια έχουν χαράξει βαθιά αυλάκια στον 
αγρό που είχαν προετοιµάσει τα χέρια µου. Τους σπόρους που µου 
είχαν εµπιστευτεί τους έχω τώρα σκορπίσει  διάπλατα µπροστά 
σας. Κάτω από τη στοργική σας φροντίδα, µε τις ακατάπαυστες 
προσπάθειές σας, καθένας απ’αυτούς τους σπόρους πρέπει να 
βλαστήσει, καθένας πρέπει να αποφέρει τον προορισµένο του 
καρπό. Ένας χειµώνας άνευ προηγουµένου σε δριµύτητα θα έλθει 
σύντοµα σε σας. Τα θυελλώδη του σύννεφα συγκεντρώνονται 
γρήγορα στον ορίζοντα. Ορµητικοί άνεµοι θα σας επιτεθούν από 
κάθε πλευρά. Το Φως της Συνθήκης θα σκοτιστεί µε την 
αποχώρησή µου. Αυτά τα ισχυρά ξεσπάσµατα, αυτή η 
χειµωνιάτικη ερήµωση, θα περάσουν πάντως. Ο αδρανής σπόρος 
θα ξεχειλίσει από νέα ενεργητικότητα. Θα προβάλει τα 
µπουµπούκια του, θα αποκαλύψει, µε ισχυρούς θεσµούς, τα φύλλα 
του και τα άνθη του. Οι ανοιξιάτικες βροχές, χάρη στο τρυφερό 
έλεος του ουράνιου Πατέρα µου θα κατέλθουν σε σας, θα κάνουν 
ικανό αυτό το τρυφερό φυτό να εξαπλώσει τα κλαδιά του σε 
περιοχές πολύ πέρα από τα όρια της πατρίδας σας. Και τέλος ο 
σταθερά αναδυόµενος ήλιος της Αποκάλυψής Του, λάµποντας στη 
µεσηµβρινή του λαµπρότητα, θα κάνει ικανό αυτό το ισχυρό 
Δέντρο της Πίστης Του να αποφέρει, στο πλήρωµα του χρόνου και 
στο δικό σας χώµα, το χρυσό του καρπό.  

Η σηµασία ενός τέτοιου αποχαιρετιστήριου µηνύµατος δεν 
µπορούσε να µείνει για πολύ αναποκάλυπτη στους µυηµένους 
µαθητές του Αµπντολ-Μπαχά. Μόλις τελείωσε το µακρύ και 
επίπονο ταξίδι Του, κατά µήκος της Αµερικανικής και Ευρωπαϊκής 
ηπείρου τα τροµακτικά συµβάντα τα οποία είχε υπαινιχθεί άρχισαν 
να γίνονται φανερά. Μια διαµάχη, τέτοια όπως την είχε προβλέψει, 
απέκοψε για ένα χρονικό διάστηµα όλα τα µέσα επικοινωνίας 
µ’εκείνους στους οποίους είχε εναποθέσει τέτοια απόλυτη 
εµπιστοσύνη και από τους οποίους ανέµενε τόσα πολλά σαν 
ανταπόδοση. Η χειµωνιάτικη ερήµωση, µε όλη της την 
πανωλεθρία και τη σφαγή, ακολούθησε για τέσσερα χρόνια την 
αµείλικτη πορεία της, ενώ Αυτός, µεταβαίνοντας στην ήσυχη 
αποµόνωση της κατοικίας Του, κοντά στο καθαγιασµένο 
µαυσωλείο του Μπαχάολλα, συνέχιζε να κοινοποιεί τις σκέψεις και 
τις επιθυµίες Του σ’εκείνους που είχε αφήσει πίσω, και στους 
οποίους είχε απονείµει τα µοναδικά δείγµατα της εύνοιάς Του. Στις 
αθάνατες Πινακίδες που, στις πολλές ώρες της επικοινωνίας Του 
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µε τους πολυαγαπηµένους Του φίλους είχε εµπνευστεί ν’ 
αποκαλύψει, ξεδίπλωσε στα µάτια τους το πώς αντιλαµβανόταν 
τον πνευµατικό τους προορισµού, το Σχέδιό Του για την αποστολή 
που επιθυµούσε ν’ αναλάβουν εκείνοι. Τώρα πότιζε µε την ίδια 
φροντίδα τους σπόρους που είχαν φυτέψει τα χέρια Του, µ’ εκείνη 
την ίδια αγάπη και υποµονή που είχε χαρακτηρίσει τις 
προηγούµενές Του προσπάθειες ενώ κοπίαζε ανάµεσά τους.» 

Στο «God Passes By» ο Σόγι Εφέντι µας λέει ότι κατά τη 
διάρκεια του Μεγάλου Πολέµου ο Αµπντολ-Μπαχά «αισθάνθηκε 
έντονα την ουσιαστική διακοπή κάθε επικοινωνίας µε τα 
περισσότερα Μπαχάι κέντρα σ’όλο τον κόσµο. Η αγωνία γέµισε 
την ψυχή Του στο θέαµα της ανθρώπινης σφαγής που είχε 
επισπευτεί από την αποτυχία της ανθρωπότητας να αποκριθεί στο 
κάλεσµα που είχε προβάλει, ή να προσέξει τις προειδοποιήσεις που 
είχε δώσει. Ασφαλώς όλο και µεγαλύτερη λύπη προστέθηκε στο 
φορτίο των δοκιµασιών και των αντιξοοτήτων που από την παιδική 
Του ηλικία είχε υποφέρει τόσο ηρωικά για χάρη και για την 
υπηρεσία της Υπόθεσης του Πατέρα Του.  

Και ακόµη κατά τη διάρκεια αυτών των ζοφερών ηµερών, η 
σκοτεινιά που θύµιζε τις δοκιµασίες που υπέφερε κατά τη διάρκεια 
της πιο επικίνδυνης περιόδου της φυλάκισής Του στη φυλακή-
φρούριο της Άκκα, ο Αµπντολ-Μπαχά, ενώ βρισκόταν στον 
περίβολο του Μαυσωλείου του Πατέρα Του, ή όταν κατοικούσε 
στην Οικία που διέθετε στην Άκκα, ή κάτω από τη σκιά του τάφου 
του Μπαµπ στο Όρος Κάρµηλος, ένιωσε την ώθηση να απονείµει 
για µια ακόµη φορά, και για τελευταία φορά στη ζωή Του, στην 
κοινότητα των Αµερικανών οπαδών Του ένα αξιόλογο σηµάδι της 
ιδιαίτερής Του εύνοιας δίδοντάς τους, την παραµονή της λήξης της 
γήινής Του θητείας, µε την αποκάλυψη των Πινακίδων του Θεϊκού 
Σχεδίου, µια παγκόσµια αποστολή, της οποίας η πλήρης σηµασία 
ακόµη και τώρα, µετά την πάροδο ενός τετάρτου του αιώνα, 
παραµένει αφανέρωτη, και της οποίας το ξεδίπλωµα µέχρι τώρα, 
αν και ακόµη στα αρχικά της στάδια, έχει τόσο πολύ πλουτίσει τα 
πνευµατικά καθώς και τα διαχειριστικά χρονικά του πρώτου 
Μπαχάι αιώνα.»  

  
Οι οκτώ πρώτες απ’αυτές τις Πινακίδες γράφτηκαν µεταξύ της 

26ης Μαρτίου και 22ας Απριλίου του 1916. Η ιστορία καταγράφει 
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αυτή την περίοδο σαν µια περίοδο τροµερής αιµατοχυσίας στην 
Ευρώπη. Είναι πραγµατικά εκπληκτικό ν’ αναλογιστεί κανείς το 
σχεδιασµό της Θεϊκής Στρατηγικής για τη λύτρωση του Πλανήτη την 
ώρα του ορυµαγδού και της καταστροφής της παλιάς τάξης. Το 
µεταµορφωτικό όραµα του Αµπντολ-Μπαχά ξεδιπλώνει µπροστά µας 
τα σχέδια για την πνευµατική κατάκτηση της υδρογείου. Οι έξι 
τελευταίες Πινακίδες αποκαλύφτηκαν µεταξύ της 2ας Φεβρουαρίου 
και της 8ης Μαρτίου του 1917, µόλις ένα µήνα πριν την εισχώρηση 
των Ηνωµένων Πολιτειών στον πόλεµο. Από την πρώτη οµάδα πέντε 
Πινακίδες έφτασαν στην Αµερική και εκδόθηκαν στο τεύχος της 8ης 
Σεπτεµβρίου του 1916 του Star of the West. Μετά απ’αυτό κόπηκε 
κάθε επικοινωνία µε τους Αγίους Τόπους και οι υπόλοιπες Πινακίδες 
φυλάχτηκαν σε µια κρύπτη κάτω από το Μαυσωλείο του Μπαµπ στο 
Όρος Κάρµηλος στη διάρκεια του πολέµου. Αποστάλθηκαν στην 
Αµερική στο τέλος του πολέµου όπου αποκαλύφτηκαν σε αρµόζουσες 
τελετές κατά τη διάρκεια της «Συνέλευσης της Συνθήκης» που έγινε 
στο ξενοδοχείο McAlpin της πόλης της Νέας Υόρκης στις 26-30 
Απριλίου 1919.  

Αν και παραδειγµατικά άτοµα όπως οι Dunnes και η Martha Root 
είχαν ανταποκριθεί αµέσως στο κάλεσµα του Αµπντολ-Μπαχά για 
«ψυχές που θα φωτίσουν αυτό το σκοτεινό σύµπαν και θα 
ζωντανέψουν αυτό το νεκρό κόσµο», η ολοκλήρωση του Σχεδίου 
άρχισε το 1937 όταν ο Σόγι Εφέντι απένειµε στην Μπαχάι κοινότητα 
της Βόρειας Αµερικής την αποστολή του Πρώτου Επταετούς Σχεδίου 
«Το πρώτο στάδιο εκείνου του εγχειρήµατος που είχε κρατηθεί σε 
εκκρεµότητα, για σχεδόν είκοσι χρόνια, ενώ οι διαχειριστικοί θεσµοί 
της Πίστης διαµορφώνονταν αργά και τελειοποιούνταν.»  

Η πνευµατική κατάκτηση του Δυτικού Ηµισφαιρίου - που είχε 
ολοκληρωθεί το 1944, την εκατονταετηρίδα της γέννησης της Πίστης 
µας - δεν ήταν ο µόνος καρπός εκείνου του Πρώτου Επταετούς 
Σχεδίου. Χρησίµευε ως ένα λειτουργικό πρότυπο της συστηµατικής 
διαδικασίας µε την οποία ο αγαπηµένος Φύλακας καθοδηγούσε τον 
Μπαχάι κόσµο προς την πραγµατοποίηση του οράµατος του Κυρίου. 
Περιφερειακά σχέδια πρωτοπορίας είχαν ανατεθεί στους φίλους στην 
Ανατολή ακόµη και πριν από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσµιου 
Πολέµου.  
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Το Δεύτερο Επταετές Σχέδιο που κάλυπτε τα χρόνια από το 1946 
έως το 1953 έδωσε στη γενναία Μπαχάι κοινότητα της Βορείου 
Αµερικής το έργο της πνευµατικής αναζωογόνησης της Ευρώπης, που 
είχε ερηµωθεί για άλλη µια φορά από την καταστροφή και τη 
δυστυχία του πολέµου.  

Το µεγαλοπρεπές στάδιο στην αποκάλυψη της πραγµατοποίησης 
του Θεϊκού Σχεδίου του Αµπντολ-Μπαχά εγκαινιάστηκε από τον 
αγαπηµένο Φύλακα το 1953, την παραµονή της εκατοστής επετείου 
της προφητικής αποκάλυψης του Μπαχάολλα στο Σιαχ-Τσάλ της 
Τεχεράνης, µε την έναρξη της Δεκαετούς Σταυροφορίας. Αν και 
αρκετές εθνικές Μπαχάι κοινότητες είχαν ήδη αναλάβει δικά τους 
σχέδια πρωτοπορίας πριν από το 1953, τώρα για πρώτη φορά δόθηκε 
σ’ ολόκληρο τον Μπαχάι κόσµο ένα µερίδιο στην εκπλήρωση των 
στόχων του Σχεδίου του Κυρίου µε τη συµµετοχή σε µια ισχυρή 
Πνευµατική Σταυροφορία για την ύψωση του λάβαρου της Πίστης 
του Μπαχάολλα σ’ ολόκληρο τον πλανήτη.  

Το Εννεαετές και το Πενταετές Σχέδιο (1964-1973 και 
1974-1979) του Παγκόσµιου Οίκου Δικαιοσύνης µπορούν να 
θεωρηθούν σαν τα διαδοχικά βήµατα στην ανένδοτη και θριαµβευτική 
πορεία της στρατιάς του Μπαχάολλα στο κάλεσµα που ακούστηκε 
στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών 
των βαρυσήµαντων επιτεύξεων, και στις εποχές που πρόκειται να 
έλθουν, η στοργική φωνή του Κυρίου που ακούστηκε τόσο 
συγκινητικά στις προσευχές που συνοδεύουν αυτές τις Πινακίδες, θα 
παραµείνει σαν την πηγή της έµπνευσης και της επιβεβαίωσής µας.  

Amin Banani 
Οκτώβριος 1976 
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
των Βορειοανατολικών Πολιτειών  

Αποκαλύφτηκε στις 26 Μαρτίου του 1916 στο δωµάτιο του Αµπντολ-Μπαχά 
στο σπίτι στο Μπαχτζί και απευθυνόταν  στους Μπαχάι στις 9 Βορειοανατολικές 
Πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών: Μαίην, Μασαχουσέτη, Νιού Χαµπσάιρ, Ροντ 
Άιλαντ, Κοννέκτικατ, Βέρµοντ, Πενσυλβανία, Νέα Ιερσέη και Νέα Υόρκη. 

Ω εσείς ουράνιοι κήρυκες:  

Αυτές είναι οι µέρες του Νορούζ. Πάντα συλλογίζοµαι, εκείνους 
τους καλούς φίλους! Ικετεύω για τον καθένα και για όλους σας 
επιβεβαιώσεις και βοήθεια από το κατώφλι της Μοναδικότητας, ώστε 
οι συγκεντρώσεις αυτές να γίνουν φωτεινές σαν κεριά, στις 
δηµοκρατίες της Αµερικής, ανάβοντας το φως της αγάπης του Θεού 
στις καρδιές . έτσι οι ακτίνες των ουράνιων διδασκαλιών θα 
µπορέσουν να κοσµήσουν και να λαµπρύνουν τις Πολιτείες της 
Αµερικής σαν το άπειρο της απεραντοσύνης µε τα άστρα της πιο 
µεγάλης καθοδήγησης.  

Οι Βορειοανατολικές Πολιτείες στις ακτές του Ατλαντικού - 
Μαίην, Νιού Χαµπσάιρ, Μασαχουσέτη, Ροντ Άιλαντ, Κοννέκτικατ, 
Βέρµοντ, Πενσυλβανία, Νέα Ιερσέη και Νέα Υόρκη - σε µερικές 
απ’αυτές τις Πολιτείες βρίσκονται πιστοί, αλλά σε µερικές από τις 
πόλεις αυτών των Πολιτειών οι άνθρωποι µέχρι σήµερα δεν έχουν 
φωτιστεί από τα φώτα της Βασιλείας και δεν έχουν γνώση των 
ουράνιων διδασκαλιών. γι’αυτό, οποτεδήποτε είναι δυνατό για τον 
καθένα σας, ας σπεύσει σ'εκείνες τις πόλεις και ας λάµψει όπως 
τ’άστρα µε το φως της µέγιστης καθοδήγησης.  Ο  Θεός λέει στο 
ένδοξο Κοράνι, «Το έδαφος ήταν µαύρο και ξερό. Κάναµε τη βροχή να 
πέσει πάνω του και αµέσως έγινε πράσινο, χλοερό, και φύτρωσαν 
άφθονα κάθε είδους φυτά.» Με άλλα λόγια, λέει ότι η γη είναι µαύρη, 
αλλά όταν οι ανοιξιάτικες βροχές πέφτουν πάνω της, εκείνο το µαύρο 
χώµα ζωογονείται, και ξεπηδούν ποικίλα άνθη. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
ψυχές της ανθρωπότητας που ανήκουν στον κόσµο της φύσης είναι 
µαύρες όπως το χώµα. Αλλά όταν κατέρχονται οι ουράνιες διαχύσεις 
και εµφανίζονται οι ακτινοβόλες λάµψεις , οι καρδιές 
αναζωογονούνται, απελευθερώνονται από το σκοτάδι της φύσης και 
τα άνθη των θεϊκών µυστηρίων µεγαλώνουν και γίνονται άφθονα. 
Συνεπώς ο άνθρωπος πρέπει να γίνει αιτία φώτισης του κόσµου της 



ανθρωπότητας και να διαδίδει τις άγιες διδασκαλίες που έχουν 
αποκαλυφθεί στα ιερά βιβλία µέσω θείας έµπνευσης. Στο ευλογηµένο 
Ευαγγέλιο αναφέρεται: «Ταξιδεύσετε στην Ανατολή και στη Δύση και 
φωτίστε τους ανθρώπους µε το φως της µέγιστης καθοδήγησης, έτσι 
ώστε να µπορέσουν να λάβουν ένα µερίδιο και συµµετοχή στην 
αιώνια ζωή». Ευλογηµένος ας είναι ο Θεός, που οι Βορειοανατολικές 
Πολιτείες έχουν υπέρτατες ικανότητες. Επειδή το έδαφος είναι 
πλούσιο, πέφτει η βροχή της θείας διάχυσης. Τώρα πρέπει να γίνετε 
ουράνιοι γεωργοί και να σκορπίσετε τους αγνούς σπόρους στο 
ετοιµασµένο χώµα. Η σοδειά από κάθε άλλο σπόρο είναι 
περιορισµένη, αλλά η αµοιβή και η ευλογία από το σπόρο των Θεϊκών 
Διδασκαλιών είναι απεριόριστη. Στη διάρκεια των ερχόµενων αιώνων 
και κύκλων θα συγκεντρωθούν πολλές σοδειές. Σκεφτείτε το έργο των 
προηγούµενων γενεών. Κατά τη διάρκεια της ζωής του Ιησού 
Χριστού, οι πιστές, σταθερές ψυχές ήταν λίγες και µετρηµένες, αλλά 
οι ουράνιες ευλογίες κατήλθαν µε τέτοια αφθονία που µέσα σε µερικά 
χρόνια αναρίθµητες ψυχές εισήλθαν κάτω από τη σκιά του 
Ευαγγελίου. O Θεός είπε στο Κοράνι: «Ένας κόκκος θα παράγει επτά 
δεµάτια και κάθε δεµάτι θα περιέχει εκατό κόκκους». Μ’ άλλα λόγια, 
o ένας κόκκος θα γίνουν επτακόσιοι. και εάν το θέλει ο Θεός θα 
διπλασιάσει και αυτούς ακόµη. Συµβαίνει συχνά µια ευλογηµένη 
ψυχή να γίνει η αιτία καθοδήγησης ενός έθνους. Τώρα δεν πρέπει να 
κοιτάζουµε τη δική µας ικανότητα και δυνατότητα. Πρέπει µάλλον να 
βλέπουµε αυτές τις µέρες τις εύνοιες και τις γενναιοδωρίες του Θεού, 
ο Οποίος έκανε από τη σταγόνα µια θάλασσα και από το άτοµο έναν 
ήλιο.  

Σας χαιρετώ και σας επαινώ! 
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
 των Νοτίων Πολιτειών  

Αποκαλύφτηκε στις 27 Μαρτίου του 1916, στον κήπο δίπλα στο Μαυσωλείου 
του Μπαχάολλα και απευθυνόταν στους Μπαχάι δεκαέξι Νοτίων Πολιτειών των 
Ηνωµένων Πολιτειών: Ντελάγουαιρ, Μαίρυλαντ, Βιργινία, Δυτική Βιργινία, Βόρεια 
Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, Γεωργία, Φλόριντα, Αλαµπάµα, Μισισιπή, Τεννεσή, 
Κεντάκυ, Λουϊζιάνα, Αρκάνσας, Οκλαχόµα και Τέξας. 

Ω εσείς κήρυκες της Βασιλείας του Θεού:  

Πριν από λίγες µέρες γράφτηκε µια επιστολή σ’εκείνους τους 
εξαίσιους πιστούς, αλλά επειδή αυτές οι ηµέρες είναι οι ηµέρες του 
Νορούζ, σας θυµήθηκα και σας στέλνω αυτό το χαιρετισµό γι’αυτή 
την ένδοξη γιορτή. Όλες οι ηµέρες είναι ευλογηµένες, αλλά αυτή η 
γιορτή είναι η εθνική γιορτή της Περσίας. Οι Πέρσες τη γιορτάζουν 
εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια. Στην πραγµατικότητα κάθε µέρα που 
περνά ο άνθρωπος µνηµονεύοντας το Θεό, διαχέοντας τις ευωδίες του 
Θεού και καλώντας τους ανθρώπους στο Βασίλειο του Θεού, εκείνη η 
µέρα είναι η γιορτή του. Δοξασµένος ας είναι ο Θεός που εσείς 
ασχολείστε µε την υπηρεσία του Βασιλείου του Θεού και καταγίνεστε 
µε τη διακήρυξη της θρησκείας του Θεού µέρα και νύχτα. Γι’ αυτό 
όλες οι µέρες σας είναι ηµέρες γιορτής. Δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία 
ότι η βοήθεια και η δωρεά του Θεού θα κατέλθουν σε σας.  

Στις Νότιες Πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών, οι φίλοι είναι 
λίγοι, δηλαδή στις Ντελάγουαιρ, Μαίρυλαντ, Βιργινία, Δυτική 
Βιργινία, Βόρεια Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, Γεωργία, Φλόριντα, 
Αλαµπάµα, Μισισιπή, Τεννεσσή, Κεντάκυ, Λουϊζιάνα, Αρκάνσας, 
Οκλαχόµα και Τέξας. Συνεπώς είτε πρέπει να πάτε οι ίδιοι ή να 
στείλετε έναν αριθµό ευλογηµένων ψυχών σ' εκείνες τις πολιτείες, 
έτσι ώστε να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στο Βασίλειο του 
Ουρανού. Μια από τις Άγιες Φανερώσεις, απευθυνόµενη στην ψυχή 
ενός πιστού, λέει, «Εάν ένα άτοµο γίνει αιτία φώτισης µιας ψυχής, 
αυτό είναι καλύτερο από ένα απεριόριστο θησαυροφυλάκιο». Και πάλι  
λέει, «Ω Αλή! Εάν ο Θεός καθοδηγήσει, µέσω εσένα, µια ψυχή, αυτό 
είναι καλύτερο για σένα απ' όλα τα πλούτη!» Και πάλι λέει, 
«Κατευθύνετέ µας στο ευθύ µονοπάτι!» δηλαδή, δείξτε µας το σωστό 
δρόµο. Αναφέρεται επίσης στο Ευαγγέλιο «Ταξιδέψτε σ’όλα τα µέρη 
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του κόσµου, και δώστε τις χαρµόσυνες αγγελίες της εµφάνισης της 
Βασιλείας του Θεού».  

Σε συντοµία, ελπίζω να επιδείξετε στο θέµα αυτό τη µεγαλύτερη 
προσπάθεια και µεγαλοψυχία. Είναι βέβαιο ότι θα λάβετε βοήθεια και 
επιβεβαίωση. Το άτοµο που κηρύττει τις χαρµόσυνες αγγελίες της 
εµφάνισης της πραγµατικότητας και της σπουδαιότητας του 
Βασιλείου είναι σαν το γεωργό που σκορπίζει αγνούς σπόρους στο 
πλούσιο έδαφος. Το ανοιξιάτικο σύννεφο θα χύσει πάνω τους τη 
βροχή της αφθονίας, και αναµφισβήτητα η στάθµη του γεωργού θα 
ανέβει στην εκτίµηση του άρχοντα του χωριού, και θα συγκεντρωθούν 
µεγάλες σοδειές.  

Γι’αυτό, εσείς φίλοι του Θεού! Εκτιµήστε την αξία αυτής της 
εποχής και ασχοληθείτε µε τη σπορά των σπόρων, έτσι που να 
δεχτείτε τις ουράνιες ευλογίες και τη µεγαλόπρεπη δωρεά. Σε σας ας 
είναι η Δόξα του Πανένδοξου! 
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
των Κεντρικών Πολιτειών  

Αποκαλύφτηκε στις 29 Μαρτίου του 1916, έξω από το σπίτι στο Μπαχτζί, και 
απευθυνόταν στους Μπαχάι των δώδεκα Κεντρικών Πολιτειών των Ηνωµένων 
Πολιτειών: Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν, Ιλλινόις, Ινδιάνα, Οχάιο, Μιννεζότα, Αϊόβα, 
Μιζούρι, Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα, Νεµπράσκα και Κάνσας.  

Ω εσείς ουράνιες ψυχές, ω εσείς πνευµατικές συναθροίσεις, ω 
εσείς µεγαλοπρεπείς συγκεντρώσεις:  

Για κάµποσο καιρό η αλληλογραφία καθυστερούσε, και αυτό 
γινόταν εξαιτίας της δυσκολίας στην ταχυδρόµηση και την παραλαβή 
γραµµάτων. Αλλά επειδή τώρα κάποια µέσα είναι εφικτά, σας γράφω 
αυτή τη σύντοµη επιστολή έτσι ώστε η καρδιά µου και η ψυχή µου να 
αποκτήσουν χαρά και ευωδία µε την ανάµνηση των φίλων. Αυτός ο 
περιπλανηµένος συνεχώς παρακαλεί και εκλιπαρεί στο κατώφλι της 
Αγιότητάς Του, του Ενός, και ικετεύει βοήθεια, γενναιοδωρία και 
ουράνιες επιβεβαιώσεις για τους πιστούς. Είστε πάντα στη σκέψη 
µου. Δεν σας έχω ξεχάσει και ούτε ποτέ θα ξεχαστείτε. Ελπίζω, µε την 
εύνοια της Αγιότητάς Του, του Παντοδύναµου, µέρα µε τη µέρα να 
µπορέσετε ν’αυξήσετε την πίστη σας, τη βεβαιότητα, την 
αποφασιστικότητα και τη σταθερότητά σας και να γίνετε όργανα για 
την προώθηση των άγιων ευωδιών. Στο µέγα βιβλίο, στο Θεϊκό 
Κοράνι, ο Θεός, απευθυνόµενος στον Αγγελιοφόρο Του, στην 
Αγιότητα Του, το Μωάµεθ - χαιρετισµός και έπαινος σ’αυτόν - λέει, 
«Αληθινά εσύ καθοδηγείς τους ανθρώπους στο ευθύ µονοπάτι». Μ’ 
άλλα λόγια, Εσύ δείχνεις στην ανθρωπότητα τον ευθύ δρόµο. 
Σκεφτείτε πως η καθοδήγηση είναι ένα θέµα απεριόριστης σηµασίας, 
διότι δείχνει το ύψος της στάθµης της Αυτού Αγιότητας του 
Αγγελιοφόρου.  

Αν και στις Πολιτείες του Ιλλινόις, Ουισκόνσιν, Οχάιο, Μίσιγκαν 
και Μιννεζότα - δόξα τω Θεώ - υπάρχουν πιστοί που 
συναναστρέφονται ο ένας µε τον άλλο µε τη µεγίστη 
αποφασιστικότητα και σταθερότητα - µέρα και νύχτα δεν έχουν καµιά 
άλλη πρόθεση από τη διάχυση των ευωδιών του Θεού, δεν έχουν 
καµιά άλλη ελπίδα εκτός από την προώθηση των ουράνιων 
διδασκαλιών, σαν τα κεριά καίγονται µε το φως της αγάπης του Θεού, 
και σαν ευγνώµονα πουλιά ψέλνουν τραγούδια, που µεταδίδουν 
πνεύµα, και δηµιουργούν χαρά, στο ροδόκηπο της γνώσης του Θεού - 
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όµως στις Πολιτείες της Ινδιάνα, Αϊόβα, Μιζούρι, Βόρειας Ντακότα, 
Νότιας Ντακότα, Νεµπράσκα και Κάνσας υπάρχουν λίγοι πιστοί. 
Μέχρι τώρα το κάλεσµα της Βασιλείας του Θεού και η διακήρυξη της 
ενότητας του κόσµου της ανθρωπότητας δεν έχουν γίνει σ’αυτές τις 
Πολιτείες συστηµατικά και µε ενθουσιασµό. Δεν έχουν ταξιδέψει 
επανειληµµένα ευλογηµένες ψυχές και αποδεσµευµένοι δάσκαλοι 
σ’αυτά τα µέρη.  συνεπώς αυτές οι Πολιτείες βρίσκονται ακόµη σε µια 
κατάσταση αδιαφορίας. Με τις προσπάθειες των φίλων του Θεού 
πρέπει παρόµοια να ανάψουν οι ψυχές σ’αυτές τις Πολιτείες, µε τη 
φωτιά της αγάπης του Θεού και να  προσελκυστούν στο Βασίλειο του 
Θεού έτσι ώστε κι αυτό το κοµµάτι να φωτιστεί επίσης και η ζωογόνα 
αύρα του ροδόκηπου του Βασιλείου να αρωµατίσει τα ρουθούνια των 
κατοίκων. Εποµένως, αν είναι δυνατόν, στείλτε σ’εκείνα τα µέρη 
δασκάλους που είναι αποκοµµένοι απ’ όλα εκτός από το Θεό, 
καθαγιασµένοι και αγνοί. Εάν αυτοί οι δάσκαλοι είναι πλήρως 
γοητευµένοι, µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα θα εµφανιστούν 
σπουδαία αποτελέσµατα. Οι γιοι και οι κόρες της βασιλείας  µοιάζουν 
µε τους πραγµατικούς γεωργούς. Απ’ οποιαδήποτε Πολιτεία ή χώρα 
περνούν επιδεικνύουν αυτοθυσία και σπέρνουν θεϊκούς σπόρους. Από 
εκείνο το σπόρο παράγονται σοδειές. Πάνω σ’αυτό το ζήτηµα έχει 
αποκαλυφτεί στο ένδοξο Ευαγγέλιο: Όταν οι αγνοί σπόροι 
σκορπιστούν στο καλό έδαφος επιτυγχάνεται ουράνια χάρη και 
ευλογία. Ελπίζω να λάβετε βοήθεια και επιβεβαίωση, και να µη 
χάσετε ποτέ το θάρρος στην προώθηση των θείων διδασκαλιών. Είθε 
µέρα µε τη µέρα να αυξήσετε την προσπάθειά σας, τον αγώνα και τη 
µεγαλοψυχία σας.  

Σας χαιρετώ και σας επαινώ! 
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
των Δυτικών Πολιτειών  

Αποκαλύφτηκε την 1 Απριλίου του 1916, στο δωµάτιο του  Αµπντολ-Μπαχά 
στο σπίτι στο Μπαχτζί, απευθυνόταν στους Μπαχάι έντεκα Δυτικών Πολιτειών των 
Ηνωµένων Πολιτειών: Νέο Μεξικό, Κολοράντο, Αριζόνα, Νεβάδα, Καλιφόρνια, 
Ουαόµινγκ, Γιούτα, Μοντάνα, Αϊντάχο, Όρεγκον και Ουάσιγκτον.  

Αυτός είναι ο Θεός 
Ω εσείς γιοι και κόρες του Βασιλείου: 
  
Μέρα και νύχτα δεν έχω καµιά άλλη απασχόληση από το να 

θυµάµαι τους φίλους, προσευχόµενος από τα βάθη της καρδιάς µου 
για λογαριασµό τους, ζητώντας γι’αυτούς επιβεβαίωση από το 
Βασίλειο του Θεού και ικετεύοντας την άµεση επίδραση της πνοής 
του Αγίου Πνεύµατος. Ελπίζω, από τις χάρες της Αυτού Υψηλότητας 
του Κυρίου των Δωρεών, οι φίλοι του Θεού, κατά τη διάρκεια µιας 
τέτοιας εποχής, να γίνουν η κρυφή αιτία φώτισης των καρδιών της 
ανθρωπότητας,  εµφυσώντας στα πνεύµατα την πνοή της ζωής - της 
οποίας τα αξιέπαινα αποτελέσµατα µπορούν να συµβάλλουν στη δόξα 
και την εξύψωση του ανθρώπινου γένους σ’όλη την αιωνιότητα. 
Παρόλο που σε µερικές από τις Δυτικές Πολιτείες, όπως την 
Καλιφόρνια, το Όρεγκον, την Ουάσιγκτον και το Κολοράντο, οι 
ευωδίες της αγιότητας έχουν σκορπιστεί, πολυάριθµες ψυχές έχουν 
λάβει ένα µερίδιο και ένα τµήµα από την πηγή της αιώνιας ζωής, 
έχουν αποκτήσει ουράνια ευλογία, έχουν πιει ένα ξεχειλισµένο 
κύπελλο από τον οίνο της αγάπης του Θεού και έχουν ακούσει τη 
µελωδία του Υπέρτατου Πλήθους -εντούτοις στις Πολιτείες του Νέου 
Μεξικού, του Ουαϊόµινγκ, της Μοντάνα, του Αϊντάχο, της Γιούτα, της 
Αριζόνα, και της Νεβάδα ο λύχνος της αγάπης του Θεού δεν έχει 
ανάψει µε τον κατάλληλο και αρµόζοντα τρόπο, και το κάλεσµα του 
Βασιλείου του Θεού δεν έχει υψωθεί. Τώρα, εάν είναι δυνατόν, 
Καταβάλλετε µια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε 
ταξιδέψτε οι ίδιοι, προσωπικά, καθ’όλη την έκταση των Πολιτειών ή 
διαλέξτε άλλους και στείλτε τους, έτσι ώστε εκείνοι να διδάξουν τις 
ψυχές. Προς το παρόν εκείνες οι Πολιτείες είναι σαν νεκρά σώµατα: 
πρέπει να εµφυσήσουν µέσα σ’αυτές την πνοή της ζωής και να 
χαρίσουν σ’αυτές ένα ουράνιο πνεύµα. Πρέπει να λάµψουν όπως τα 
άστρα σ’εκείνο τον ορίζοντα κι έτσι οι ακτίνες του Ήλιου της 
Πραγµατικότητας µπορούν επίσης να φωτίσουν αυτές τις Πολιτείες.  
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Ο Θεός λέει στο µέγα Κοράνι, «Αληθινά ο Θεός είναι ο βοηθός 
εκείνων που έχουν πιστέψει. Θα τους οδηγήσει  από το σκοτάδι στο 
φως». Αυτό σηµαίνει: ο Θεός αγαπά τους πιστούς, συνεπώς θα τους 
απαλλάξει από το σκοτάδι και θα τους φέρει στον κόσµο του φωτός.  

Επίσης στο ευλογηµένο Ευαγγέλιο αναφέρεται: «Ταξιδέψτε σ’ 
όλο τον κόσµο και καλέστε όλους τους ανθρώπους στο Βασίλειο του 
Θεού». Τώρα είναι ο καιρός που µπορείτε να εγερθείτε και να 
εκτελέσετε αυτή τη µεγίστη υπηρεσία και να γίνετε αιτία 
καθοδήγησης αµέτρητων ψυχών. Έτσι µέσα από την υπεράνθρωπη 
αυτή υπηρεσία οι ακτίνες της ειρήνης και της συµφιλίωσης µπορούν 
να λαµπρύνουν και να φωτίσουν όλες τις περιοχές και ο κόσµος της 
ανθρωπότητας θα µπορέσει να βρει ειρήνη και ηρεµία.  

Κατά τη διάρκεια της παραµονής µου στην Αµερική φώναζα σε 
κάθε συνάντηση και καλούσα τους ανθρώπους να διακηρύξουν τα 
ιδανικά της παγκόσµιας ειρήνης. Είπα καθαρά ότι η ήπειρος της 
Ευρώπης είχε γίνει σαν ένα οπλοστάσιο και η ανάφλεξή του 
εξαρτιόταν από µια σπίθα, και ότι τα ερχόµενα έτη, ή µέσα σε δυο 
χρόνια, όλα όσα είναι γραµµένα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και στο 
Βιβλίο του Δανιήλ θα εκπληρωθούν και θα συµβούν. Αυτό το θέµα, 
πολύ πιθανόν, δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Bulletin του Σαν 
Φρανσίσκο της l2ης Οκτωβρίου του 1912. Μπορείτε να αναφερθείτε 
σ’αυτό, έτσι ώστε η αλήθεια να γίνει σαφής και φανερή. έτσι µπορείτε 
να αντιληφθείτε πλήρως ότι είναι η ώρα για τη διάχυση των ευωδιών.  

Η µεγαλοψυχία του ανθρώπου πρέπει να είναι ουράνια ή, µ’ άλλα 
λόγια, πρέπει να βοηθηθεί από την ουράνια επιβεβαίωση, έτσι που να 
γίνει αιτία διαφώτισης του κόσµου της ανθρωπότητας.  

Σας χαιρετώ και σας επαινώ! 
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι του Καναδά  

Αποκαλύφτηκε στις 5 Απριλίου του 1916, στον κήπο δίπλα στο Μαυσωλείο του 
Μπαχάολλα, και απευθυνόταν στους Μπαχάι του Καναδά: Νιούφαουντλαντ, Νησιά 
Πρίγκιπα Εδουάρδου, Νόβα Σκοτία, Νιού Μπράνσγουϊκ, Κεµπέκ, Σασκάτσιουαν, 
Μανιτόµπα, Οντάριο, Αλµπέρτα, Βρετανική Κολοµβία, Γιούκον, Μακένζι, Κιουάτιν, 
Ούγκαβα, Φράνκλιν Άιλαντς και Γροιλανδία. 

Αυτός είναι ο Θεός! 
Ω εσείς κόρες και γιοι του Βασιλείου:  

Παρόλο που στις περισσότερες Πολιτείες και πόλεις των 
Ηνωµένων Πολιτειών, δόξα τω Θεώ, οι ευωδίες Του διαχέονται, και 
αναρίθµητες ψυχές στρέφουν τα πρόσωπά τους και προχωρούν προς 
το Βασίλειο του Θεού, όµως σε µερικές από τις Πολιτείες το Λάβαρο 
της Ενότητας δεν έχει υψωθεί ακόµη όπως θα έπρεπε, ούτε τα 
µυστήρια των Ιερών Βιβλίων, όπως η Βίβλος, το Ευαγγέλιο και το 
Κοράνι, έχουν φανερωθεί. Με τις οµόφωνες προσπάθειες όλων των 
φίλων το Λάβαρο της Ενότητας πρέπει να ξεδιπλωθεί σ’εκείνες τις 
πολιτείες, και να προαχθούν οι Θεϊκές διδασκαλίες, έτσι ώστε και 
αυτές να λάβουν το µερίδιό τους από τις ουράνιες δωρεές και από τη 
Μεγίστη Καθοδήγηση. Οµοίως στις επαρχίες του Καναδά, όπως το 
Νιούφαουντλαντ, η Νήσος του Πρίγκιπα Εδουάρδου, η Νόβα Σκοτία, 
το Νιού Μπράνσγουϊκ, το Κεµπέκ, το Οντάριο, η Μανιτόµπα, το 
Σασκάτσιουαν, η Αλµπέρτα, η Βρετανική Κολοµβία, η Ούγκαβα, το 
Κιουάτιν, το Μακένζι, το Γιούκον, και τα νησιά Φράνκλιν στον 
Αρκτικό Κύκλο - οι πιστοί του Θεού πρέπει να αυτοθυσιαστούν και 
όπως τα κεριά της καθοδήγησης ν’ανάψουν στις επαρχίες του 
Καναδά. Εάν επιδείξουν µια τέτοια µεγαλοψυχία, είναι βέβαιο ότι θα 
αποκτήσουν καθολικές θεϊκές επιβεβαιώσεις, τα πλήθη των αγγέλων 
θα τους ενισχύσουν αδιάκοπα, και η µεγίστη νίκη θα επιτευχθεί. Θεού 
θέλοντος, το κάλεσµα της Βασιλείας θα µπορέσει να φτάσει τ’αυτιά 
των Εσκιµώων, των κατοίκων των νησιών Φράνκλιν στα βόρεια του 
Καναδά, όπως επίσης και τη Γροιλανδία. Εάν η φωτιά της αγάπης του 
Θεού ανάψει στη Γροιλανδία, όλος ο πάγος εκείνης της χώρας θα 
λιώσει, και το ψυχρό της κλίµα θα γίνει εύκρατο - δηλαδή, εάν οι 
καρδιές αποκτήσουν τη ζεστασιά της αγάπης του Θεού, εκείνη η χώρα 
και ήπειρος θα γίνει ένας θεϊκός ροδόκηπος κι ένας ουράνιος 
παράδεισος, και οι ψυχές, όπως τα καρποφόρα δέντρα, θα 
αποκτήσουν τη µέγιστη ζωντάνια και οµορφιά. Προσπάθεια 
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απαιτείται, υπέρτατη προσπάθεια. Εάν καταβάλλετε µια προσπάθεια, 
έτσι ώστε οι ευωδίες του Θεού να διαχυθούν µεταξύ των Εσκιµώων, 
το αποτέλεσµα θα είναι πολύ µεγάλο και εκτεταµένο. Ο Θεός λέει στο 
µέγα Κοράνι, «Θα έλθει µια µέρα που το φως της ενότητας θα φωτίσει 
όλο τον κόσµο. Η γη θα ακτινοβολήσει µε το φως του Κυρίου της». 
Με άλλα λόγια, «Η γη θα φωτιστεί από το φως του Θεού. Εκείνο το 
φως είναι το φως της ενότητας». «Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από 
το Θεό». Η ήπειρος και τα νησιά των Εσκιµώων είναι επίσης µέρη 
αυτής της γης. Πρέπει και αυτά να λάβουν ένα µερίδιο από τις δωρεές 
της µέγιστης καθοδήγησης.  

Σας χαιρετώ και σας επαινώ! 
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
των Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά  

Αποκαλύφτηκε στις 8 Απριλίου του 1916, στον κήπο έξω από το Μαυσωλείο 
του Μπαχάολλα, και απευθυνόταν στους Μπαχάι των Ηνωµένων Πολιτειών και του 
Καναδά. 

Αυτός είναι ο Θεός!  
Ω σεις ευλογηµένες ψυχές:  

Ποθώ για σας αιώνια επιτυχία και ευηµερία και ζητώ πλήρη 
επιβεβαίωση για τον καθένα από σας στο θεϊκό κόσµο. H ελπίδα µου 
είναι να µπορέσει ο καθένας να λάµψει σαν τον αυγερινό από τον 
ορίζοντα του κόσµου και να γίνει ένα ευλογηµένο δέντρο σ’αυτό τον 
Κήπο του Θεού, παράγοντας αιώνιους καρπούς και αποτελέσµατα.  

Γι’ αυτό σας κατευθύνω σ’ εκείνο που συντελεί στην ουράνιά σας 
επιβεβαίωση και φώτιση στο Βασίλειο του Θεού! 

 Αυτό είναι: Η Αλάσκα είναι µια αχανής χώρα. παρόλο που µια 
από τις δούλες του Ελεήµονα έχει σπεύσει σ’εκείνα τα µέρη, 
υπηρετώντας ως βιβλιοθηκάριος στη Δηµόσια Βιβλιοθήκη, και 
ανάλογα µε τις ικανότητές της δεν αµελεί τη διδασκαλία της 
Υπόθεσης, το κάλεσµα του Βασιλείου του Θεού δεν έχει ακόµη 
εγερθεί σ’εκείνη την εκτεταµένη επικράτεια.  

Η Αυτού Αγιότητά Του ο Χριστός λέει: Πορευθείτε στα 
Ανατολικά και στα Δυτικά του κόσµου και καλέστε τους ανθρώπους 
στο Βασίλειο του Θεού. Έτσι το έλεος του Θεού θα περιβάλει όλη την 
ανθρωπότητα. Γι’αυτό µην το θεωρήσετε επιτρεπτό να αφήσετε 
εκείνη τη χώρα στερηµένη από τις αύρες της Αυγής της 
Καθοδήγησης. Συνεπώς, αγωνιστείτε όσο µπορείτε πιο πολύ για να 
στείλετε σ’ εκείνα τα µέρη εύγλωττους οµιλητές, που είναι 
αποδεσµευµένοι απ’ όλα εκτός από το Θεό, που έχουν προσελκυστεί 
από τις ευωδίες του Θεού, και είναι καθαγιασµένοι και εξαγνισµένοι 
απ’όλες τις επιθυµίες και τους πειρασµούς. Το µέσο συντήρησης και η 
τροφή τους πρέπει να συνίσταται από τις διδασκαλίες του Θεού. 
Πρέπει πρώτα οι ίδιοι να ζουν σύµφωνα µ’αυτές τις αρχές και µετά να 
καθοδηγήσουν τους ανθρώπους. Ίσως, Θεού θέλοντος, να φωτίσουν 
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τα φώτα της Μέγιστης Καθοδήγησης εκείνη τη χώρα, και οι αύρες του 
ροδόκηπου της αγάπης του Θεού να αρωµατίσουν την αναπνοή των 
κατοίκων της Αλάσκα. Εάν λάβετε επιβεβαίωση προσφέροντας µια 
τέτοια υπηρεσία, να είστε βέβαιοι ότι τα κεφάλια σας θα στεφτούν µε 
το διάδηµα αιώνιας κυριαρχίας, και θα γίνετε οι ευνοούµενοι και 
αποδεκτοί υπηρέτες στο κατώφλι της µοναδικότητας.  

Παρόµοια, η Δηµοκρατία του Μεξικού είναι πολύ σηµαντική. Οι 
περισσότεροι από τους κατοίκους της χώρα αυτής είναι αφοσιωµένοι 
καθολικοί. Αγνοούν ολοκληρωτικά την πραγµατικότητα της Βίβλου, 
του Ευαγγελίου και τις νέες θεϊκές διδασκαλίες. Δε γνωρίζουν ότι η 
βάση των θρησκειών του Θεού είναι µία και ότι οι Άγιες Φανερώσεις 
είναι σαν τον Ήλιο της Αλήθειας που ανατέλλει από διάφορα σηµεία 
ανατολής. Εκείνες οι ψυχές είναι βυθισµένες µέσα στη θάλασσα των 
δογµάτων. Εάν µια πνοή ζωής φυσήξει πάνω τους, θα προκύψουν 
µεγάλα αποτελέσµατα. Αλλά είναι καλύτερα εκείνοι που σκοπεύουν 
να πάνε να διδάξουν στο Μεξικό να γνωρίζουν την ισπανική γλώσσα.  

Παρόµοια, και οι έξι Δηµοκρατίες της Κεντρικής Αµερικής, που 
βρίσκονται νότια του Μεξικό - η Γουατεµάλα, η Ονδούρα, το 
Σαλβαδόρ, η Νικαράγουα, η Κόστα Ρίκα, ο Παναµάς και η έβδοµη 
χώρα Μπελίζ ή Βρετανική Ονδούρα. Οι δάσκαλοι που πηγαίνουν 
σ’αυτά τα µέρη πρέπει επίσης να γνωρίζουν την ισπανική γλώσσα.  

Πρέπει να δώσετε µεγάλη σηµασία στους Ινδιάνους που είναι οι 
ιθαγενείς της Αµερικής. Διότι αυτές οι ψυχές µπορούν να 
παροµοιαστούν µε τους αρχαίους κατοίκους της Αραβικής 
Χερσονήσου, οι οποίοι, πριν από την Αποκάλυψη του Μωάµεθ, 
θεωρούνταν άγριοι. Όταν έλαµψε το Μωαµεθανικό Φως ανάµεσά 
τους, έγιναν τόσο λαµπεροί που φώτισαν όλο τον κόσµο. Έτσι εάν 
αυτοί οι Ινδιάνοι εκπαιδευτούν και λάβουν κατάλληλη καθοδήγηση, 
αναµφίβολα µέσω των Θείων διδασκαλιών θα διαφωτιστούν τόσο που 
θα φωτιστεί ολόκληρη η γη.  

Όλες οι παραπάνω χώρες έχουν σηµασία, αλλά ειδικότερα η 
Δηµοκρατία του Παναµά, όπου ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός 
Ωκεανός σµίγουν µε τη Διώρυγα του Παναµά. Είναι ένα κέντρο για 
ταξίδια και µια δίοδος από την Αµερική προς άλλες ηπείρους του 
κόσµου και στο µέλλον θα αποκτήσει την µεγαλύτερη σπουδαιότητα.  
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Παροµοίως, τα νησιά των Δυτικών Ινδιών, όπως η Κούβα, η 
Αϊτή, το Πόρτο Ρίκο, η Τζαµάικα, τα νησιά των Μικρών Αντίλλων, οι 
Μπαχάµες, ακόµη και το µικρό νησί Γουάτλιν, έχουν µεγάλη σηµασία. 
ειδικότερα οι δυο µαύρες Δηµοκρατίες, η Αϊτή και ο Άγιος Δοµίνικος, 
που βρίσκονται στο σύµπλεγµα των Μεγάλων Αντίλλων. Επίσης το 
σύµπλεγµα των νησιών της Βερµούδας στον Ατλαντικό Ωκεανό είναι 
σηµαντικό.  

Με παρόµοιο τρόπο, οι Δηµοκρατίες της Νότιας Αµερικανικής 
ηπείρου - Κολοµβία, Εκουαντόρ, Περού, Βραζιλία, Βρετανική 
Γουιάνα, Ολλανδική Γουιάνα, Γαλλική Γουιάνα, Βολιβία, Χιλή, 
Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βενεζουέλα. επίσης τα νησιά 
βόρεια, ανατολικά και δυτικά της Νοτίου Αµερικής, όπως τα νησιά 
Φόκλαντ, το Γκαλαπάγος, το Χουάν Φερνάντεζ, το Τοµπάγκο και 
Τρινιντάντ. Το ίδιο και η πόλη Μπαχία, που βρίσκεται στην ανατολική 
ακτή της Βραζιλίας. Επειδή είναι αρκετός καιρός που είναι γνωστή µ’ 
αυτό το όνοµα, η δραστικότητά της θα είναι πολύ ισχυρή.  

Σε συντοµία, ω σεις πιστοί του Θεού! Εξυψώστε την προσπάθειά 
σας και µεγαλώστε τους στόχους σας. Η Αυτού Αγιότητά Του ο 
Χριστός λέει: Ευλογηµένοι είναι οι φτωχοί, διότι  δική τους θα είναι η 
Βασιλεία του Ουρανού. Με άλλα λόγια: ευλογηµένοι είναι οι 
ανώνυµοι και άγνωστοι φτωχοί, γιατί αυτοί είναι οι ηγέτες της 
ανθρωπότητας. Οµοίως στο Κοράνι αναφέρεται: «Επιθυµούµε να 
χαρίσουµε τις δωρεές µας σ’αυτούς που έγιναν αδύναµοι στο 
πρόσωπο της γης και να τους κάνουµε ένα έθνος και κληρονόµους 
(της πνευµατικής αλήθειας)». Δηλαδή, επιθυµούµε να απονείµουµε 
µια εύνοια στις ανίσχυρες ψυχές και να τις επιτρέψουµε να γίνουν οι 
κληρονόµοι των Αγγελιοφόρων και των Προφητών.  

Εποµένως τώρα είναι ο καιρός να βγάλετε το ένδυµα της 
προσήλωσης σ’αυτό το φθαρτό κόσµο, να αποκοπείτε εντελώς από το 
φυσικό κόσµο, να γίνετε ουράνιοι άγγελοι και να ταξιδέψετε σ’αυτές 
τις χώρες. Ορκίζοµαι σ’αυτόν εκτός από τον Οποίον δεν υπάρχει 
άλλος Θεός, ότι ο καθένας από σας θα γίνει ένας Εσραφίλ  της Ζωής, 1

και θα φυσήξει την Πνοή της Ζωής στις ψυχές των άλλων.  

 Ο άγγελος που ηχεί την σάλπιγγα την Ηµέρα της Κρίσης1
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Σας χαιρετώ και σας επαινώ!  

Ικεσία  

Ω Εσύ ασύγκριτε Θεέ! Ω Εσύ Κύριε της Βασιλείας! Οι ψυχές 
αυτές είναι ο ουράνιος στρατός Σου. Βοήθησέ τις και µε τις στρατιές 
των Αγγέλων, κάνε τις νικηφόρες, ώστε κάθε µια απ’αυτές να γίνει 
σαν ένα σύνταγµα και να κατακτήσει τις χώρες αυτές µε την αγάπη 
του Θεού και µε τη λαµπρότητα θείων διδασκαλιών.   

Ω Θεέ! Γίνε ο υποστηρικτής τους και ο βοηθός τους, και στην 
ερηµιά, στο βουνό, στην κοιλάδα, στα δάση, στα λιβάδια, και στις 
θάλασσες, γίνε ο έµπιστός τους, ώστε να µπορούν να καλούν µε την 
ισχύ της Βασιλείας και την πνοή του Αγίου Πνεύµατος.  

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο Δυνατός και ο Παντοδύναµος, 
και Εσύ είσαι ο Σοφός, ο Ακούων και ο Βλέπων. 
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
 των Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά  

Αποκαλύφτηκε στις 11 Απριλίου του 1916, στο δωµάτιο του Αµπντολ-Μπαχά 
στο σπίτι στο Μπαχτζί, και απευθυνόταν στους Μπαχάι των Ηνωµένων Πολιτειών και 
του Καναδά.  

Αυτός είναι ο Θεός!  
Ω σεις αληθινοί Μπαχάι της Αµερικής:  

Δόξα στην Υψηλότητά Του τον Ποθητό, που γίνατε σταθεροί στη 
προώθηση των θεϊκών διδασκαλιών σ’εκείνη την αχανή Ήπειρο, 
υψώσατε το κάλεσµα της Βασιλείας του Θεού σ’εκείνη την περιοχή 
και αναγγείλατε τις Χαρµόσυνες  Ειδήσεις της φανέρωσης του Κυρίου 
των Δυνάµεων και της Aυτού Υψηλότητας του Υποσχεµένου. 
Ευχαριστίες στον Κύριο, που λάβατε βοήθεια και επιβεβαίωση 
γι’αυτό το σκοπό. Αυτό οφείλεται καθαρά στις επιβεβαιώσεις του 
Κυρίου των Αγγέλων και στην πνοή του Αγίου Πνεύµατος. Προς το 
παρόν το πλήρες µέγεθος της επιτυχίας σας δεν έχει αποκαλυφτεί, η 
σπουδαιότητά της δεν είναι ακόµη αντιληπτή. Σύντοµα θα δείτε µε τα 
ίδια σας τα µάτια, ότι ο καθένας από σας σαν ένα λαµπερό και 
ακτινοβόλο άστρο, θα σκορπίζει το φως της Θείας Καθοδήγησης από 
τον ορίζοντα της χώρας σας και θα απονέµει στους ανθρώπους της τη 
δόξα µιας αιώνιας ζωής. 

Σκεφτείτε! Η στάθµη και η επιβεβαίωση των αποστόλων την 
εποχή του Χριστού δεν ήταν γνωστή, και κανείς δεν τους έβλεπε 
µ’ένα αίσθηµα σπουδαιότητας - όχι, µάλλον, τους καταδίωκαν και 
τους περιγελούσαν. Αργότερα έγινε φανερό τι κορώνες στολισµένες 
µε τα λαµπρότατα πετράδια της καθοδήγησης τοποθετήθηκαν στα 
κεφάλια των αποστόλων, της Μαρίας Μαγδαληνής και της Μαρίας 
µητέρας του Ιωάννη. 

  
Το φάσµα των µελλοντικών σας επιτεύξεων παραµένει ακόµη 

αφανέρωτο. Ελπίζω θερµά στο προσεχές µέλλον όλη η γη θα να 
διεγερθεί και θα να κλονιστεί από τα αποτελέσµατα των επιτεύξεών 
σας. Η ελπίδα που τρέφει ο Αµπντολ-Μπαχά για σας είναι, η ίδια 
επιτυχία που συνόδεψε τις προσπάθειές σας στην Αµερική να στέψει 
τις προσπάθειές σας και σε άλλα µέρη του κόσµου, ώστε διαµέσου 
εσάς να διαδοθεί η φήµη της Υπόθεσης του Θεού σ’όλη την Ανατολή 
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και τη Δύση και να διακηρυχτεί η έλευση της Βασιλείας του Κυρίου 
των Δυνάµεων και στις πέντε Ηπείρους της υδρογείου.  

Τη στιγµή που αυτό το Θείο Μήνυµα µεταφέρεται, από τους 
Αµερικανούς πιστούς, από τις ακτές της Αµερικής και διαδίδεται στις 
Ηπείρους της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της 
Αυστραλασίας και ως τα νησιά του Ειρηνικού, αυτή η κοινότητα θα 
βρεθεί ασφαλώς εγκατεστηµένη πάνω στο θρόνο µιας αιώνιας 
κυριαρχίας. Τότε όλοι οι λαοί του κόσµου θα µαρτυρήσουν 
µαρτυρούν ότι αυτή η κοινότητα είναι πνευµατικά φωτισµένη  και 
θεϊκά καθοδηγηµένη. Τότε όλη η γη θα αντηχήσει τους επαίνους του 
µεγαλείου και της µεγαλοπρέπειάς της. Μια οµάδα που µιλάει τις 
γλώσσες, αποδεσµευµένη, ιερή, καθαγιασµένη και γεµάτη µε την 
αγάπη του Θεού, πρέπει να στραφεί και να ταξιδέψει στα τρία µεγάλα 
συµπλέγµατα Νησιών του Ειρηνικού Ωκεανού - την Πολυνησία, 
Μικρονησία και Μυλανησία, και στα νησιά που είναι προσκολληµένα 
σ’αυτά τα συµπλέγµατα όπως η Νέα Γουϊνέα, το Βόρνεο, η Ιάβα, η 
Σουµάτρα, τα νησιά των Φιλιππίνων, τα νησιά του Σολοµώντα, τα 
νησιά Φίτζι, οι Νέες Εβρίδες, τα νησιά Λόγιαλτι, η Νέα Καληδονία, το 
Αρχιπέλαγος Μπίσµαρκ, το Σεράµ, το Σελέµπις, τα Φιλικά νησιά, τα 
νησιά Σαµόα, τα νησιά Σοσάιετι, τα νησιά Καρολάιν, το Χαµηλό 
Αρχιπέλαγος, τα Μαρκίσας, τα νησιά Χαβάη, Γιλβέρτος, Μολούκας, 
Μάρσαλ, το Τιµόρ και άλλα νησιά. Με καρδιές πληµµυρισµένες από 
την αγάπη του Θεού, µε γλώσσες που µνηµονεύουν το Θεό, µε µάτια 
στραµµένα προς το Βασίλειο του Θεού, πρέπει να µεταδώσουν τις 
Χαρµόσυνες Αγγελίες της φανέρωσης του Κυρίου των Δυνάµεων σ’ 
όλους τους ανθρώπους. Να γνωρίζετε µε βεβαιότητα ότι σε 
οποιαδήποτε συνάθροιση εισέρχεστε, ξεχύνονται πάνω της τα κύµατα 
του Αγίου Πνεύµατος και η ουράνια χάρη της Ευλογηµένης 
Ωραιότητας περιβάλλει αυτή τη συνάθροιση.  

Σκεφτείτε ότι η δεσποινίς Άγκνες Αλεξάντερ, η κόρη της 
Βασιλείας, η αγαπηµένη δούλη της Ευλογηµένης Τελειότητας, 
ταξίδεψε µόνη της στη Χαβάη και στο νησί Χονολουλού και τώρα 
κερδίζει πνευµατικές νίκες στην Ιαπωνία! Συλλογιστείτε πώς δέχτηκε 
επιβεβαιώσεις αυτή η κόρη στα νησιά της Χαβάης. Έγινε η αιτία της 
καθοδήγησης µιας συνάθροισης ανθρώπων. 

   
Παρόµοια η δεσποινίς Κνόµπλοχ ταξίδεψε µόνη της στη 

Γερµανία. Τι µεγάλες επιβεβαιώσεις έλαβε! Γι’ αυτό, να είστε 
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σίγουροι ότι οποιοσδήποτε σηκώνεται σήµερα να διαχύσει τις θεϊκές 
ευωδίες, οι στρατιές της Βασιλείας του Θεού θα τον ενισχύσουν και οι 
δωρεές και οι εύνοιες της Ευλογηµένης Τελειότητας θα τον 
περιβάλουν.  

Ω ας µπορούσα να ταξιδέψω σ’αυτά τα µέρη ακόµη και µε τα 
πόδια και σε απόλυτη φτώχεια, και, υψώνοντας το κάλεσµα ‘Για 
Μπαχά’ολ-Αµπχά’ σε πόλεις, χωριά, βουνά, ερήµους και ωκεανούς, να 
προωθούσα τις Θεϊκές διδασκαλίες! Αλίµονο, δεν µπορώ να το κάνω 
αυτό. Πόσο έντονα θρηνώ γι’αυτό! Παρακαλέστε το Θεό να το 
κατορθώσετε εσείς.  

Προς το παρόν, µε τις προσπάθειες της δεσποινίδας Αλεξάντερ 
στο νησί της Χαβάης, ένας αριθµός ψυχών έχει φτάσει την ακτή του 
ωκεανού της Πίστης! Σκεφτείτε, τι ευτυχία, τι χαρά είναι αυτή! 
Δηλώνω στον Κύριο των Δυνάµεων ότι εάν αυτή η σεβαστή κόρη είχε 
ιδρύσει µια αυτοκρατορία, η αυτοκρατορία αυτή δε θα ήταν τόσο 
µεγάλη! Διότι αυτή η κυριαρχία είναι αιώνια κυριαρχία και αυτή η 
δόξα αιώνια δόξα.  

Παροµοίως, εάν µερικοί δάσκαλοι πάνε σε άλλα νησιά και άλλα 
µέρη, όπως στην Ήπειρο της Αυστραλίας, τη Νέα Ζηλανδία, την 
Τασµανία, επίσης στην Ιαπωνία, στην Ασιατική Ρωσία, την Κορέα, τη 
Γαλλική Ινδοκίνα, το Σιάµ, τα Στρέιτς Σέτλεµεντς, την Ινδία, την 
Κεϋλάνη και το Αφγανιστάν, θα προκύψουν πολύ µεγάλα 
αποτελέσµατα. Τι καλά που θα ήταν εάν υπήρχε πιθανότητα για µια 
αποστολή από άνδρες και γυναίκες που να ταξιδέψουν µαζί πέρα για 
πέρα στην Κίνα και την Ιαπωνία - έτσι ώστε αυτός ο δεσµός αγάπης 
να δυναµώσει και µε τη συνεχή επίσκεψη να καθιερώσουν την 
ενότητα του κόσµου της ανθρωπότητας, να καλέσουν τους ανθρώπους 
στη Βασιλεία του Θεού και να διαδώσουν τις διδασκαλίες.  

Με τον ίδιο τρόπο, εάν είναι δυνατό, θα πρέπει να ταξιδέψουν 
στην Ήπειρο της Αφρικής, στις Καναρίους Νήσους, στα νησιά του 
Ακρωτηρίου Βέρντε, στα νησιά Μαδέιρα και Ριγιούνιον, στην Αγία 
Ελένη, στη Ζανζιβάρη, στο Μαυρίκιο, κλπ., και να καλέσουν 
σ’εκείνες τις χώρες τον κόσµο στη Βασιλεία του Θεού και να 
υψώσουν την Κραυγή του «Για Μπαχά’ολ-Αµπχά!» Πρέπει επίσης να 
υψώσουν τη σηµαία της ενότητας του κόσµου της ανθρωπότητας στο 
νησί της Μαδαγασκάρης.  

 17



Βιβλία και φυλλάδια πρέπει είτε να µεταφραστούν η να 
συνταχτούν στις γλώσσες αυτών των χωρών και νησιών, για να 
κυκλοφορήσουν σε κάθε µέρος και προς κάθε κατεύθυνση. 

Λέγεται ότι στη Νότιο Αφρική έχει ανακαλυφτεί ένα ορυχείο 
διαµαντιών. Αν και αυτό το ορυχείο είναι εξαιρετικά πολύτιµο όµως 
δεν είναι άλλο από πέτρα. Ίσως, Θεού θέλοντος, να ανακαλυφτεί το 
ορυχείο της ανθρωπότητας και να βρεθούν τα λαµπερά µαργαριτάρια 
της Βασιλείας.  

Σε συντοµία, αυτός ο πόλεµος που βασανίζει τον κόσµο έχει 
ανάψει µια τέτοια µεγάλη φωτιά στις καρδιές που καµιά λέξη δεν 
µπορεί να περιγράψει. Σ’όλες τις χώρες του κόσµου ο πόθος για 
Παγκόσµια Ειρήνη κατακτά τη συνείδηση των ανθρώπων. Δεν 
υπάρχει ούτε µια ψυχή που να µην λαχταρά την οµόνοια και την 
ειρήνη. Μια θαυµάσια κατάσταση δεκτικότητας γίνεται τώρα 
αντιληπτή. Αυτό γίνεται χάρη στην τέλεια σοφία του Θεού, έτσι ώστε 
να δηµιουργηθεί αυτή η ικανότητα, να υψωθεί η σηµαία της ενότητας 
του κόσµου της ανθρωπότητας και τα θεµελιώδη στοιχεία της 
Παγκόσµιας Ειρήνης και οι θεϊκές αρχές να προαχθούν στην Ανατολή 
και στη Δύση.  

Γι’αυτό, ω σεις πιστοί του Θεού! Καταβάλλετε µια προσπάθεια 
και µετά απ’αυτό τον πόλεµο διαδώστε συνοπτικά τις θεϊκές 
διδασκαλίες στα Βρετανικά νησιά, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την 
Αυστροουγγαρία, τη Ρωσία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την 
Ελβετία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία, την Ολλανδία, την 
Πορτογαλία, τη Ρουµανία, τη Σερβία, το Μοντενέγρο, τη Βουλγαρία, 
την Ελλάδα, την Ανδόρα, το Λίχτενσταϊν, το Λουξεµβούργο, το 
Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, τις Βαλεαρίδες νήσους, την Κορσική, τη 
Σαρδηνία, τη Σικελία, την Κρήτη, τη Μάλτα, την Ισλανδία, τα νησιά 
Φάροου, τα νησιά Σέτλαντ, τις Εβρίδες και τα νησιά Ορκάδες.  

Σ’όλες αυτές τις χώρες λάµψτε σαν τον αυγερινό από τον 
ορίζοντα της καθοδήγησης. Μέχρι τώρα υπήρξατε ακούραστοι στο 
έργο σας. Ας αυξηθούν οι προσπάθειές σας χίλιες φορές. Καλέστε 
τους ανθρώπους σ’αυτές τις  χώρες, στις πρωτεύουσες, τα νησιά, τις 
συναθροίσεις και τις εκκλησίες να εισέλθουν στην Βασιλεία του 
Αµπχά. Το φάσµα των προσπαθειών σας πρέπει αναγκαστικά να 
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διευρυνθεί. Όσο πιο ευρύ είναι τόσο πιο καταφανής θα είναι η ένδειξη 
της Θεϊκής βοήθειας.  

Έχετε παρατηρήσει ότι ενώ ο Αµπντολ-Μπαχά ήταν σωµατικά 
εντελώς αδύναµος και ασθενικός και ενώ ήταν αδιάθετος και δεν είχε 
τη δύναµη να κινηθεί - παρ’ όλη αυτή τη φυσική κατάσταση ταξίδεψε 
σε πολλές χώρες, στην Ευρώπη και στην Αµερική, και σε εκκλησίες, 
συναθροίσεις και συνελεύσεις, ασχολήθηκε µε την προώθηση των 
θεϊκών αρχών και καλούσε τους ανθρώπους στη φανέρωση της 
Βασιλείας του Αµπχά. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει πώς οι 
επιβεβαιώσεις της Ευλογηµένης Τελειότητας περιβάλλουν όλους. Τι 
αποτέλεσµα έχει η υλική ανάπαυση, η ηρεµία, η πολυτέλεια και η 
προσκόλληση σ’αυτό το σωµατικό κόσµο! Είναι φανερό ότι ο 
άνθρωπος που επιδιώκει αυτά τα πράγµατα στο τέλος θα πληγεί από 
τη θλίψη και την απώλεια.  

Εποµένως, πρέπει να κλείσει κανείς τελείως τα µάτια του σ’αυτές 
τις σκέψεις, να ποθεί την αιώνια ζωή, το µεγαλείο του κόσµου της 
ανθρωπότητας, τις ουράνιες εξελίξεις, το Άγιο Πνεύµα, την προαγωγή 
του Λόγου του Θεού, την καθοδήγηση των κατοίκων της υδρογείου, 
τη διακήρυξη της Παγκόσµιας Ειρήνης και την προκήρυξη της 
ενότητας του κόσµου της ανθρωπότητας! Αυτό είναι το έργο! 
Διαφορετικά όπως τ’άλλα ζώα και πουλιά πρέπει να ασχολείται κανείς 
µε τα αναγκαία αυτής της φυσικής ζωής, των οποίων η ικανοποίηση 
είναι η υψηλότερη φιλοδοξία του ζωικού βασιλείου και πρέπει να 
βαδίζει στη γη σαν τα τετράποδα.  

Σκεφτείτε! Όσα πλούτη, ευφορία και χλιδή κι αν αποκτήσει ο 
άνθρωπος σ’αυτό τον κόσµο, δε θα γίνει τόσο ανεξάρτητος όσο µια 
αγελάδα. Διότι αυτές οι παχιές αγελάδες περιπλανώνται ελεύθερα στα 
αχανή οροπέδια. Όλες οι πεδιάδες και τα λιβάδια είναι δικά τους για 
βοσκή και όλες οι πηγές και τα ποτάµια είναι δικά τους για να πίνουν! 
Οσοδήποτε κι αν βοσκήσουν, οι αγροί δε θα εξαντληθούν! Είναι 
φανερό ότι έχουν κερδίσει αυτές τις υλικές εύνοιες µε τη µεγαλύτερη 
ευκολία.  

Ακόµη περισσότερο ιδεώδης απ’αυτή τη ζωή είναι η ζωή του 
πουλιού. Ένα πουλί, στην κορυφή του βουνού, πάνω στα ψηλά 
κινούµενα κλαδιά, έχει κτίσει για τον εαυτό του µια φωλιά πιο ωραία 
από τα παλάτια των βασιλιάδων! Ο αέρας είναι πολύ καθαρός, το 
νερό δροσερό και διαυγές σαν κρύσταλλο, το πανόραµα θελκτικό και 
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γοητευτικό. Σ’ένα τέτοιο υπέροχο περιβάλλον περνά τις µετρηµένες 
µέρες του. Όλες οι σοδειές της πεδιάδας είναι κτήµα του, έχει 
κερδίσει όλο αυτό τον πλούτο χωρίς τον ελάχιστο κόπο. Γι’αυτό, όσο 
και να προοδεύσει ο άνθρωπος σ’αυτό τον κόσµο, δε θα φτάσει στην 
κατάσταση αυτού του πουλιού! Έτσι γίνεται φανερό, ότι στα 
ζητήµατα αυτής της ζωής, όσο κι αν αγωνιστεί ο άνθρωπος και 
µοχθήσει µέχρι θανάτου, θα είναι ανίκανος να κερδίσει την αφθονία, 
την ελευθερία και την ανεξάρτητη ζωή ενός µικρού πουλιού. Αυτό 
αποδεικνύει και ενισχύει το γεγονός ότι ο άνθρωπος δε 
δηµιουργήθηκε για τη ζωή αυτού του εφήµερου κόσµου: 
δηµιουργήθηκε για την απόκτηση άπειρων τελειοτήτων, για να φτάσει 
στο µεγαλείο του κόσµου της ανθρωπότητας, να ελκυστεί κοντά στο 
θεϊκό κατώφλι και να καθίσει στο θρόνο της αιώνιας κυριαρχίας!  

Μπαχά Ελ Αµπχά - η Δόξα του Πιο Ένδοξου -  
ας είναι µαζί σας!  

Οποιαδήποτε ψυχή ξεκινά για ταξίδι διδασκαλίας σ’οποιοδήποτε 
µέρος, ας απαγγέλλει την προσευχή αυτή µέρα και νύχτα στη διάρκεια 
των ταξιδιών της σε ξένες χώρες.  

Ω Θεέ, Θεέ µου! Εσύ µε βλέπεις γοητευµένο και προσελκυσµένο 
προς την ένδοξη βασιλεία Σου, ζωπυρωµένο µε τη φωτιά της αγάπης 
Σου ανάµεσα στην ανθρωπότητα, έναν προάγγελο της βασιλείας Σου 
σ’αυτές τις αχανείς και εκτεταµένες χώρες, αποδεσµευµένο απ’όλα 
εκτός από Σένα, βασισµένο σε Σένα, εγκαταλείποντας ξεκούραση και 
ανέσεις, αποµακρυσµένο από τη γενέτειρά µου, έναν περιπλανώµενο 
σ’  αυτές τις περιοχές, έναν ξένο πεσµένο στη γη, ταπεινό µπροστά 
στο εξυψωµένο Κατώφλι Σου, υποτακτικό προς τον ουρανό της 
παντοδύναµης δόξας Σου, ικετεύοντάς Σε τη νύχτα και την αυγή, 
εκλιπαρώντας και επικαλούµενος Εσένα το πρωί και το βράδυ, να µε 
βοηθήσεις ευσπλαχνικά να υπηρετώ την Υπόθεσή Σου, να διαδίδω 
πλατιά τις Διδασκαλίες Σου και να εξυψώνω το Λόγο Σου σε Ανατολή 
και Δύση.  

Ω Κύριε! Δυνάµωσε την πλάτη µου, κάνε µε ικανό να υπηρετήσω 
Εσένα µε υπέρτατη προσπάθεια, και µη µε αφήνεις στον εαυτό µου, 
ολοµόναχο και αβοήθητο σ’αυτές τις περιοχές.   

Ω Κύριε! Κάνε µε άξιο να επικοινωνώ µαζί Σου στη µοναξιά µου 
και γίνε συνοδός µου σ’αυτές τις ξένες χώρες. Αληθινά, Εσύ είσαι 
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Εκείνος, ο Οποίος ενισχύει οποιονδήποτε θέλει σ’οτιδήποτε επιθυµεί 
και αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο Παντοδύναµος.  
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
των Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά  

Αποκαλύφτηκε στις 19 Απριλίου του 1916 στο δωµάτιο του Αµπντολ-Μπαχά 
στο σπίτι στο Μπαχτζί. στις 20 Απριλίου, στα καταλύµατα των προσκυνητών του 
σπιτιού στο Μπαχτζί. στις 22 Απριλίου στον κήπο δίπλα στο Μαυσωλείο του 
Μπαχάολλα, και απευθυνόταν στους Μπαχάι των Ηνωµένων Πολιτειών και του 
Καναδά.  

Αυτός είναι ο Θεός! 
Ω σεις απόστολοι του Μπαχάολλα! 
Είθε η ζωή µου να γίνει θυσία για σας !  

Το Ευλογηµένο Πρόσωπο του Υποσχεµένου ερµηνεύεται στα 
Άγια Βιβλία ως ο Κύριος των Δυνάµεων - οι ουράνιες στρατιές. 
Ουράνιες στρατιές είναι εκείνες οι ψυχές οι οποίες είναι εντελώς 
απελευθερωµένες από τον ανθρώπινο κόσµο, είναι µεταµορφωµένες 
σε ουράνια πνεύµατα και έχουν γίνει θεϊκοί άγγελοι. Τέτοιες ψυχές 
είναι οι ακτίνες του Ήλιου της Πραγµατικότητας οι οποίες θα 
φωτίσουν όλες τις Ηπείρους. Η κάθε µια τους κρατάει στο χέρι της 
µια σάλπιγγα, φυσώντας την πνοή της ζωής πάνω σ’όλες τις χώρες. 
Είναι απαλλαγµένες από ανθρώπινες ιδιότητες και από τα ελαττώµατα 
του κόσµου της φύσης, χαρακτηρίζονται από τα χαρακτηριστικά του 
Θεού, και προσελκύονται από τις ευωδιές του Φιλεύσπλαχνου. Όπως 
οι απόστολοι του Χριστού ήταν πληµµυρισµένοι απ’αυτόν, έτσι και 
αυτές οι ψυχές είναι πληµµυρισµένες από την Αυτού Αγιότητα τον 
Μπαχάολλα. δηλαδή, η αγάπη του Μπαχάολλα έχει τόσο πολύ 
κυριεύσει κάθε όργανο, µέλος και άκρο του σώµατός τους, που δεν 
επιτρέπει καµιά επίδραση από τις υποβολές του ανθρώπινου κόσµου.  

Αυτές οι ψυχές είναι οι στρατιές του Θεού και οι κατακτητές της 
Ανατολής και της Δύσης. Εάν κάποια απ’αυτές στρέψει το πρόσωπό 
της προς κάποια κατεύθυνση και καλέσει τους ανθρώπους στη 
Βασιλεία του Θεού, όλες οι ιδανικές δυνάµεις και οι µεγαλόπρεπες 
επιβεβαιώσεις θα σπεύσουν να την υποστηρίξουν και να την 
ενισχύσουν. Θα δει όλες τις πόρτες ανοικτές και όλα τα οχυρώµατα 
και τα απόρθητα κάστρα κατεδαφισµένα. Ολοµόναχη θα επιτεθεί στις 
στρατιές της γης, θα νικήσει τις δεξιές και τις αριστερές πτέρυγες των 
δυνάµεων όλων των χωρών, θα διασπάσει τις γραµµές των λεγεώνων 
όλων των εθνών και θα µεταφέρει την επίθεσή της στο ίδιο το κέντρο 
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των δυνάµεων της γης. Αυτή είναι η σηµασία των Δυνάµεων του 
Θεού.  

Οποιαδήποτε ψυχή από τους πιστούς του Μπαχάολλα  φτάσει 
σ’αυτή τη στάθµη, θα γίνει γνωστή ως Απόστολος του Μπαχάολλα. 
Γι’αυτό αγωνιστείτε µε καρδιά και ψυχή να φτάσετε αυτή την υψηλή 
και εξυψωµένη θέση, να εγκατασταθείτε στο θρόνο της αιώνιας 
δόξας, και να στέψετε τα κεφάλια σας µε το λαµπρό διάδηµα της 
Βασιλείας, του οποίου τα αστραφτερά πετράδια µπορεί να 
ακτινοβολούν για αιώνες και κύκλους.  

Ω σεις καλοί φίλοι! Ενισχύστε τη µεγαλοψυχία σας και πετάξτε 
ψηλά προς την κορυφή τ’ουρανού ώστε οι ευλογηµένες σας καρδιές 
να φωτιστούν όλο και περισσότερο, µέρα µε τη µέρα, από τις ακτίνες 
του Ήλιου της Πραγµατικότητας, δηλαδή, από την Αυτού Αγιότητα 
τον Μπαχάολλα. Οι ψυχές να αποκτήσουν µια νέα ζωή κάθε στιγµή 
και το σκοτάδι του κόσµου της φύσης να διασκορπιστεί εντελώς. έτσι 
θα µπορέσετε να γίνετε ενσάρκωση του φωτός και προσωποποίηση 
του πνεύµατος, να αγνοήσετε εντελώς τα χαµερπή ζητήµατα αυτού 
του κόσµου και να έλθετε σε επαφή µε τις υποθέσεις του θεϊκού 
κόσµου.  

Παρατηρήστε τις πύλες που έχει ανοίξει ο Μπαχάολλα µπροστά 
σας! Σκεφτείτε πόσο εξυψωµένη και υψηλή είναι η στάθµη που είστε 
προορισµένοι να φτάσετε, πόσο µοναδικές είναι οι εύνοιες µε τις 
οποίες έχετε προικιστεί. Εάν µεθύσουµε µ’αυτό το κύπελλο, η 
κυριαρχία αυτής της γήινης σφαίρας θα γίνει χαµηλότερη στην 
εκτίµησή µας από τα παιχνίδια των παιδιών. Εάν τοποθετήσουν στην 
αρένα την κορώνα της διακυβέρνησης όλου του κόσµου και καλέσουν 
τον καθένα από µας να τη δεχτεί, χωρίς αµφιβολία δε θα 
συµφωνήσουµε και θα αρνηθούµε να τη δεχτούµε.   

Το να φτάσουµε σ’αυτή την υπέρτατη στάθµη εξαρτάται από τη 
συνειδητοποίηση ορισµένων όρων:  

Ο πρώτος όρος είναι σταθερότητα στη Συνθήκη του Θεού. Διότι 
η δύναµη της Συνθήκης θα προστατεύσει την Υπόθεση του 
Μπαχάολλα από τις αµφιβολίες των ανθρώπων της πλάνης. Είναι το 
οχυρωµένο φρούριο της Υπόθεσης του Θεού και η σταθερή κολόνα 
της θρησκείας του Θεού. Καµιά δύναµη δεν µπορεί να διατηρήσει 

 23



σήµερα την ενότητα του Μπαχάι κόσµου εκτός από τη Συνθήκη του 
Θεού . αλλιώς, διαφορές σαν την πιο µεγάλη θύελλα θα 
περικυκλώσουν τον Μπαχάι κόσµο. Είναι φανερό ότι ο άξονας της 
ενότητας του κόσµου της ανθρωπότητας είναι η δύναµη της Συνθήκης 
και τίποτ’ άλλο. Εάν δεν είχε γίνει η Συνθήκη, εάν δεν είχε 
αποκαλυφτεί από την Υπέρτατη Πένα και δεν είχε φωτίσει τον κόσµο 
το Βιβλίο της Συνθήκης όπως οι ακτίνες του Ήλιου της 
Πραγµατικότητας, οι δυνάµεις της Υπόθεσης του Θεού θα είχαν 
διασκορπιστεί τελείως και ορισµένες ψυχές που ήταν αιχµάλωτες των 
δικών τους παθών και πόθων θα είχαν πάρει στα χέρια τους ένα πελέκι 
και θα έκοβαν τη ρίζα αυτού του Ευλογηµένου Δέντρου. Κάθε 
άνθρωπος θα προωθούσε τη δική του επιθυµία και κάθε άτοµο θα 
πρόβαλλε τη δική του γνώµη! Παρ’ όλη αυτή τη µεγάλη Συνθήκη, 
µερικές αδιάφορες ψυχές κάλπασαν µε τους πολεµικούς τους ίππους 
µέσα στο πεδίο της µάχης, νοµίζοντας ότι θα µπορούσαν ίσως να 
αποδυναµώσουν τα θεµέλια της Υπόθεσης του Θεού: αλλά 
ευλογηµένος ας είναι ο Θεός, όλους τους έπληξε η θλίψη και η 
απώλεια, και σύντοµα θα βρεθούν σε οδυνηρή απόγνωση. Γι’αυτό 
στην αρχή, πρέπει κανείς να κάνει τα βήµατά του σταθερά στη 
Συνθήκη ώστε οι επιβεβαιώσεις του Μπαχάολλα να τον 
περικυκλώσουν απ’όλες τις πλευρές, οι στρατιές των Αγγέλων να 
γίνουν οι υποστηρικτές και οι βοηθοί του, και οι προτροπές και 
συµβουλές του Αµπντολ-Μπαχά, σαν τις εικόνες που είναι 
σκαλισµένες στην πέτρα, να διατηρηθούν αµετάβλητες και ανεξίτηλες 
στις πινακίδες των καρδιών. 

 Ο δεύτερος όρος: αλληλεγγύη και αγάπη µεταξύ των πιστών. Οι 
θεϊκοί φίλοι πρέπει να ελκύονται  και να γοητεύονται ο ένας από τον 
άλλον και να είναι πάντα έτοιµοι και πρόθυµοι να θυσιάσουν τη ζωή 
τους ο ένας για τον άλλο. Εάν µια ψυχή από τους πιστούς συναντήσει 
µια άλλη, πρέπει να είναι όπως ένας διψασµένος µε ξεραµένα χείλη 
που έχει φτάσει στην πηγή της ζωής, ή ένας ερωτευµένος που έχει 
συναντήσει την αληθινή του αγαπηµένη. Γιατί µια από τις 
µεγαλύτερες θεϊκές σοφίες σχετικά µε την εµφάνιση των Άγιων 
Φανερώσεων είναι αυτή: να µπορέσουν οι ψυχές να γνωρίσουν η µια 
την άλλη και να γίνουν οικείες µεταξύ τους. η δύναµη της αγάπης του 
Θεού να τις κάνει όλες τα κύµατα µιας θάλασσας, τα άνθη ενός 
ροδόκηπου και τα άστρα ενός ουρανού. Αυτή είναι η σοφία για την 
εµφάνιση των Άγιων Φανερώσεων! Όταν η µεγίστη δωρεά 
αποκαλυφτεί στις καρδιές των πιστών, ο κόσµος της φύσης θα 
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µεταµορφωθεί, το σκοτάδι της εφήµερης ύπαρξης θα εξαφανιστεί, και 
η ουράνια φώτιση θα επιτευχθεί. Τότε ολόκληρη η γη θα γίνει ο 
Παράδεισος του Αµπχά, ο καθένας από τους πιστούς του Θεού θα 
γίνει ένα ευλογηµένο δέντρο που παράγει θαυµάσιους καρπούς.  

Ω σεις φίλοι! Αλληλεγγύη, αλληλεγγύη! Αγάπη, αγάπη! Ενότητα, 
ενότητα! - Έτσι ώστε η δύναµη της Μπαχάι Υπόθεσης να εµφανιστεί 
και να φανερωθεί στον κόσµο της ύπαρξης. Οι σκέψεις µου είναι 
στραµµένες προς εσάς και η καρδιά µου σκιρτά µέσα µου όταν σας 
µνηµονεύω. Εάν µπορούσατε να ξέρετε πώς λάµπει η καρδιά µου από 
την αγάπη σας, µια πολύ µεγάλη ευτυχία θα πληµµύριζε τις καρδιές 
σας έτσι που θα γοητευόταν ο ένας από τον άλλο. 

Ο τρίτος όρος: Οι δάσκαλοι πρέπει να ταξιδεύουν συνεχώς σε 
όλα τα µέρη της ηπείρου, µάλλον, σε όλα τα µέρη του κόσµου, αλλά 
πρέπει να ταξιδεύουν σαν τον Αµπντολ-Μπαχά, ο οποίος ταξίδευε 
παντού στις πόλεις της Αµερικής. Αυτός ήταν εξαγνισµένος και 
απαλλαγµένος από κάθε δέσµευση και σε απόλυτη αποκοπή. Ακριβώς 
όπως έχει πει η  Αγιότητά Του ο Χριστός, «εκτινάξατε την κονιορτόν 
των ποδών σας» .  2

Παρατηρήσατε πως ενώ στην Αµερική πολλές ψυχές 
επιθυµούσαν ικετεύοντας και παρακαλώντας να προσφέρουν µερικά 
δώρα, αυτός ο υπηρέτης, σύµφωνα µε τις προτροπές και τις διαταγές 
της Ευλογηµένης Τελειότητας, δε δέχτηκε ποτέ τίποτα αν και σε 
κάποιες περιπτώσεις βρισκόταν σε πάρα πολύ δυσχερείς συνθήκες. 
Αλλά, από την άλλη πλευρά, εάν µια ψυχή για τη χάρη του Θεού, 
εθελοντικά και από δική της αγνή επιθυµία, επιθυµεί να προσφέρει 
µια συνεισφορά (για τα έξοδα ενός δάσκαλου), προκειµένου να κάνει 
εκείνον που συνεισφέρει χαρούµενο, ο δάσκαλος µπορεί να δεχτεί ένα 
µικρό ποσό, αλλά πρέπει να είναι ολιγαρκής.  

Ο σκοπός είναι αυτός! Η πρόθεση του δασκάλου πρέπει να είναι 
αγνή, η καρδιά του ανεξάρτητη, το πνεύµα του γοητευµένο, η σκέψη 
του ήρεµη, η απόφασή του σταθερή, η µεγαλοψυχία του υψηλή και 
στην αγάπη του Θεού µια λαµπερή δάδα. Εάν γίνει έτσι, η 
καθαγιασµένη του πνοή θα επιδράσει ακόµη και στην πέτρα. 

 Κατά Ματθαίο, 10:142
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διαφορετικά δε θα υπάρχει κανένα αποτέλεσµα. Αν µια ψυχή δεν έχει 
τελειοποιηθεί, πώς µπορεί να εξαλείψει τα ελαττώµατα των άλλων. 
Εάν δεν είναι αποδεσµευµένη απ’όλα εκτός από το Θεό πώς µπορεί 
να διδάξει αποδέσµευση σε άλλους!  

Σε συντοµία, ω σεις πιστοί του Θεού! Προσπαθήστε, ώστε να 
µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε κάθε µέσο για τη διακήρυξη της 
θρησκείας του Θεού και τη διάχυση των ευωδιών Του.   

Μεταξύ άλλων είναι και η οργάνωση συναντήσεων για 
διδασκαλία, ώστε οι ευλογηµένες ψυχές και οι παλιές µεταξύ των 
πιστών να µπορέσουν να συγκεντρώσουν τους νέους της αγάπης του 
Θεού σε εκπαιδευτικά σχολεία και να τους διδάξουν όλες τις θείες 
αποδείξεις και τα αναµφισβήτητα επιχειρήµατα, να εξηγήσουν και να 
διασαφηνίσουν την ιστορία της Υπόθεσης, και να ερµηνεύσουν 
επίσης τις προφητείες και τις αποδείξεις που καταγράφονται και 
διασώζονται στα θεία Βιβλία και Επιστολές σχετικά µε τη Φανέρωση 
του Υποσχεµένου, ώστε οι νέοι να µπορέσουν να περάσουν µε τέλεια 
γνώση σε όλες αυτές τις βαθµίδες.  

Επίσης, οποτεδήποτε είναι δυνατόν πρέπει να οργανωθεί µια 
επιτροπή για τη µετάφραση των Πινακίδων. Σοφές ψυχές που 
κατέχουν και έχουν µελετήσει τέλεια την περσική και την αραβική, 
και άλλες ξένες γλώσσες ή γνωρίζουν µία από τις ξένες γλώσσες, 
πρέπει ν’αρχίσουν να µεταφράζουν Πινακίδες και βιβλία που 
περιέχουν τις αποδείξεις αυτής της Αποκάλυψης, και να εκδίδουν τα 
βιβλία αυτά και να τα κυκλοφορούν σ’ όλες τις πέντε Ηπείρους της 
υδρογείου.  

Παρόµοια, το Περιοδικό «Star of the West» πρέπει να εκδοθεί µε 
απόλυτη τακτικότητα, αλλά το περιεχόµενό του πρέπει να είναι η 
διάδοση της Υπόθεσης του Θεού, έτσι ώστε τόσο η Ανατολή όσο και 
η Δύση να πληροφορηθούν για τα πιο σηµαντικά γεγονότα.  

Σε συντοµία, σ’όλες τις συναντήσεις, είτε δηµόσιες είτε ιδιωτικές, 
δε θα πρέπει να συζητιέται τίποτε άλλο εκτός από εκείνο που είναι 
υπό εξέταση, και όλα τα θέµατα να επικεντρώνονται γύρω από την 
Υπόθεση του Θεού. Δεν πρέπει να παρεµβάλλεται άσεµνος λόγος ενώ 
η φιλονικία απαγορεύεται εντελώς. 
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 Οι δάσκαλοι που ταξιδεύουν σε διάφορες κατευθύνσεις πρέπει 
να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας που θα πάνε. Παραδείγµατος 
χάριν, ένα άτοµο που κατέχει την ιαπωνική γλώσσα µπορεί να 
ταξιδέψει στην Ιαπωνία, ή ένας που γνωρίζει την κινέζικη γλώσσα να 
σπεύσει στην Κίνα και ούτω καθ’ εξής.  

Σε συντοµία, µετά απ’αυτό τον παγκόσµιο πόλεµο, οι άνθρωποι 
έχουν αποκτήσει εκπληκτική ικανότητα να ακούν τις θείες 
διδασκαλίες, επειδή η σοφία αυτού του πολέµου είναι η εξής: Να 
αποδειχτεί σ’όλους ότι η φωτιά του πολέµου καίει τον κόσµο, ενώ οι 
ακτίνες της ειρήνης φωτίζουν τον κόσµο. Το ένα είναι θάνατος, το 
άλλο ζωή. το ένα είναι εξάλειψη, το άλλο αθανασία. το ένα είναι η πιο 
µεγάλη συµφορά, το άλλο είναι η πιο µεγάλη γενναιοδωρία. το ένα 
είναι σκοτάδι, το άλλο είναι φως. Το ένα είναι αιώνια ταπείνωση και 
το άλλο είναι παντοτινή δόξα. το ένα είναι ο καταστροφέας των 
θεµελίων του ανθρώπου, το άλλο είναι ο θεµελιωτής της ευηµερίας 
της ανθρώπινης φυλής.  

Εποµένως, ένας αριθµός ψυχών µπορεί να εγερθεί και να 
ενεργήσει σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες όρους, να σπεύσει 
σ'όλα τα µέρη του κόσµου, ειδικά από την Αµερική στην Ευρώπη, την 
Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία, και να ταξιδέψει σ’όλη την 
Ιαπωνία και την Κίνα. Παροµοίως, δάσκαλοι και πιστοί από τη 
Γερµανία µπορούν να ταξιδέψουν στις Ηπείρους της Αµερικής, της 
Αφρικής, την Ιαπωνία και την Κίνα. Σε συντοµία, µπορούν να 
ταξιδέψουν σ’ όλες τις Ηπείρους και τα νησιά της υδρογείου. Έτσι 
σ’ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα παραχθούν τα πιο θαυµάσια 
αποτελέσµατα, το λάβαρο της Παγκόσµιας Ειρήνης θα κυµατίζει στην 
κορυφή του κόσµου και τα φώτα της ενότητας του κόσµου της 
ανθρωπότητας θα φωτίσουν το σύµπαν.  

Σε συντοµία, ω σεις πιστοί του Θεού! Το κείµενο του Θείου 
Βιβλίου έχει ως εξής: Εάν δυο ψυχές διαπληκτίζονται και φιλονικούν 
για κάποιο από τα θεϊκά ζητήµατα, διαφωνώντας  και λογοµαχώντας, 
έχουν άδικο και οι δύο. Η σοφία αυτού του αδιάσειστου νόµου του 
Θεού είναι αυτή: ότι δεν πρέπει να προκληθεί µεταξύ δύο ψυχών 
ανάµεσα στους πιστούς του Θεού, καµία φιλονικία και λογοµαχία. 
έτσι ώστε να µιλούν µεταξύ τους µε απεριόριστη φιλικότητα και 
αγάπη. Εάν εµφανιστεί το ελάχιστο ίχνος έριδος, πρέπει να 
παραµείνουν σιωπηλοί, και οι δύο να µη συνεχίσουν άλλο τη 
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συζήτηση, αλλά να ζητήσουν την αλήθεια του ζητήµατος από τον 
Ερµηνευτή. Αυτή είναι η αδιάσειστη προσταγή!  

Η Δόξα του Πιο Ένδοξου ας είναι µαζί σας!  

Ικεσία  

Ω Θεέ, Θεέ µου! Εσύ βλέπεις πως µαύρο σκοτάδι έχει σκεπάσει 
όλες τις περιοχές, πως όλες οι χώρες καίγονται από τη φλόγα της 
διχόνοιας και πως η πυρά του πολέµου και της αιµατοχυσίας έχει 
ανάψει στην Ανατολή και στη Δύση. Αίµα χύνεται, πτώµατα 
σκεπάζουν το έδαφος και αποκοµµένα κεφάλια είναι πεσµένα στη 
σκόνη του πεδίου της µάχης.  

Ω Κύριε! Λυπήσου αυτούς τους αµαθείς και κοίταξέ τους µε το 
µάτι της συγνώµης και της συγχώρησης. Σβήσε αυτή τη φωτιά, ώστε 
αυτά τα πυκνά σύννεφα που σκοτεινιάζουν τον ορίζοντα να 
σκορπιστούν, ο Ήλιος της Πραγµατικότητας να λάµψει µε τις ακτίνες 
της συµφιλίωσης, αυτό το έντονο σκοτάδι να διαλυθεί και το λαµπερό 
φως της ειρήνης να σκορπίσει την ακτινοβολία του πάνω σ’ όλες τις 
χώρες.   

Ω Κύριε! Ξύπνησε τους ανθρώπους από την άβυσσο του 
ωκεανού του µίσους και της εχθρότητας, σώσε τους από αυτό το 
αδιαπέραστο σκοτάδι. Ένωσε τις καρδιές τους και λάµπρυνε τα µάτια 
τους µε το φως της ειρήνης και της συµφιλίωσης. Σώσε τους από τα 
βάθη του πολέµου και της αιµατοχυσίας και ελευθέρωσέ τους από το 
σκοτάδι της πλάνης. Παραµέρισε τα πέπλα από τα µάτια τους και 
φώτισε τις καρδιές τους µε το φως της καθοδήγησης. Μεταχειρίσου 
τους µε το στοργικό Σου έλεος και µε συµπόνια και µην τους 
αντιµετωπίζεις σύµφωνα µε τη δικαιοσύνη και την οργή Σου, που 
κάνουν να τρέµουν τα πλευρά των ισχυρών.  

Ω Κύριε! Οι πόλεµοι συνεχίζονται. Αγωνία και φόβος έχουν 
δυναµώσει και κάθε αναπτυγµένη περιοχή έχει ερηµωθεί.  

Ω Κύριε! Οι καρδιές είναι βαριές και οι ψυχές είναι 
βασανισµένες. Έχε έλεος για τις φτωχές αυτές ψυχές και µην τις 
αφήνεις στις υπερβολές των δικών τους επιθυµιών.  

Ω Κύριε! Φανέρωσε στις χώρες Σου ταπεινές και υποτακτικές 
ψυχές, µε τα πρόσωπά τους φωτισµένα µε τις ακτίνες της 
καθοδήγησης, αποδεσµευµένες από τον κόσµο, για να εγκωµιάζουν το 
όνοµά Σου, να προφέρουν τον έπαινό Σου και να διαχέουν την ευωδία 
της αγιότητάς Σου ανάµεσα στην ανθρωπότητα.  

 28



Ω Κύριε! Δυνάµωσε τις πλάτες τους, ενίσχυσε τα πλευρά τους και 
γοήτευσε τις καρδιές τους µε τα ισχυρότερα σηµεία της αγάπης Σου.  

Ω Κύριε! Αληθινά, αυτοί είναι αδύνατοι και Εσύ είσαι ο Ισχυρός 
και ο Δυνατός. αυτοί είναι ανίκανοι και Εσύ είσαι ο Βοηθός και ο 
Ευσπλαχνικός.  

Ω Κύριε! Ο ωκεανός της ανταρσίας είναι ταραγµένος και αυτή η 
τρικυµία δε θα ησυχάσει παρά µόνο µε την απεριόριστη χάρη Σου που 
έχει αγκαλιάσει όλες τις περιοχές.  

Ω Κύριε! Αληθινά, οι άνθρωποι βρίσκονται στην άβυσσο του 
πάθους και τίποτε δε θα τους σώσει εκτός από τις απεριόριστες 
γενναιοδωρίες Σου.  

Ω Κύριε! Διασκόρπισε το σκοτάδι αυτών των διεφθαρµένων 
επιθυµιών και διαφώτισε τις καρδίες µε το λύχνο της αγάπης Σου, µε 
τον οποίο όλες οι χώρες σύντοµα θα φωτιστούν. Σταθεροποίησε 
επίσης τους αγαπηµένους Σου, αυτούς, που αφήνοντας τις χώρες τους, 
τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, έχουν ταξιδέψει σε ξένες 
χώρες για την αγάπη της ωραιότητάς Σου, για να διαχέουν τις ευωδίες 
Σου και να διαδίδουν τις Διδασκαλίες Σου. Γίνε Εσύ ο σύντροφός 
τους στη µοναξιά τους, ο βοηθός τους στην ξένη χώρα, ο λυτρωτής 
της λύπης τους και Εκείνος που ανακουφίζει τη δυστυχία τους. Γίνε 
Συ ένα δροσερό ποτό για τη δίψα τους, ένα φάρµακο για τις 
αρρώστιες τους και βάλσαµο για το φλογερό πόθο της καρδιάς τους.  

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Πλέον Γενναιόδωρος, ο Κύριος άφθονης 
χάρης και αληθινά, Εσύ είσαι ο Φιλεύσπλαχνος και ο Ελεήµων.  
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι  
των Βορειοανατολικών Πολιτειών  

Αποκαλύφτηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1917, στο δωµάτιο του Ισµαήλ Αγά στο 
σπίτι του Αµπντολ-Μπαχά στη Χάιφα, και απευθυνόταν στους Μπαχάι των εννέα 
Βορειοανατολικών Πολιτειών των Ηνωµένων Πολιτειών: Μαίην, Μασαχουσέτη, 
Νιού Χαµπσάιρ, Ροντ Άιλαντ, Κοννέκτικατ, Βέρµοντ, Πενσυλβανία, Νέα Ιερσέη και 
Νέα Υόρκη.  

Αυτός είναι ο Θεός!  
Ω σεις πραγµατικοί φίλοι: 
Όλες οι χώρες, στην εκτίµηση του ενός αληθινού Θεού, είναι 

µόνο µια χώρα, και όλες οι πόλεις και όλα τα χωριά έχουν ίση θέση. 
Δε γίνεται διάκριση υπέρ κανενός απ’αυτά. Όλες είναι τα λιβάδια του 
Θεού και η κατοικία των ψυχών των ανθρώπων. Όµως µε την πίστη, 
τη βεβαιότητα και το προβάδισµα που πέτυχε το ένα σε βάρος του 
άλλου, ο κάτοικος απονέµει τιµή στην κατοικία, µερικές από τις χώρες 
διακρίνονται και κατακτούν µια εξέχουσα θέση. Για παράδειγµα, παρ’ 
όλο που µερικές χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής έχουν διακριθεί 
και υπερτερούν σε σχέση µε άλλες χώρες για το υγιεινό τους κλίµα, το 
ωφέλιµο νερό τους και τη γοητεία των βουνών, των πεδιάδων και των 
λειµώνων τους, όµως η Παλαιστίνη έγινε η δόξα όλων των εθνών 
επειδή όλες οι άγιες και θείες Φανερώσεις, από την εποχή του Αβραάµ 
µέχρι την εµφάνιση της Σφραγίδας των Προφητών (του Μωάµεθ), 
έζησαν, µετανάστευσαν ή ταξίδεψαν σ’εκείνη τη χώρα. Επίσης, η 
Μέκκα και η Μεδίνα απέκτησαν απεριόριστη δόξα, καθότι το φως του 
Προφήτη έλαµψε απ’αυτές. Γι’αυτό το λόγο η Παλαιστίνη και η 
Χετζάζ έχουν διακριθεί απ’όλες τις άλλες χώρες.  

Παροµοίως η ήπειρος της Αµερικής είναι, στα µάτια του Ενός 
Αληθινού Θεού, η χώρα στην οποία θα αποκαλυφτούν οι λαµπρότητες 
του φωτός Του, όπου τα µυστήρια της Πίστης Του θα ξεδιπλωθούν, 
είναι το σπίτι των δικαίων και ο τόπος συγκέντρωσης των ελεύθερων. 
Γι’αυτό, κάθε τµήµα της είναι ευλογηµένο: αλλά επειδή αυτές οι 
εννέα Πολιτείες έχουν ευνοηθεί σε πίστη και επιβεβαίωση, µ’αυτό το 
προβάδισµα έχουν αποκτήσει πνευµατικό προνόµιο. Πρέπει να 
αντιληφθούν την αξία αυτής της γενναιοδωρίας. επειδή έχουν 
αποκτήσει µια τέτοια εύνοια και για να προσφέρουν ευχαριστίες γι’ 
αυτή τη µέγιστη δωρεά, πρέπει να εγερθούν για τη διάχυση των θείων 
ευωδιών έτσι ώστε να γίνει αντιληπτός εκείνος ο ευλογηµένος στίχος 
από το Κοράνι: «Ο Θεός είναι το φως τ’ ουρανού και της γης: η 
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παραβολή του φωτός Του είναι σαν µια κόγχη στον τοίχο, όπου είναι 
τοποθετηµένη µια λάµπα και η λάµπα είναι κλεισµένη µέσα σ’ένα 
γυάλινο περίβληµα.  το γυαλί φαίνεται σαν να είναι ένα λαµπερό 
άστρο. Ανάβει µε το λάδι ενός ευλογηµένου δέντρου, µιας ελιάς που 
δεν προέρχεται ούτε από την Ανατολή ούτε από τη Δύση. Το µόνο που 
θέλει είναι να δώσει το λάδι του φως, παρ’όλο που δεν το έχει αγγίξει 
καµιά φωτιά. Αυτό είναι το φως που προστίθεται στο φως. Ο Θεός θα 
κατευθύνει στο φως Του όποιον Τον ευχαριστεί».  

Αυτός λέει, «Ο κόσµος της φύσης είναι ο κόσµος του σκότους, 
διότι είναι η πηγή χιλίων διαφθορών. όχι, µάλλον είναι απόλυτο 
σκοτάδι». Η φώτιση του κόσµου της φύσης εξαρτάται από τη 
λαµπρότητα του Ήλιου της Πραγµατικότητας. H χάρη της 
καθοδήγησης είναι σαν ένα κερί που είναι αναµµένο µέσα στο γυαλί 
της γνώσης και της σοφίας κι εκείνο το γυαλί της γνώσης και της 
σοφίας είναι ο καθρέφτης της καρδιάς της ανθρωπότητας. Το λάδι 
εκείνης της φωτεινής λάµπας προέρχεται από τους καρπούς του 
Ευλογηµένου Δέντρου κι εκείνο το λάδι είναι τόσο εξευγενισµένο που 
θα καίει χωρίς φως. Όταν η ένταση του φωτός, η διαφάνεια του 
γυαλιού και η καθαρότητα του καθρέφτη συνδυαστούν θα υπάρξει 
απόλυτο φως.  

Σε συντοµία, σ’αυτές τις εννέα ευλογηµένες Πολιτείες ταξίδεψε ο 
Αµπντολ-Μπαχά από τόπο σε τόπο, εξήγησε τη σοφία των ουράνιων 
βιβλίων και σκόρπισε τις ευωδίες. Στις περισσότερες απ’αυτές τις 
Πολιτείες θεµελίωσε ένα Θείο Οικοδόµηµα και άνοιξε την πύλη της 
διδασκαλίας. Σ’εκείνες τις Πολιτείες έσπειρε αγνούς σπόρους και 
φύτεψε ευλογηµένα δέντρα.  

Τώρα οι πιστοί του Θεού και οι δούλες του Φιλεύσπλαχνου 
πρέπει να αρδεύσουν αυτούς τους αγρούς και µε τη µέγιστη δύναµη 
ν’ασχοληθούν µε την καλλιέργεια αυτής της ουράνιας φυτείας έτσι 
ώστε οι σπόροι να µεγαλώσουν και να αναπτυχθούν, να 
πραγµατοποιηθεί η ευηµερία και η ευλογία και να συλλεχθούν 
πλούσιες και µεγάλες σοδειές.  

Η Βασιλεία του Θεού µοιάζει µ’έναν αγρότη που αποκτά ένα 
κοµµάτι αγνού και παρθένου εδάφους. Ουράνιοι σπόροι σκορπίζονται 
πάνω του, τα σύννεφα της θείας πρόνοιας ρίχνουν βροχή πάνω του 
και οι ακτίνες του Ήλιου της Πραγµατικότητας το φωτίζουν.  
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Τώρα όλες αυτές οι γενναιοδωρίες υπάρχουν και εµφανίζονται 
στην πληρότητά τους σ’αυτές τις εννέα Πολιτείες. Ο Θείος Κηπουρός 
πέρασε από εκείνο το άγιο έδαφος και σκόρπισε αγνούς σπόρους από 
τις µεγαλόπρεπες διδασκαλίες σ’ εκείνο τον αγρό. η βροχή των 
γενναιοδωριών του Θεού χύθηκε και η ζέστη του Ήλιου της 
Πραγµατικότητας - δηλαδή, οι ευσπλαχνικές επιβεβαιώσεις - έλαµψαν 
µε απέραντη λάµψη. Είναι η ελπίδα µου ότι κάθε µια από εκείνες τις 
ευλογηµένες ψυχές να γίνει ένας απαράµιλλος και µοναδικός 
αρδευτής και η Ανατολή και η Δύση της Αµερικής να γίνουν σαν ένας 
ευχάριστος Παράδεισος έτσι ώστε όλοι σας να µπορέσετε ν’ ακούσετε 
από το Υπέρτατο Πλήθος την κραυγή «Ευλογηµένοι είστε εσείς, και 
πάλι ευλογηµένοι είστε»!  

Σας χαιρετώ και σας επαινώ!  

Η ακόλουθη ικεσία διαβάζεται από τους δασκάλους και τους 
φίλους καθηµερινά:  

Ω Συ αγαθέ Κύριε! Δόξα σε Σένα που µας έχεις δείξει το δρόµο 
της καθοδήγησης, µας έχεις ανοίξει την πύλη της βασιλείας και µας 
έχεις φανερώσει τον Εαυτό Σου µε τον Ήλιο της Πραγµατικότητας. 
Στους τυφλούς Εσύ έχεις δώσει όραση. στους κουφούς Εσύ έχεις 
χαρίσει ακοή. Εσύ ανέστησες τους νεκρούς. Εσύ πλούτισες τους 
φτωχούς. Εσύ έδειξες το δρόµο σ’εκείνους που έχουν παραστρατήσει. 
Εσύ οδήγησες εκείνους µε στεγνά χείλη στην πηγή της καθοδήγησης. 
Εσύ άφησες τα διψασµένα ψάρια να φτάσουν στον ωκεανό της 
πραγµατικότητας και Εσύ κάλεσες τα περιπλανώµενα πουλιά στο 
ροδόκηπο της χάρης.  

Ω Εσύ Παντοδύναµε! Είµαστε οι δούλοι Σου και οι φτωχοί σου. 
είµαστε αποµακρυσµένοι και ποθούµε την παρουσία Σου, 
καταδιψασµένοι για το ύδωρ της πηγής Σου και άρρωστοι, 
επιθυµούντες σφοδρά τη θεραπεία µας από Σένα. Περπατούµε στο 
µονοπάτι Σου και δεν έχουµε άλλο σκοπό ή ελπίδα, εκτός από τη 
διάχυση της ευωδίας Σου, ώστε όλες οι ψυχές ν’ αναφωνήσουν: «Ω 
Θεέ, οδήγησέ µας στο ευθύ µονοπάτι.»  

Ας ανοίξουν τα µάτια τους για να αντικρίσουν το φως και ας 
ελευθερωθούν από το σκοτάδι της άγνοιας. Ας συγκεντρωθούν γύρω 
από τη λάµπα της καθοδήγησής Σου. Ας λάβει κάθε άπορος ένα 
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µερίδιο. Ας γίνουν οι στερηµένοι οι έµπιστοι φίλοι των µυστηρίων 
Σου.  

Ω Παντοδύναµε! Κοίταξέ µας µε το βλέµµα της ευσπλαχνίας. 
Χάρισέ µας ουράνια επιβεβαίωση. Δώρισέ µας την πνοή του Αγίου 
Πνεύµατος, ώστε να βοηθηθούµε στην υπηρεσία Σου και σαν άστρα 
λαµπερά να λάµψουµε σ’αυτές τις περιοχές µε το φως της 
καθοδήγησής Σου.  

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο Δυνατός, ο Σοφός και ο 
Διορατικός.  

 33



Πινακίδα προς τους Μπαχάι των Νοτίων Πολιτειών  

Αποκαλύφτηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1917, στο δωµάτιο του Ισµαήλ Αγά στη 
Χάιφα, και απευθυνόταν στους Μπαχάι των δεκαέξι Νοτίων Πολιτειών των 
Ηνωµένων Πολιτειών: Ντελάουερ, Μαίρυλαντ, Βιργινία Δυτική Βιργινία, Βόρεια 
Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, Γεωργία, Φλόριντα, Αλαµπάµα, Μισισιπή, Τεννεσσή, 
Κεντάκυ, Λουϊζιάνα, Αρκάνσας, Οκλαχόµα και Τέξας.  

Ω σεις ευλογηµένες, σεβάσµιες ψυχές:  

Οι φιλόσοφοι των αρχαίων, οι στοχαστές του Μεσαίωνα και οι 
επιστήµονες αυτού και των προηγούµενων αιώνων όλοι 
συµφωνούσαν στο γεγονός ότι η καλύτερη και η πιο ιδεώδης χώρα για 
την κατοικία του ανθρώπου είναι η εύκρατη ζώνη, διότι σ’αυτήν ο 
νους και οι σκέψεις ανέρχονται στην υψηλότερη στάθµη ωριµότητας, 
ενώ η δυνατότητα και ικανότητα του πολιτισµού εµφανίζονται σε 
πλήρη άνθηση. Όταν διαβάζεις την ιστορία µε κριτική διάθεση και µ’ 
ένα διορατικό µάτι, γίνεται φανερό ότι η πλειονότητα των ξακουστών 
ανθρώπων γεννήθηκε, ανατράφηκε και εργάστηκε στην εύκρατη 
ζώνη, ενώ πολύ λίγοι προέρχονταν από τη διακεκαυµένη και πολική 
ζώνη.  

Τώρα, αυτές οι δεκάξι Νότιες Πολιτείες των Ηνωµένων 
Πολιτειών βρίσκονται στην εύκρατη ζώνη και σ’αυτές τις περιοχές οι 
τελειότητες του κόσµου της φύσης έχουν πλήρως αποκαλυφτεί. Διότι 
η ηπιότητα του κλίµατος, η ωραιότητα του τοπίου και η γεωγραφική 
διαµόρφωση της χώρας ασκεί µεγάλη επίδραση στον κόσµο του νου 
και της σκέψης. Αυτό το γεγονός αποδεικνύεται µε την παρατήρηση 
και την εµπειρία.  

Ακόµη και οι άγιες, θείες Φανερώσεις είχαν µια φύση µε 
υπέρτατη ισορροπία, η υγεία και η κατάσταση του σώµατός τους ήταν 
τέλεια, η κράση τους ήταν προικισµένη µε φυσικό σφρίγος, οι 
δυνάµεις τους λειτουργούσαν µε τέλεια τάξη και οι εξωτερικές τους 
αισθήσεις συνδέονταν µε τις εσωτερικές αντιλήψεις, λειτουργώντας 
µαζί µε εξαιρετική ταχύτητα και συντονισµό.  

Γι’αυτό σ’αυτές τις δεκάξι Πολιτείες, επειδή είναι κοντά σε άλλες 
Πολιτείες και το κλίµα τους είναι εντελώς ήπιο, αναµφισβήτητα οι 
θείες διδασκαλίες πρέπει να αποκαλυφτούν µε µια µεγαλύτερη 
λαµπρότητα, οι πνοές του Αγίου Πνεύµατος πρέπει να επιδείξουν µια 
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διαπεραστική ένταση, ο ωκεανός της αγάπης του Θεού πρέπει να 
ανακινηθεί µε µεγαλύτερα κύµατα, οι αύρες του ροδόκηπου της 
θεϊκής αγάπης να πνεύσουν µε µεγαλύτερη ταχύτητα και οι ευωδιές 
της αγιότητας να διαχυθούν γοργά και τάχιστα.  

Ευλογηµένος ας είναι ο Θεός που οι θείες διαχύσεις είναι 
απεριόριστες, η µελωδία των µεγαλόπρεπων αρχών έχει υπέρτατη 
αποτελεσµατικότητα, η µέγιστη Σφαίρα λάµπει µε τέλεια λάµψη, οι 
στρατιές του Υπέρτατου Πλήθους επιτίθενται µε ακατανίκητη 
δύναµη, οι γλώσσες είναι πιο κοφτερές από τα ξίφη, οι καρδιές είναι 
πιο λαµπρές από το φως του ηλεκτρισµού, το µεγαλείο των φίλων 
υπερέχει όλων των µεγαλείων των προηγούµενων και των επόµενων 
γενεών, οι ψυχές είναι προσελκυσµένες προς το θείο, και η φωτιά της 
αγάπης του Θεού είναι αναµµένη.  

Τώρα και σ’αυτή την περίοδο πρέπει να ωφεληθούµε απ’αυτή τη 
µέγιστη ευκαιρία. Δεν πρέπει να µείνουµε αδρανείς ούτε για µια 
στιγµή. πρέπει ν’αποκοπούµε από γαλήνη, ανάπαυση, ηρεµία, αγαθά, 
περιουσία, ζωή και προσκόλληση σε υλικά πράγµατα. Πρέπει να 
θυσιάσουµε τα πάντα για την Υψηλότητά Του, τον Κάτοχο της 
ύπαρξης, έτσι ώστε οι δυνάµεις του Βασιλείου να επιδείξουν 
µεγαλύτερη διείσδυση και η ακτινοβόλα λάµψη σ’αυτό το Νέο Κύκλο 
να φωτίσει τους κόσµους του νου και των ιδανικών.  

Έχουν περάσει περίπου είκοσι τρία χρόνια από τότε που οι 
ευωδιές του Θεού διαχύθηκαν στην Αµερική, αλλά δεν έχει 
διαπιστωθεί καµιά ικανοποιητική και αρµόζουσα κίνηση, ούτε έχει 
παρατηρηθεί καµιά µεγάλη αποδοχή και επιτάχυνση. Ελπίζω τώρα ότι 
µε την ουράνια δύναµη, τις ευωδίες του Φιλεύσπλαχνου, την 
προσέλκυση της συνείδησης, τις ουράνιες διαχύσεις, τις ουράνιες 
στρατιές και την ανάβλυση της πηγής της θεϊκής αγάπης, οι πιστοί του 
Θεού να εγερθούν και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το µεγαλύτερο 
αγαθό ν’ αποκαλύψει την όψη του, ο Ήλιος της Πραγµατικότητας να 
λάµψει µε τέτοια ένταση που το σκοτάδι του κόσµου της φύσης να 
διασκορπιστεί και να διωχθεί τελείως. να υψωθεί από κάθε γωνιά µια 
πολύ θαυµάσια µελωδία, τα πουλιά της αυγής να ξεσπάσουν σ’ ένα 
τέτοιο τραγούδι, έτσι που ο κόσµος της ανθρωπότητας να ζωογονηθεί 
και να συγκινηθεί, τα στερεά σώµατα να υγροποιηθούν, και οι ψυχές 
που είναι σαν αδαµάντινοι βράχοι ν’ανοίξουν τα φτερά τους και µε τη 
θερµότητα της αγάπης του Θεού να πετάξουν προς τον ουρανό.  
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Πριν από περίπου δύο χιλιάδες χρόνια, η Αρµενία ήταν 
καλυµµένη µε αδιαπέραστο σκοτάδι. Μια ευλογηµένη ψυχή ανάµεσα 
στους Αποστόλους του Χριστού έσπευσε σ’εκείνο το µέρος και, χάρη 
στη δική της προσπάθεια, σύντοµα εκείνη η επαρχία φωτίστηκε. Έτσι 
έχει γίνει φανερό πώς λειτουργεί η δύναµη του Βασιλείου!  

Συνεπώς, να είστε σίγουροι για τις επιβεβαιώσεις του 
Φιλεύσπλαχνου και τις βοήθειες του Υψίστου. καθαγιαστείτε και 
εξαγνιστείτε απ’αυτό τον κόσµο και τους κατοίκους του. αφήστε την 
πρόθεσή σας να στοχεύει στο καλό όλων. κόψτε την προσκόλλησή 
σας στη γη και σαν την ουσία του πνεύµατος γίνετε ανάλαφροι και 
τρυφεροί. Μετά µε µια σταθερή αποφασιστικότητα, µια αγνή καρδιά, 
µ’ένα χαρούµενο πνεύµα, και µια ευφραδή γλώσσα, καταναλώσετε το 
χρόνο σας στη διακήρυξη των θεϊκών αρχών έτσι ώστε η ενότητα του 
κόσµου της ανθρωπότητας να στήσει τη σκηνή της στην κορυφή της 
Αµερικής και όλα τα έθνη του κόσµου ν’ ακολουθήσουν τη θεία 
πολιτική. Αυτό είναι βέβαιο, ότι η θεία πολιτική είναι δικαιοσύνη και 
καλοσύνη προς όλη την ανθρωπότητα. Διότι όλα τα έθνη του κόσµου 
είναι το ποίµνιο του Θεού και ο Θεός είναι ο αγαθός ποιµήν. Αυτός 
έχει δηµιουργήσει αυτό το ποίµνιο. Αυτός το έχει προστατέψει, το 
έχει θρέψει και το έχει εκπαιδεύσει. Ποια καλοσύνη υπάρχει 
µεγαλύτερη απ’αυτή; Και κάθε στιγµή πρέπει να αποδώσουµε εκατό 
χιλιάδες ευχαριστίες που, δοξασµένος να είναι ο Θεός, είµαστε 
απελευθερωµένοι απ’ όλες τις προκαταλήψεις, είµαστε στοργικοί σ’ 
όλο το ποίµνιο του Θεού και η µεγαλύτερή µας ελπίδα είναι να 
υπηρετούµε τον καθένα και όλους, και σαν ένας γενναιόδωρος 
πατέρας να εκπαιδεύουµε τον καθένα.  

Σας χαιρετώ και σας επαινώ! 

Κάθε ψυχή που ταξιδεύει στις πόλεις, τα χωριά και τους 
οικισµούς αυτών των Πολιτειών και ασχολείται µε τη διάχυση των 
ευωδιών του Θεού, να διαβάζει προσεκτικά αυτή την προσευχή κάθε 
πρωί:  

Ω Θεέ µου! Ω Θεέ µου! Συ µε βλέπεις στην ταπεινότητα και στην 
αδυναµία µου, να ασχολούµαι µε το µεγαλύτερο εγχείρηµα, 
αποφασισµένο να εξυψώσω το λόγο Σου ανάµεσα στους ανθρώπους 
και να διαδώσω τις διδασκαλίες Σου µεταξύ των λαών Σου. Πώς 
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µπορώ να επιτύχω αν δε µε ενισχύσεις µε την πνοή του Αγίου 
Πνεύµατος, αν δε µε βοηθήσεις να θριαµβεύσω µε τις στρατιές της 
ένδοξης βασιλείας Σου και αν δε σκορπίσεις πάνω µου τις 
επιβεβαιώσεις Σου, που µόνο αυτές µπορούν να µετατρέψουν ένα 
κουνούπι σε αετό, µια σταγόνα νερού σε ποτάµια και θάλασσες και 
ένα άτοµο σε φώτα και ήλιους; Ω Κύριέ µου! Βοήθησέ µε τη 
θριαµβευτική και αποτελεσµατική Σου δύναµη, ώστε η γλώσσα µου 
να προφέρει τους επαίνους και τις ιδιότητές Σου ανάµεσα σ’όλους 
τους ανθρώπους και η ψυχή µου να ξεχειλίσει από τον οίνο της 
αγάπης και της γνώσης Σου.  

Εσύ είσαι ο Παντοδύναµος και Αυτός ο Οποίος κάνει οτιδήποτε 
θελήσει! 
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
 των Κεντρικών Πολιτειών  

Αποκαλύφτηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1917, στο δωµάτιο του Μπαχάολλα στο 
σπίτι του Αµπούντ στην Άκκα, και απευθυνόταν στους Μπαχάι των δώδεκα 
Κεντρικών Πολιτειών των Ηνωµένων Πολιτειών: Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν, Ιλλινόις, 
Ινδιάνα, Οχάιο, Μιννεζότα, Αϊόβα, Μιζούρι, Βόρειο και Νότιο Ντακότα, Νεµπράσκα 
και Κάνσας.  

Αυτός είναι Θεός!  
Ω σεις παλιοί πιστοί και στενοί φίλοι: 
  
Ο Θεός λέει στο µέγα Κοράνι, «Αυτός επιλέγει για το Έλεός Του 

οποιονδήποτε επιθυµεί».  

Αυτές οι δώδεκα Κεντρικές Πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών 
είναι σαν την καρδιά της Αµερικής και η καρδιά συνδέεται µε όλα τα 
όργανα και τα µέλη του ανθρώπου. Εάν δυναµώσει η καρδιά, 
ενισχύονται όλα τα όργανα του σώµατος και εάν η καρδιά είναι 
αδύναµη όλα τα στοιχεία του σώµατος υπόκεινται σε αδυναµία.  

Τώρα, δοξασµένος ας είναι ο Θεός που το Σικάγο και τα 
περίχωρά του από την αρχή της διάχυσης της ευωδίας του Θεού 
υπήρξαν µια δυνατή καρδιά. Συνεπώς, χάρη στη θεϊκή γενναιοδωρία 
και πρόνοια έχει σταθεροποιηθεί σε ορισµένα µεγάλα ζητήµατα.  

Πρώτο: Το Κάλεσµα του Βασιλείου από την αρχή υψώθηκε από 
το Σικάγο. Αυτό είναι πραγµατικά ένα µεγάλο προνόµιο, γιατί στους 
µελλοντικούς αιώνες και κύκλους θα είναι σαν ένας άξονας γύρω από 
τον οποίο θα περιστρέφεται η τιµή του Σικάγου.  

Δεύτερο: Ένας αριθµός ψυχών έχει εγερθεί µε εξαιρετική 
αποφασιστικότητα και σταθερότητα σ’ εκείνον τον ευλογηµένο τόπο 
για την προαγωγή του Λόγου του Θεού και ακόµη µέχρι αυτή τη 
στιγµή, έχοντας εξαγνίσει και καθαγιάσει την καρδιά τους από κάθε 
σκέψη, ασχολούνται µε τη διακήρυξη των διδασκαλιών του Θεού. 
Γι’αυτό, ο στίχος της δοξολογίας εγείρεται αδιάκοπα από το Υπέρτατο 
Πλήθος.  
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Τρίτο: Ο Αµπντολ-Μπαχά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Του 
στην Αµερική πέρασε από το Σικάγο αρκετές φορές και 
συναναστράφηκε µε τους φίλους του Θεού. Έµεινε σ’εκείνη την πόλη 
για ένα χρονικό διάστηµα. Μέρα και νύχτα ασχολιόταν µε τη µνεία 
του Ενός Αληθινού και καλούσε τους ανθρώπους στο Βασίλειο του 
Θεού.  

Τέταρτο: Μέχρι τώρα, κάθε κίνηση που ξεκινούσε στο Σικάγο, το 
αποτέλεσµά της διαδινόταν σ’όλα τα µέρη και προς όλες τις 
κατευθύνσεις, ακριβώς όπως το κάθε τι που εµφανίζεται και 
εκδηλώνεται από την καρδιά επηρεάζει όλα τα όργανα και τα µέλη 
του σώµατος.  

Πέµπτο: Το πρώτο Μασρεκόλ-Ασκάρ  στην Αµερική ιδρύθηκε 3

στο Σικάγο, και αυτή η τιµή και η διάκριση έχει απεριόριστη αξία. 
Απ’αυτό το Μασρεκόλ-Ασκάρ, χωρίς αµφιβολία, θα γεννηθούν 
χιλιάδες άλλα.  

Επίσης (στο Σικάγο θεσπίστηκαν) οι γενικές Ετήσιες 
Συνελεύσεις, τέθηκαν τα θεµέλια του Star of the West και της 
Εκδοτικής Εταιρίας για την έκδοση βιβλίων και Πινακίδων, άρχισε η 
κυκλοφορία τους σ’ όλα τα µέρη της Αµερικής και ξεκίνησαν οι 
προετοιµασίες που γίνονται τώρα για τον εορτασµό της Επετείου του 
Χρυσού Αιώνα του Βασιλείου του Θεού. Ελπίζω αυτή η Επέτειος και 
αυτή η Έκθεση να εορταστούν µε εξαιρετική τελειότητα, έτσι ώστε να 
υψωθεί η έκκληση προς τον κόσµο της ενότητας: «Δεν υπάρχει Θεός 
εκτός από τον Ένα Θεό, και όλοι οι Αγγελιοφόροι, από την αρχή µέχρι 
τη Σφραγίδα των Προφητών (Μωάµεθ) στάλθηκαν εκ µέρους του 
Ενός Αληθινού!». η σηµαία της ενότητας του κόσµου της 
ανθρωπότητας να ξεδιπλωθεί, η µελωδία της Παγκόσµιας Ειρήνης να 
φτάσει στ’αυτιά της Ανατολής και της Δύσης, όλα τα µονοπάτια να 
καθαριστούν και να ισιώσουν, όλες οι καρδιές να προσελκυστούν στο 
Βασίλειο του Θεού, η σκηνή της ενότητας να στηθεί στην κορυφή της 
Αµερικής, το τραγούδι της αγάπης του Θεού να αναζωογονήσει και να 
χαροποιήσει όλα τα έθνη και τους λαούς, η επιφάνεια της γης να γίνει 
ο αιώνιος παράδεισος, τα σκοτεινά σύννεφα να διασκορπιστούν και ο 
Ήλιος της  Αλήθειας να λάµψει µε τη µεγίστη ένταση.  

 Μπαχάι Οίκος Λατρείας3
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Ω σεις φίλοι του Θεού! Αγωνιστείτε µε καρδιά και ψυχή, έτσι 
ώστε η συνεργασία, η αγάπη, η ενότητα και η συµφωνία να 
επικρατήσουν µεταξύ των καρδιών, όλοι οι σκοποί να συγχωνευτούν 
σ’ έναν, όλα τα τραγούδια να γίνουν ένα τραγούδι και η δύναµη του 
Αγίου Πνεύµατος να γίνει τόσο συντριπτικά νικηφόρα που να 
κυριεύσει όλες τις δυνάµεις του κόσµου της φύσης. Αγωνιστείτε, η 
αποστολή σας είναι απερίγραπτα ένδοξη. Εάν στεφτούν µε επιτυχία οι 
τολµηρές σας προσπάθειες, η Αµερική ασφαλώς θα αναπτυχθεί σ’ ένα 
κέντρο από το οποίο θα πηγάσουν κύµατα πνευµατικής δύναµης και 
θα εγκαθιδρυθεί σταθερά ο θρόνος του Βασιλείου του Θεού, µε την 
αφθονία του µεγαλείου και της δόξας του.  

Αυτός ο φαινοµενικός κόσµος δε θα παραµείνει σε µια 
αµετάβλητη κατάσταση ούτε για λίγο. Ανά δευτερόλεπτο υφίσταται 
αλλαγή και µεταµόρφωση. Κάθε θεµέλιο θα καταρρεύσει τελικά. κάθε 
δόξα και λαµπρότητα στο τέλος θα εκλείψει και θα εξαφανιστεί, αλλά 
το Βασίλειο του Θεού είναι αιώνιο και η ουράνια κυριαρχία και το 
µεγαλείο θα υπάρχουν σταθερά, για πάντα. Έτσι στην εκτίµηση ενός 
σοφού ανθρώπου η ψάθα στο Βασίλειο του Θεού είναι προτιµότερη 
από το θρόνο της κυβέρνησης του κόσµου. 

Το αυτί µου και το µάτι µου είναι στραµµένα συνεχώς προς τις 
Κεντρικές Πολιτείες.  ίσως η µελωδία από κάποιες ευλογηµένες ψυχές 
να φτάσει στ’αυτιά µου - ψυχές οι οποίες είναι η αυγή της αγάπης του 
Θεού, τα άστρα του ορίζοντα του καθαγιασµού και της αγιότητας - 
ψυχές που θα φωτίσουν αυτό το σκοτεινό σύµπαν και θα 
ζωογονήσουν το νεκρό κόσµο. H χαρά του Αµπντολ-Μπαχά εξαρτάται 
απ’αυτό! Ελπίζω να λάβετε επιβεβαίωση σ’αυτό.  

Εποµένως, οι ψυχές εκείνες που είναι σε µια κατάσταση 
απόλυτης αποδέσµευσης, εξαγνισµένες από τις ατέλειες του κόσµου 
της φύσης,  καθαγιασµένες από προσκόλληση σ’αυτή τη γη, 
ζωογονηµένες µε την πνοή της αιώνιας ζωής - µε φωτεινές καρδιές, µε 
ουράνιο πνεύµα, µε προσελκυσµένη συνείδηση, µε ουράνια 
µεγαλοψυχία, µε ευφραδείς γλώσσες και σαφείς εξηγήσεις - τέτοιες 
ψυχές πρέπει να σπεύσουν και να ταξιδεύσουν σ’ όλα τα µέρη των 
Κεντρικών Πολιτειών. Σε κάθε πόλη και χωριό πρέπει να ασχολούνται 
µε τη διάχυση των θεϊκών παραινέσεων και συµβουλών, να 
καθοδηγούν τις ψυχές και να προάγουν την ενότητα του κόσµου της 
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ανθρωπότητας. Πρέπει να παίζουν τη µελωδία της παγκόσµιας 
συµφιλίωσης µε τέτοια ένταση που κάθε κουφός να µπορέσει να 
ακούσει, κάθε σβηστό πρόσωπο να λάµψει, κάθε νεκρός να αποκτήσει 
νέα ζωή και κάθε αδιάφορη ψυχή να νιώσει έκσταση. Είναι βέβαιο ότι 
αυτή θα είναι η ολοκλήρωση.  

Ας απαγγέλλουν αυτή την προσευχή κάθε πρωί αυτοί που 
διαχέουν τις ευωδίες του Θεού: 

  
Ω Κύριε, Θεέ µου! Εγκώµια και ευχαριστίες σε Σένα, γιατί µε 

οδήγησες στο δρόµο της βασιλείας, µου επέτρεψες να βαδίζω σ’αυτό 
το ευθύ και µακρύ µονοπάτι, φώτισες την όρασή µου µε το 
αντίκρισµα των λάµψεων του φωτός Σου, µε έκανες να προσέξω τις 
µελωδίες των πουλιών της αγιότητας από τη βασιλεία των µυστηρίων 
και προσέλκυσες την καρδιά µου µε την αγάπη Σου ανάµεσα στους 
δικαίους.  

Ω Κύριε! Σταθεροποίησέ µε µέ το Άγιο Πνεύµα, ώστε να µπορώ 
να φωνάξω εξ Ονόµατός Σου µεταξύ των εθνών και να δώσω τα 
χαρµόσυνα νέα της αποκάλυψης της βασιλείας Σου στην 
ανθρωπότητα.  

Ω Κύριε! Είµαι αδύναµος, δυνάµωσέ µε µέ την ισχύ και την 
ικανότητά Σου. Η γλώσσα µου διστάζει, κάνε µε να προφέρω τη 
µνηµόνευση και τον έπαινό Σου. Είµαι ταπεινός, τίµησέ µε µέ την 
αποδοχή µου στη βασιλεία Σου. Είµαι αποµακρυσµένος, κάνε µε να 
πλησιάσω το κατώφλι της φιλευσπλαχνίας Σου. Ω Κύριε! Κάνε µε 
αστραφτερή λάµπα, λαµπερό αστέρι και ευλογηµένο δέντρο, 
στολισµένο µε καρπούς και µε κλαδιά που σκιάζουν όλες αυτές τις 
περιοχές. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Δυνατός, ο Ισχυρός και ο Αδέσµευτος!  
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
των Δυτικών Πολιτειών  

Αποκαλύφτηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1917, στο δωµάτιο του Μπαχάολλα 
στο σπίτι του Αµπούντ στην Άκκα και απευθυνόταν στους Μπαχάι των έντεκα 
Δυτικών Πολιτειών των Ηνωµένων Πολιτειών: Νέο Μεξικό, Κολοράντο, Αριζόνα, 
Νεβάδα, Καλιφόρνια, Ουαϊόµινγκ, Γιούτα, Μοντάνα, Αϊντάχο, Όρεγκον και 
Ουάσιγκτον. 

Αυτός είναι Θεός! 
Ω σεις φίλοι και δούλες του Φιλεύσπλαχνου, 
 οι εκλεκτοί του Βασιλείου:  

Η ευλογηµένη Πολιτεία της Καλιφόρνιας φέρει τη µεγίστη 
οµοιότητα µε τους Αγίους Τόπους, δηλαδή, τη χώρα της Παλαιστίνης. 
Ο αέρας είναι εντελώς ήπιος, η πεδιάδα πολύ εκτεταµένη και τα 
φρούτα σ’αυτή την Πολιτεία όπως στην Παλαιστίνη είναι εξαιρετικά 
φρέσκα και νόστιµα. Όταν ο Αµπντολ-Μπαχά ταξίδευε διασχίζοντας 
αυτές τις Πολιτείες, ένιωθε σαν να βρισκόταν στην Παλαιστίνη, γιατί 
από κάθε άποψη υπήρχε τέλεια οµοιότητα µεταξύ αυτών των δύο 
περιοχών. Ακόµη και οι ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, σε µερικές 
περιπτώσεις, δείχνουν τέλεια οµοιότητα µε τις ακτές των Αγίων 
Τόπων - ακόµη και η χλωρίδα στους Αγίους Τόπους έχει αναπτυχθεί 
σ’εκείνες τις ακτές - η µελέτη των οποίων έχει οδηγήσει σε πολλές 
υποθέσεις και απορίες. 

 Με τον ίδιο τρόπο, στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας και σε άλλες 
Δυτικές Πολιτείες εµφανίζονται θαυµάσια τοπία του κόσµου της 
φύσης τα οποία προβληµατίζουν το νου των ανθρώπων. Ψηλά βουνά, 
βαθιά φαράγγια, πελώριοι και µεγαλοπρεπείς καταρράκτες και 
γιγαντιαία δέντρα φαίνονται σ’όλες τις πλευρές, ενώ το χώµα είναι 
πολύ εύφορο και πλούσιο. Εκείνη η ευλογηµένη Πολιτεία µοιάζει µε 
τους Αγίους Τόπους και εκείνη η περιοχή και εκείνη η χώρα σαν ένας 
ευχάριστος παράδεισος, είναι από πολλές απόψεις απαράλλακτη µε 
την Παλαιστίνη. Λοιπόν, ακριβώς όπως υπάρχουν φυσικές 
οµοιότητες, πρέπει επίσης να αποκτηθούν και ουράνιες οµοιότητες.  

Τα φώτα από τα θεϊκά ίχνη είναι εµφανή στην Παλαιστίνη. Η 
πλειοψηφία των Προφητών του Ισραήλ ύψωσε το κάλεσµα του 
Βασιλείου του Θεού σ’αυτό το άγιο έδαφος. Έχοντας διαδώσει τις 
πνευµατικές διδασκαλίες, τα ρουθούνια των πνευµατικών ανθρώπων 
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ευωδίασαν, τα µάτια των φωτισµένων ψυχών φωτίστηκαν, τα αυτιά 
συγκινήθηκαν µ’ αυτό το τραγούδι, οι καρδιές απέκτησαν αιώνια ζωή 
από την αύρα του Βασιλείου του Θεού που δροσίζει την ψυχή και 
έλαβαν υπέρτατη φώτιση από τη λαµπρότητα του Ήλιου της 
Πραγµατικότητας. Μετά απ’αυτή την περιοχή το φως διαδόθηκε στην 
Ευρώπη, την Αµερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία.  

Τώρα η Καλιφόρνια και οι άλλες Δυτικές Πολιτείες πρέπει ν’ 
αποκτήσουν µια ιδεώδη οµοιότητα µε τους Αγίους Τόπους, και 
απ’αυτή την Πολιτεία και απ’αυτή την περιοχή οι πνοές του Αγίου 
Πνεύµατος πρέπει να διαχυθούν σε όλα τα µέρη της Αµερικής και της 
Ευρώπης, έτσι ώστε το κάλεσµα του Βασιλείου του Θεού ν’ 
αναζωογονήσει και να χαροποιήσει όλα τα αυτιά, οι θεϊκές αρχές να 
χαρίσουν µια νέα ζωή, οι διάφορες οµάδες να γίνουν µια οµάδα, οι 
αποκλινόµενες ιδέες να εξαφανιστούν και να περιστρέφονται γύρω 
από ένα µοναδικό κέντρο, η Ανατολή και η Δύση της Αµερικής 
ν’αγκαλιαστούν µεταξύ τους, ο ύµνος της ενότητας του κόσµου της 
ανθρωπότητας να χαρίσει µια νέα ζωή σ’όλα τα παιδιά των ανθρώπων 
και η σκηνή της Παγκόσµιας Ειρήνης να στηθεί στην κορυφή της 
Αµερικής. έτσι η Ευρώπη και η Αφρική θα ζωογονηθούν µε τις πνοές 
του Αγίου Πνεύµατος, αυτός ο κόσµος θα γίνει ένας άλλος κόσµος, το 
κοινωνικό σύνολο θα πετύχει µια νέα αγαλλίαση, και ακριβώς όπως 
στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας και σε άλλες Δυτικές Πολιτείες τα 
θαυµάσια τοπία του κόσµου της φύσης είναι καταφανή και φανερά, 
έτσι και τα µεγάλα σηµεία του Βασιλείου του Θεού θα µπορέσουν ν’ 
αποκαλυφτούν επίσης, έτσι που το σώµα θα ανταποκρίνεται στο 
πνεύµα, ο εξωτερικός κόσµος θα γίνει ένα σύµβολο του εσωτερικού 
κόσµου και ο καθρέφτης της γης θα γίνει ο καθρέφτης του Βασιλείου, 
αντανακλώντας τις ιδεώδεις αρετές τ’ουρανού.  

Στη διάρκεια του ταξιδιού Μου και περιοδεύοντας σ’εκείνα τα 
µέρη, είδα θαυµάσια τοπία και ωραία πανοράµατα της φύσης, 
δεντρόκηπους και ποταµούς. εθνικά πάρκα και γενικές συσκέψεις. 
ερήµους, κάµπους, λιβάδια και πεδιάδες. και τα σιτηρά και τα φρούτα 
εκείνης της περιοχής τράβηξαν πολύ την προσοχή Μου. ακόµη κι αυτή 
τη στιγµή είναι στο νου Μου.  

Ειδικά ευχαριστήθηκα µε τις συναντήσεις στον Άγιο Φραγκίσκο 
και στο Όκλαντ, τις συγκεντρώσεις στο Λος Άντζελες, και µε τους 
πιστούς που ήρθαν από τις πόλεις άλλων Πολιτειών. Οποτεδήποτε τα 
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πρόσωπά τους έρχονται στη µνήµη Μου, αµέσως αισθάνοµαι 
απεριόριστη χαρά.  

Γι’αυτό ελπίζω οι θείες διδασκαλίες να διαχυθούν σαν τις ακτίνες 
του ήλιου σ’όλες τις Δυτικές Πολιτείες, και ο ευλογηµένος Στίχος από 
το Κοράνι, «Είναι µια καλή Πόλη και ο Κύριος είναι ο Συγχωρών!» να 
πραγµατοποιηθεί. Με τον ίδιο τρόπο ν’ αποκαλυφτεί η σηµασία ενός 
άλλου Στίχου από το Κοράνι, µε απόλυτη λαµπρότητα «Δεν 
ταξιδεύετε σ’όλη τη Χώρα και δε διακρίνετε τα ίχνη του Ελέους του 
Θεού;»  

Ευλογηµένος ας είναι ο Θεός που µέσω της θείας γενναιοδωρίας 
και πρόνοιας σ’εκείνη την περιοχή το πεδίο της υπηρεσίας είναι 
αχανές, ο νους είναι σε µέγιστο βαθµό αντίληψης και προόδου, οι 
επιστήµες και οι τέχνες προάγονται, οι καρδιές σαν καθρέφτες είναι 
εξαιρετικά αγνές και διαφανείς και οι φίλοι του Θεού είναι πλήρως 
γοητευµένοι. Γι’αυτό υπάρχει ελπίδα ότι θα οργανωθούν και θα 
καθιερωθούν συναντήσεις για διδασκαλία και θα σταλούν σε πόλεις, 
ακόµη και σε χωριά, σοφοί δάσκαλοι για τη διάχυση των ευωδιών του 
Θεού.  

Οι δάσκαλοι της Υπόθεσης του Θεού πρέπει να είναι ουράνιοι, 
µεγαλοπρεπείς και ακτινοβόλοι. Πρέπει να είναι η ενσάρκωση του 
πνεύµατος, η προσωποποίηση της διάνοιας, και να υπηρετούν µε τη 
µεγαλύτερη αποφασιστικότητα, σταθερότητα και αυτοθυσία. Στα 
ταξίδια τους δεν πρέπει να προσκολλούνται στο φαγητό και στο 
ντύσιµο. Πρέπει να συγκεντρώνουν τις σκέψεις τους στις διαχύσεις 
από το Βασίλειο του Θεού και να ζητούν τις επιβεβαιώσεις του Αγίου 
Πνεύµατος. Με µια θεία δύναµη, µε γοητευµένη συνείδηση, µε 
θεσπέσιες χαρµόσυνες αγγελίες και ουράνια αγιότητα πρέπει να 
ευωδιάζουν την αναπνοή τους µε τις ευωδιές απ’τον Παράδεισο του 
Αµπχά.  

Η ακόλουθη συνοµιλία να διαβάζεται απ’αυτούς 
κάθε µέρα:  

Ω Θεέ! Ω Θεέ! Αυτό είναι ένα πουλί µε σπασµένα φτερά και το 
πέταγµά του είναι πολύ αργό - βοήθησέ το να πετάξει προς την 
κορυφή της ευηµερίας και της σωτηρίας, να διασχίσει µε υπέρτατη 
χαρά και ευτυχία το απέραντο διάστηµα, να υψώσει τη µελωδία του 

 44



στο Υπέρτατο Όνοµά Σου σ’όλες της περιοχές, να χαροποιήσει τα 
αυτιά µε αυτό το κάλεσµα και να λαµπρύνει τα µάτια αντικρίζοντας 
τα σηµεία της καθοδήγησης!  

Ω Κύριε! Είµαι µόνος, µοναχός και ταπεινός. Για µένα δεν 
υπάρχει κανένα στήριγµα εκτός από Σένα, κανείς βοηθός εκτός από 
Σένα και κανείς προστάτης εκτός από Σένα. Σταθεροποίησέ µε στην 
υπηρεσία Σου, βοήθησέ µε µε τα πλήθη των αγγέλων Σου, ανάδειξέ 
µε νικητή στην προώθηση του Λόγου Σου και επίτρεψέ µου να µιλώ 
δυνατά για τη σοφία Σου ανάµεσα στα πλάσµατά Σου. Αληθινά, Εσύ 
είσαι ο βοηθός των αδυνάτων και ο υπερασπιστής των µικρών και 
αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο Δυνατός και ο Αδέσµευτος!  
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι του Καναδά  

Αποκαλύφτηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1917 στο δωµάτιο του 
Μπαχάολλα στο σπίτι του Αµπούντ στην Άκκα, και απευθυνόταν 
στους Μπαχάι του Καναδά: Νιούφαουντλαντ, Νησιά του Πρίγκιπα 
Εδουάρδου , Νόβα Σκοτία , Νιού Μπράνσγουικ , Κεµπέκ , 
Σασκάτσιουαν, Μανιτόµπα, Οντάριο, Αλµπέρτα, Βρετανική 
Κολοµβία, Γιούκον, Μακένζι, Κιγάτο, Ούγκαβα, Νησιά Φράνκλιν και 
Γροιλανδία. 

  
Αυτός είναι Θεός! 
Ω σεις στοργικοί φίλοι και δούλες του Φιλευσπλάχνου 

 Στο µέγα Κοράνι ο Θεός λέει, «Δε θα δεις καµιά διαφορά στα 
πλάσµατα του Θεού». Με άλλα λόγια λέει: Από θεωρητική άποψη, δεν 
υπάρχει καµιά διαφορά µεταξύ των πλασµάτων του Θεού, γιατί όλα 
έχουν δηµιουργηθεί απ’αυτόν. Από τον παραπάνω συλλογισµό βγαίνει 
το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει επίσης καµιά διαφορά µεταξύ των 
διαφόρων χωρών. παρ’ όλα αυτά, το µέλλον της Επικράτειας του 
Καναδά είναι πολύ σπουδαίο, και τα γεγονότα που συνδέονται µε 
αυτήν απείρως ένδοξα. Έτσι το βλέµµα της στοργικής καλοσύνης του 
Θεού θα στραφεί προς αυτήν και θα γίνει η εκδήλωση των ευνοιών 
του Πανένδοξου.  

Ο Αµπντολ-Μπαχά στη διάρκεια του ταξιδιού Του και της 
διαµονής Του σ’εκείνη την Επικράτεια ένιωσε τη µεγαλύτερη χαρά. 
Πριν την αναχώρησή Μου, Με προειδοποίησαν πολλές ψυχές να µην 
ταξιδέψω στο Μόντρεαλ λέγοντας ότι οι περισσότεροι κάτοικοι είναι 
καθολικοί και είναι πάρα πολύ φανατικοί, ότι είναι βυθισµένοι µέσα 
στον ωκεανό της αποµίµησης, ότι δεν έχουν την ικανότητα 
ν’ακούσουν το κάλεσµα του Βασιλείου του Θεού, ότι το πέπλο της 
µισαλλοδοξίας έχει καλύψει τόσο τα µάτια που στερούνται της θέας 
των σηµείων της µέγιστης καθοδήγησης και ότι τα δόγµατα έχουν 
κατακτήσει τελείως τις καρδιές, χωρίς ν’ αφήσουν κανένα ίχνος 
αλήθειας. Ισχυρίστηκαν ότι εάν ο Ήλιος της Πραγµατικότητας λάµψει 
µε τέλεια λαµπρότητα σ’ όλη την Επικράτεια, τα σκοτεινά, 
αδιαπέραστα σύννεφα των προκαταλήψεων έχουν τόσο περιβάλλει 
τον ορίζοντα που θα είναι απολύτως αδύνατο για οποιονδήποτε να δει 
τις ακτίνες του.  
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Αλλά αυτές οι ιστορίες δεν είχαν καµιά επίδραση στην απόφαση 
του Αµπντολ-Μπαχά. Εκείνος, εµπιστευόµενος το Θεό στράφηκε 
προς το Μόντρεαλ. Όταν εισήλθε στην πόλη αυτή βρήκε όλες τις 
πόρτες ανοιχτές. Βρήκε τις καρδιές µε άκρα δεκτικότητα και την 
ιδεώδη δύναµη του Βασιλείου του Θεού να αποµακρύνει κάθε 
εµπόδιο και κώλυµα. Στις εκκλησίες και τις συναντήσεις εκείνης της 
Επικράτειας κάλεσε τους ανθρώπους στο Βασίλειο του Θεού µε 
εξαιρετική χαρά, και σκόρπισε τους σπόρους εκείνους που θα 
ποτιστούν µε το χέρι της Θείας Δύναµης. Αναµφίβολα αυτοί οι σπόροι 
θα µεγαλώσουν, θα γίνουν πράσινοι και χλοεροί και θα δώσουν 
πολλές πλούσιες σοδειές. Δε βρήκε κανέναν ανταγωνιστή και κανέναν 
εχθρό στην προώθηση των θείων αρχών. Οι πιστοί που συνάντησε 
σ’εκείνη την πόλη ήταν σε µέγιστη πνευµατικότητα και γοητευµένοι 
από τις ευωδιές του Θεού. Διαπίστωσε ότι µε την προσπάθεια της 
δούλης του Θεού, της κυρίας Μάξγουελ, µερικοί γιοι και κόρες του 
Βασιλείου σ’εκείνη την Επικράτεια συγκεντρώνονταν και 
συναναστρέφονταν µεταξύ τους, αυξάνοντας αυτή την αγαλλίαση 
µέρα µε τη µέρα περισσότερο. Ο καιρός της διαµονής περιορίστηκε 
σε λίγες µέρες, αλλά τ’ αποτελέσµατα στο µέλλον θα είναι 
ανεξάντλητα. Όταν ένας γεωργός αποκτήσει ένα παρθένο έδαφος, 
µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα καλλιεργήσει ένα µεγάλο 
αγρό. Γι’ αυτό ελπίζω ότι στο µέλλον το Μόντρεαλ θα αναταραχτεί 
τόσο, έτσι που η µελωδία του Βασιλείου θα ταξιδέψει σ’ όλα τα µέρη 
του κόσµου από εκείνη την Επικράτεια και η πνοή του Αγίου 
Πνεύµατος θα διαδοθεί απ’αυτό το κέντρο στην Ανατολική και τη 
Δυτική Αµερική.  

Ω σεις πιστοί του Θεού! Μην ανησυχείτε για το αριθµό  σας, ούτε 
να καταπιέζεστε από το πλήθος ενός άπιστου κόσµου. Πέντε κόκκοι 
σιταριού θα προικιστούν µε ουράνια ευλογία, ενώ χίλιοι τόνοι ζιζάνια 
δε θα έχουν κανένα αποτέλεσµα ή επίδραση. Ένα καρποφόρο δέντρο 
θα συµβάλει στη ζωή της κοινωνίας, ενώ χίλια δάση από άγρια δέντρα 
δεν προσφέρουν κανέναν καρπό. Η πεδιάδα είναι καλυµµένη µε 
πετραδάκια, αλλά οι πολύτιµοι λίθοι είναι σπάνιοι. Ένα µαργαριτάρι 
είναι καλύτερο από χίλιες ερηµιές άµµου, ειδικά αυτό το µαργαριτάρι 
µεγάλης αξίας που είναι προικισµένο µε ουράνια ευλογία. Σύντοµα θα 
γεννηθούν χιλιάδες άλλα µαργαριτάρια απ’αυτό. Όταν αυτό το 
µαργαριτάρι συναναστραφεί και γίνει φίλος µε τα πετραδάκια κι’αυτά 
επίσης αλλάζουν σε µαργαριτάρια.  
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Επαναλαµβάνω πάλι ότι το µέλλον του Καναδά, είτε από υλική 
είτε από πνευµατική άποψη, είναι πολύ σπουδαίο. Μέρα µε τη µέρα ο 
πολιτισµός και η ελευθερία θα αυξάνονται. Έτσι, τα σύννεφα του 
Βασιλείου θα ποτίσουν τους σπόρους της καθοδήγησης που έχουν 
φυτευτεί εκεί. Συνεπώς, µην αναπαύεστε, µην επιζητάτε την ηρεµία, 
µην προσκολλείστε στις πολυτέλειες αυτού του εφήµερου κόσµου, 
απελευθερωθείτε από κάθε δέσµευση και αγωνιστείτε µε καρδιά και 
ψυχή να εγκατασταθείτε πλήρως στο Βασίλειο του Θεού. Κατακτήστε 
τους ουράνιους θησαυρούς. Μέρα µε τη µέρα γίνετε πιο φωτισµένοι. 
Πλησιάστε όλο και πιο κοντά στο κατώφλι της ενότητας. Γίνετε οι 
φανερώσεις των πνευµατικών ευνοιών και η αυγή απεριόριστου 
φωτός! Εάν είναι δυνατό, στείλτε δασκάλους σε άλλα τµήµατα του 
Καναδά. στείλτε επίσης δασκάλους στη Γροιλανδία και στην πατρίδα 
των Εσκιµώων.  

Όσον αφορά τους δασκάλους, πρέπει να αποβάλουν εντελώς τα 
παλιά ενδύµατα και να περιβληθούν µ’ένα νέο ένδυµα. Σύµφωνα µε 
τη δήλωση του Χριστού, πρέπει να φτάσουν στη στάθµη της 
αναγέννησης - δηλαδή ενώ αρχικά γεννήθηκαν από τη µήτρα της 
µητέρας, αυτή τη φορά πρέπει να γεννηθούν από τη µήτρα του 
κόσµου της φύσης. Ακριβώς όπως αγνοούν τώρα πλήρως τις εµπειρίες 
του εµβρυϊκού κόσµου, πρέπει επίσης να ξεχάσουν τελείως τις 
ατέλειες του κόσµου της φύσης. Πρέπει να βαπτιστούν µε το ύδωρ της 
ζωής, τη φωτιά της αγάπης του Θεού και τις πνοές του Αγίου 
Πνεύµατος. να είναι ικανοποιηµένοι µε λίγη τροφή, αλλά να παίρνουν 
ένα µεγάλο µερίδιο από το ουράνιο τραπέζι. Πρέπει να απαλλαγούν 
από τον πειρασµό και την πλεονεξία, και να είναι γεµάτοι από το 
πνεύµα. Με την επίδραση της αγνής τους πνοής, πρέπει να 
µεταβάλλουν την πέτρα σε λαµπρότατο ρουµπίνι και το όστρακο σε 
µαργαριτάρι. Όπως το σύννεφο της ανοιξιάτικης βροχής, πρέπει να 
µεταµορφώσουν το µαύρο έδαφος σε ροδόκηπο και δεντρόκηπο. 
Πρέπει να κάνουν τον τυφλό να βλέπει, τον κουφό ν’ακούει, το 
σβησµένο ν’ανάψει και να λάµψει, και το νεκρό να ζωντανέψει. 

Η Δόξα του Πιο Ένδοξου ας είναι µαζί σας.  

Δόξα σε Σένα, ω Θεέ µου! Αυτοί είναι οι δούλοι Σου, που 
προσελκύονται από τις ευωδίες της ευσπλαχνίας Σου, που ανάβουν 
από τη φωτιά που καίει στο δέντρο της µοναδικότητάς Σου και που τα 
µάτια τους αστράφτουν αντικρίζοντας τις λάµψεις του φωτός που 
λάµπει πάνω στο Σινά της ενότητάς Σου!  
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Ω Κύριε! Λύσε τις γλώσσες τους για να Σε µνηµονεύουν ανάµεσα 
στους ανθρώπους Σου, επέτρεψέ τους να προφέρουν τον έπαινό Σου 
µε τη χάρη Σου και τη στοργική Σου καλοσύνη, βοήθησέ τους µε τα 
πλήθη των αγγέλων Σου, δυνάµωσε τα πλευρά τους στην υπηρεσία 
Σου και κάνε τους σηµεία της καθοδήγησής Σου ανάµεσα στα 
πλάσµατά Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Παντοδύναµος, ο Πλέον 
Εξυψωµένος, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Φιλεύσπλαχνος.  

Οι διαδίδοντες τις ευωδίες του Θεού θα πρέπει να απαγγέλλουν 
αυτή την προσευχή κάθε πρωί: 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Εσύ βλέπεις αυτό τον αδύνατο να εκλιπαρεί για 
θεία δύναµη, αυτό το φτωχό να ικετεύει για τους ουράνιους 
θησαυρούς Σου, αυτό το διψασµένο να ποθεί την πηγή της αιώνιας 
ζωής, αυτό το βασανισµένο να ικετεύει την τέλεια θεραπεία Σου µε το 
άπειρο έλεός Σου, που Εσύ έχεις προορίσει για τους εκλεκτούς 
δούλους Σου στο Υπέρτατο Βασίλειό Σου.  

Ω Κύριε! Δεν έχω κανένα βοηθό εκτός από Σένα, κανένα 
καταφύγιο εκτός από Σένα και κανέναν προστάτη εκτός από Σένα. 
Βοήθησέ µε µέ τους αγγέλους Σου να διαχέω τις άγιες ευωδίες Σου 
και να διαδίδω τις διδασκαλίες Σου ανάµεσα στους εκλεκτούς Σου.  

Ω Κύριέ µου! Κάνε µε να είµαι αποδεσµευµένος απ’ όλα εκτός 
από Σένα, να κρατηθώ γερά από την άκρη της γενναιοδωρίας Σου, να 
είµαι πλήρως αφοσιωµένος στην Πίστη Σου, να παραµένω σταθερός 
και ακλόνητος στην αγάπη Σου και να τηρώ ό,τι Εσύ έχεις ορίσει στο 
Βιβλίο Σου.  

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο Δυνατός, ο Παντοδύναµος!  
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Πινακίδα προς τους Μπαχάι 
των Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά  

Αποκαλύφτηκε στις 8 Μαρτίου του 1917, στο καλοκαιρινό σπίτι 
(στο δωµάτιο του Ισµαήλ Αγά) του Αµπντολ-Μπαχά στη Χάιφα, και 
απευθυνόταν στους Μπαχάι των Ηνωµένων Πολιτειών και του 
Καναδά.  

Αυτός είναι ο Θεός!  
Ω σεις ουράνιες ψυχές, γιοι και κόρες του Βασιλείου: 
Ο Θεός λέει στο Κοράνι, «Κρατηθείτε όλοι σας από το Σχοινί του 

Θεού και µη διαιρείστε». 
  Στον κόσµο της δηµιουργίας υπάρχουν πολλά συλλογικά κέντρα 

που συµβάλλουν στη συναναστροφή και την ενότητα µεταξύ των 
τέκνων των ανθρώπων. Για παράδειγµα, ο πατριωτισµός είναι ένα 
συλλογικό κέντρο. ο εθνικισµός είναι ένα συλλογικό κέντρο. η 
ταυτότητα ενδιαφερόντων είναι ένα συλλογικό κέντρο. η πολιτική 
συµµαχία είναι ένα συλλογικό κέντρο. η ένωση ιδανικών είναι ένα 
συλλογικό κέντρο και η ευηµερία του κόσµου της ανθρωπότητας 
εξαρτάται από την οργάνωση και προώθηση των συλλογικών 
κέντρων. Παρ’όλα αυτά, όλοι οι παραπάνω θεσµοί είναι, στην 
πραγµατικότητα, η ύλη και όχι η ουσία, τυχαίοι και όχι αιώνιοι, 
πρόσκαιροι και όχι παντοτινοί. Με την εµφάνιση µεγάλων 
επαναστάσεων και αναταράξεων, όλα αυτά τα συλλογικά κέντρα 
σαρώνονται. Αλλά το Συλλογικό Κέντρο του Βασιλείου, που 
ενσαρκώνει τους Θεσµούς και τις Θείες Διδασκαλίες, είναι το αιώνιο 
Συλλογικό Κέντρο. Ιδρύει σχέσεις µεταξύ της Ανατολής και της 
Δύσης, οργανώνει την ενότητα του κόσµου της ανθρωπότητας και 
καταστρέφει τα θεµέλια των διαφορών. Ξεπερνά και συµπεριλαµβάνει 
όλα τα άλλα συλλογικά κέντρα. Όπως η ακτίνα του ήλιου διαλύει 
εντελώς το σκοτάδι που καλύπτει όλες τις περιοχές, χαρίζει αιώνια 
ζωή και προκαλεί τη λάµψη της θείας φώτισης. Με τις πνοές του 
Αγίου Πνεύµατος εκτελεί θαύµατα. η Ανατολή και η Δύση 
αγκαλιάζουν η µια την άλλη, ο Βορράς και ο Νότος γίνονται φίλοι και 
σύντροφοι, αντικρουόµενες και αγωνιζόµενες γνώµες εξαφανίζονται, 
ανταγωνιστικοί σκοποί παραµερίζονται, ο νόµος του αγώνα για 
ύπαρξη καταργείται, και η σκηνή της ενότητας του κόσµου της 
ανθρωπότητας υψώνεται στην κορυφή της υδρογείου, ρίχνοντας τη 
σκιά της πάνω σε όλες τις φυλές των ανθρώπων. Εποµένως, το 
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πραγµατικό Συλλογικό Κέντρο είναι το σώµα των θείων διδασκαλιών, 
που συµπεριλαµβάνει όλες τις βαθµίδες και αγκαλιάζει όλες τις 
παγκόσµιες σχέσεις και αναγκαίους νόµους της ανθρωπότητας.  

Σκεφτείτε! Οι λαοί της Ανατολής και της Δύσης βρίσκονταν σε 
πλήρη αποξένωση. Σε τι µεγάλο βαθµό γνωρίζει τώρα ο ένας τον 
άλλο και είναι ενωµένοι µεταξύ τους! Πόσο µακριά είναι οι κάτοικοι 
της Περσίας από τις πιο αποµακρυσµένες χώρες της Αµερικής! Και 
τώρα σκεφτείτε πόσο µεγάλη υπήρξε η επίδραση της ουράνιας 
δύναµης, γιατί η απόσταση των χιλιάδων µιλίων ταυτίστηκε µ’ένα 
βήµα! Πώς διάφορα έθνη που δεν είχαν σχέσεις ή οµοιότητες το ένα 
µε το άλλο είναι τώρα ενωµένα και συµφωνούν µεταξύ τους χάρη 
σ’αυτή τη θεία δύναµη! Πραγµατικά στο Θεό άνηκε η δύναµη στο 
παρελθόν και θα ανήκει και στο µέλλον! Και αληθινά ο Θεός είναι 
παντοδύναµος υπεράνω όλων των πραγµάτων!  

Παρατηρήστε τα λουλούδια ενός κήπου. Αν και διαφέρουν σε 
είδος, χρώµα, µορφή και σχήµα, όµως, επειδή δροσίζονται από τα 
νερά µιας πηγής, ανανεώνονται από την πνοή του ίδιου ανέµου, 
αναζωογονούνται από τις ακτίνες ενός ήλιου, αυτή η ποικιλοµορφία 
αυξάνει τη γοητεία τους και προσθέτει στην οµορφιά τους. Πόσο 
δυσάρεστο θα ήταν στο µάτι εάν όλα τα λουλούδια και τα φυτά, τα 
φύλλα και τα άνθη, οι καρποί, τα κλαδιά και τα δέντρα εκείνου του 
κήπου είχαν όλα  το ίδιο σχήµα και χρώµα! Η ποικιλοµορφία των 
αποχρώσεων, των µορφών και των σχηµάτων, πλουτίζει και κοσµεί 
τον κήπο, και αυξάνει την επίδρασή του. Με όµοιο τρόπο, όταν 
διάφορες αποχρώσεις σκέψεων, ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα, 
ενώνονται κάτω από τη δύναµη και την επίδραση µιας κεντρικής 
ενέργειας, το κάλλος και η δόξα της ανθρώπινης τελειότητας θα 
αποκαλυφτούν και θα φανερωθούν. Τίποτε δεν µπορεί να φέρει σε 
αρµονία τις αντίθετες σκέψεις, αισθήµατα, ιδέες και πεποιθήσεις των 
παιδιών των ανθρώπων, εκτός από την ουράνια δύναµη του Λόγου 
του Θεού, ο οποίος κυβερνά και υπερβαίνει την πραγµατικότητα όλων 
των πραγµάτων.  

Γι’αυτό, οι πιστοί του Θεού σ’όλες τις δηµοκρατίες της Αµερικής, 
µέσω της θείας δύναµης, πρέπει να γίνουν αιτία προαγωγής των 
ουράνιων διδασκαλιών και της καθιέρωσης της ενότητας της 
ανθρωπότητας. Κάθε µία από τις σπουδαίες ψυχές πρέπει να εγερθεί, 
να δώσει σ’ όλα τα µέρη της Αµερικής την πνοή της ζωής, 
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απονέµοντας στους ανθρώπους ένα νέο πνεύµα, βαφτίζοντάς τους µε 
τη φωτιά της αγάπης του Θεού, το ύδωρ της ζωής και την πνοή του 
Αγίου Πνεύµατος έτσι που να πραγµατοποιηθεί η δεύτερη γέννηση. 
Γιατί είναι γραµµένο στο Ευαγγέλιο, «Το γεγεννηµένον εκ της σαρκός, 
είναι σαρξ. και το γεγεννηµένον εκ του πνεύµατος, είναι πνεύµα» .   4

Γι’ αυτό, ω σεις πιστοί του Θεού στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον 
Καναδά! Επιλέξτε σηµαντικές προσωπικότητες, ή αυτοί από µόνοι 
τους, αποδεσµευµένοι από την ανάπαυση και την ηρεµία του κόσµου, 
να εγερθούν και να ταξιδέψουν σ’ όλη την Αλάσκα, τη Δηµοκρατία 
του Μεξικού, και νότια του Μεξικού στις Δηµοκρατίες της Κεντρικής 
Αµερικής, όπως Γουατεµάλα, Ονδούρα, Σαλβαντόρ, Νικαράγουα, 
Κόστα Ρίκα, Παναµά και Μπελίζ. και στις µεγάλες Δηµοκρατίες της 
Νότιας Αµερικής όπως Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, 
Βραζιλία, Γαλλική Γουιάνα, Ολλανδική Γουιάνα, Βρετανική Γουιάνα, 
Βενεζουέλα, Εκουαντόρ, Περού, Βολιβία και Χιλή. επίσης στα 
συµπλέγµατα των Νησιών των Δυτικών Ινδιών, όπως η Κούβα, η 
Αϊτή, το Πόρτο Ρίκο, η Τζαµάικα και ο Άγιος Δοµίνικος και τα 
συµπλέγµατα των Νησιών των Μικρών Αντίλλων, τα Νησιά 
Μπαχάµες και τα Νησιά Βερµούδα. οµοίως στα νησιά, ανατολικά, 
δυτικά και νότια της Νότιας Αµερικής, όπως το Τρινιντάντ, τα 
Νησιά Φόλκλαντ και Γκαλαπάγος, το Χουάν Φερνάντεζ και το 
Τοµπάγκο. Επισκεφθείτε ειδικά την πόλη Μπαχία, στην ανατολική 
ακτή της Βραζιλίας. Επειδή στο παρελθόν αυτή η πόλη βαφτίστηκε µε 
το όνοµα, ΜΠΑΧΙΑ, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι εµπνεύστηκε 
από το Άγιο Πνεύµα.  

Εποµένως, οι πιστοί του Θεού πρέπει να επιδείξουν µεγίστη 
προσπάθεια, να υψώσουν τη θεϊκή µελωδία σ’όλες εκείνες τις 
περιοχές, να διακηρύξουν τις ουράνιες διδασκαλίες και να σκορπίσουν 
πάνω σ’όλες, το πνεύµα της αιώνιας ζωής. έτσι ώστε αυτές οι 
Δηµοκρατίες να φωτιστούν τόσο µε τη λαµπρότητα και την 
ακτινοβολία του Ήλιου της Πραγµατικότητας που να γίνουν 
αντικείµενο επαίνου και επιδοκιµασίας όλων των άλλων χωρών. 
Οµοίως, πρέπει να δώσετε µεγάλη προσοχή στη Δηµοκρατία του 
Παναµά, γιατί σ’εκείνο το σηµείο η Δύση και η Ανατολή ενώνονται 
µέσω της Διώρυγας του Παναµά, και βρίσκεται επίσης µεταξύ των 
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δύο µεγάλων ωκεανών. Εκείνος ο τόπος θα γίνει πολύ σπουδαίος στο 
µέλλον. Οι διδασκαλίες, όταν θα εδραιωθούν εκεί, θα ενώσουν την 
Ανατολή και τη Δύση, το Βορρά και το Νότο.  

Ως εκ τούτου η πρόθεση πρέπει να εξαγνιστεί, η προσπάθεια να 
εξευγενιστεί και να εξυψωθεί, έτσι ώστε να καθιερώσετε σχέση 
συµπάθειας µεταξύ των καρδιών του κόσµου της ανθρωπότητας. 
Αυτός ο ένδοξος σκοπός δε θα πραγµατοποιηθεί παρά µόνο µε την 
προαγωγή των θείων διδασκαλιών οι οποίες είναι τα θεµέλια των 
άγιων θρησκειών. 

  
Σκεφτείτε πώς υπηρέτησαν οι θρησκείες του Θεού τον κόσµο της 

ανθρωπότητας! Πώς η θρησκεία του Τορά  συνέβαλε στη δόξα, την 5

τιµή και την πρόοδο του Έθνους του Ισραήλ! Πώς η πνοή του Αγίου 
Πνεύµατος της Αυτού Αγιότητας του Χριστού δηµιούργησε 
συµπάθεια και ενότητα µεταξύ των διχασµένων κοινοτήτων και 
φιλονικούντων οικογενειών! Πώς η ιερή δύναµη της Αυτού Αγιότητας 
του Μωάµεθ έγινε το µέσο της ενότητας και της συµφιλίωσης των 
εχθρικών οµάδων και των διαφόρων φυλών της Χερσονήσου της 
Αραβίας - σε τόσο µεγάλη έκταση που χίλιες φυλές συγχωνεύτηκαν 
σε µία φυλή. η διαµάχη και η έριδα σταµάτησαν. όλοι τους ενωµένοι 
και οµόφωνα αγωνίστηκαν για να προωθήσουν την υπόθεση της 
πνευµατικής καλλιέργειας και του πολιτισµού , κι έτσι 
απελευθερώθηκαν από το χαµηλότερο βαθµό της κατάπτωσης, 
πετώντας προς το ύψος της παντοτινής δόξας! Είναι δυνατό να βρεθεί 
Συλλογικό Κέντρο στο φαινοµενικό κόσµο µεγαλύτερο απ’αυτό; Σε 
σύγκριση µ’αυτό το θεϊκό Συλλογικό Κέντρο, το εθνικό, το 
πατριωτικό, το πολιτικό και το πολιτιστικό και διανοητικό συλλογικό 
κέντρο είναι σαν παιδικό παιχνίδι!  

Αγωνιστείτε τώρα ώστε το Συλλογικό Κέντρο των ιερών 
θρησκειών - για την ενστάλαξη του οποίου εµφανίστηκαν όλοι οι 
Προφήτες και το οποίο δεν είναι κανένα άλλο από το πνεύµα των 
Θείων Διδασκαλιών - να διαδοθεί σ’ όλα τα µέρη της Αµερικής, έτσι 
που ο καθένας από σας να λάµψει από τον ορίζοντα της 
Πραγµατικότητας σαν το άστρο της αυγής, η θεία φώτιση να 
υπερνικήσει το σκοτάδι της φύσης και ο κόσµος της ανθρωπότητας να 
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διαφωτιστεί. Αυτό είναι το πιο µεγάλο έργο! Εάν ενισχυθείτε σ’αυτό, 
αυτός ο κόσµος θα γίνει ένας άλλος κόσµος, η επιφάνεια της γης θα 
γίνει ένας ευχάριστος Παράδεισος και θα εγκαθιδρυθούν αιώνιοι 
Θεσµοί.  

Οποιοσδήποτε ταξιδεύει σε διάφορα µέρη για να διδάξει, ας 
διαβάσει προσεκτικά πάνω στο βουνό, στην έρηµο, στη στεριά και 
στη θάλασσα αυτή την ικεσία.  

Ω Θεέ! Ω Θεέ! Εσύ βλέπεις την αδυναµία µου, την ταπεινότητα 
και την ταπεινοφροσύνη µου µπροστά στα πλάσµατά Σου. παρ’ όλα 
αυτά, έχω εναποθέσει σε Σένα την εµπιστοσύνη µου και έχω σηκωθεί 
για τη διάδοση των διδασκαλιών Σου ανάµεσα στους δυναµικούς 
υπηρέτες Σου, βασισµένος στην ισχύ και τη δύναµή Σου.  

Ω Κύριε! Είµαι ένα πουλί µε σπασµένες φτερούγες και επιθυµώ 
να πετάξω ψηλά στο άπειρό Σου διάστηµα. Πώς µπορώ να το κάνω 
αυτό χωρίς την πρόνοια και τη χάρη Σου, την ενίσχυση και τη βοήθειά 
Σου;  

Ω Κύριε! Λυπήσου την αδυναµία µου και δυνάµωσέ µε µέ την 
ισχύ Σου. Ω Κύριε! Λυπήσου την ανικανότητά µου και βοήθησέ µε µε 
τη δύναµη και το µεγαλείο Σου.  

Ω Κύριε! Αν η πνοή του Αγίου Πνεύµατος ενίσχυε το πιο αδύνατο 
από τα πλάσµατα, αυτό θα επιτύγχανε ό,τι επιδίωκε και θα αποκτούσε 
ό,τι επιθυµούσε. Πραγµατικά, Εσύ έχεις βοηθήσει τους δούλους Σου 
στο παρελθόν, και αν και ήταν οι πιο αδύνατοι από τα πλάσµατά Σου, 
οι πιο ταπεινοί από τους δούλους Σου και οι πιο ασήµαντοι απ’ όσους 
έζησαν πάνω στη γη, µε την έγκριση και την εξουσία Σου κέρδισαν το 
προβάδισµα από τους πιο ένδοξους του λαού Σου και από τους πιο 
ευγενείς της ανθρωπότητας. Ενώ προηγουµένως ήταν σαν 
πεταλούδες, έγιναν βασιλικά γεράκια, και ενώ προηγουµένως ήταν 
σαν ρυάκια έγιναν σαν θάλασσες µε τη δωρεά Σου και το έλεός Σου. 
Έγιναν, µε την πιο µεγάλη Σου εύνοια, άστρα που λάµπουν στον 
ουρανό της καθοδήγησης, πουλιά που κελαηδούν στο ροδόκηπο της 
αθανασίας, λιοντάρια που ουρλιάζουν στα δάση της γνώσης και της 
σοφίας και φάλαινες που κολυµπούν στον ωκεανό της ζωής.  

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Επιεικής, ο Ισχυρός, ο Δυνατός και ο Πλέον 
Φιλεύσπλαχνος των φιλεύσπλαχνων. 
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