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Πρόλογος 

Πολλά έχουν ήδη γραφτεί για την επίσκεψη του Αμπντολ-Μπαχά, Αμπάς Εφέντι, στην Ευρώπη. κατά 
τη διάρκεια της διαμονής Του στο Παρίσι στη λεωφόρο de Ca-moens 4, έδινε σύντομες "Ομιλίες" 
κάθε πρωί σ' αυτούς που συνωστίζονταν με την έντονη επιθυμία ν' ακούσουν τη διδασκαλία Του. 
Αυτοί οι ακροατές προέρχονταν από πολλές εθνικότητες και τρόπους σκέψης, ήταν σοφοί και 
αμαθείς, μέλη διάφορων θρησκευτικών αιρέσεων, θεοσοφιστές και αγνωστικιστές, υλιστές και 
πνευματιστές κ.λπ. 
Ο Αμπντολ-Μπαχά μιλούσε περσικά που μεταφράζονταν στα γαλλικά. 
Απ' αυτές τις "Ομιλίες" οι δύο μου κόρες, η φίλη μου κι εγώ κρατήσαμε σημειώσεις. 
Πολλοί φίλοι μάς ζήτησαν να δημοσιεύσουμε αυτές τις σημειώσεις στα αγγλικά, αλλά εμείς 
διστάζαμε. Στο τέλος όταν ο Ίδιος ο Αμπντολ-Μπαχά μας το ζήτησε συμφωνήσαμε φυσικά - παρ' όλο 
που αισθανόμασταν ότι η πένα μας είναι «πολύ αδύνατη για ένα τόσο υψηλό μήνυμα». 
Την ποιότητα της αυθόρμητης απλότητας, που τόσο επιδέξια αποδόθηκε από το μεταφραστή στα 
γαλλικά, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε στην ταπεινή αγγλική μας παρουσίαση. 
S.L.B., Μ.Ε.Β., R.E.C.B. και Β.Μ.Ρ. 
Mont Pelerin, Vevey Ιανουάριος, 1912 
 
 
Σημ.: Αυτά τα αρχικά σημαίνουν:  

− Β.Μ.Ρ.: Beatrice Marion Piatt (Verdiyeh)  
− Μ.Ε.Β.: Mary Esther Blomfield (Parvine)  
− R.E.C.B.: Rose Ellinor Cecilia Blomfield (Nuri)  
− S.L.B.: Sara Louisa Blomfield (Sitarih) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτός ο τόμος περιέχει ομιλίες που δόθηκαν από τον Αμπντολ-Μπαχά, την τρίτη και τελευταία από 
τις μεγάλες Κεντρικές Μορφές της Μπαχάι Πίστης, ο μόνος που επισκέφτηκε τη Δύση. Δόθηκαν 
ανεπίσημα σε μικρά ακροατήρια κατά τη διάρκεια της παραμονής Του στο Παρίσι από τον Οκτώβριο 
ως το Δεκέμβριο του 1911. Όλων των ειδών άνθρωποι Τον άκουσαν - μερικοί έτοιμοι να δώσουν τη 
ζωή τους για το μήνυμα Του, κι άλλοι να συνωμοτήσουν για τη δολοφονία Του. Τα λόγια Του 
κρατήθηκαν σε σημειώσεις από μερικές κυρίες και σήμερα έχουν δημοσιευτεί σε αρκετές γλώσσες. 
Στην πόλη Σιράζ της Περσίας, το Μάιο του 1844, γεννήθηκε η Μπαχάι αποκάλυψη, όταν δεκαοχτώ 
ειλικρινείς ψυχές, ακολουθώντας τις μεθόδους των Σοφών Ανθρώπων, βρήκαν και ανεξάρτητα 
αναγνώρισαν το Σι-γιέντ Μιρζά Αλί Μοχαμμάντ ως τον Αγγελιοφόρο του Θεού τον οποίον 
αναζητούσαν. αυτοί οι μαθητές, μετά από μια σύντομη περίοδο μύησης, στάλθηκαν από τον 
Πνευματικό τους Αρχηγό να διακηρύξουν σε μακρινά μέρη την αυγή μιας νέας Αποκάλυψης στη γη, 
και τον επικείμενο ερχομός ενός ακόμη πιο μεγάλου Αγγελιοφόρου. Μέσα σε λίγους μήνες από τη 
διακήρυξη των Χαρμόσυνων αυτών Ειδήσεων η χώρα φλεγόταν από άγριο μίσος και έγινε η σκηνή 
των σκληρότερων διωγμών στην ιστορία, καθώς το κίνημα απλωνόταν αστραπιαία σ' όλη τη χώρα, 
βρίσκοντας οπαδούς τόσο ανάμεσα στην άρχουσα τάξη όσο και στους πιο ταπεινούς ανθρώπους, και 
δημιουργώντας πανικό στις αρχές που με τη σειρά τους επιζητούσαν να διεγείρουν την αντίσταση 
του λαού. Ταξιδιώτες από τη Δύση έχουν αναφέρει στα κείμενα τους τρομερές σκηνές στις οποίες 
υπήρξαν μάρτυρες στην Περσία αυτή την εποχή. Αλλά τα βασανιστήρια και οι μαρτυρικοί θάνατοι, 
όσο θηριώδεις κι αν ήταν, δεν κατάφεραν να αποθαρρύνουν τους οπαδούς του Προφήτη, που 
έδειχναν όλο και μεγαλύτερη επιθυμία να θυσιάσουν τη ζωή τους για τον Κύριο τους. Μέσα σε λίγα 
χρόνια, είκοσι χιλιάδες άνθρωποι παραδόθηκαν με χαρά στο θάνατο. Το πρώτο στάδιο των διωγμών 
κορυφώθηκε με το μαρτυρικό θάνατο του Αλί Μοχαμμάντ, ο οποίος είχε υιοθετήσει τον τίτλο 
Μπαμπ, ή Πύλη, από εκτελεστικό απόσπασμα στην πλατεία της αγοράς του Ταμπρίζ στις 9 Ιουλίου 
1850. 
Το 1863, στον κήπο του Ριζβάν στη Βαγδάτη, ένας Πέρσης ευγενής που ονομαζόταν Μιρζά Χοσέιν Αλί, 
γνωστός ως Μπαχάολλα ή η Δόξα του Θεού, ανακήρυξε τον Εαυτό Του ως τον Αγγελιοφόρο του 
Θεού, τον Οποίο ο Μπαμπ είχε πει στους οπαδούς Του να αναμένουν. Όντας ο ίδιος από τους 
πρώτους μαθητές του Μπαμπ, είχε απογυμνωθεί από όλα τα υπάρχοντα Του και είχε εγκλειστεί σε 
μια υπόγεια φυλακή στην Τεχεράνη μέχρι την εξορία Του στη Βαγδάτη. Ακολούθησαν κι άλλες 
εξορίες, εκπληρώνοντας κατά περίπτωση μερικές γραπτές προφητείες, στην Κωνσταντινούπολη, 
Αδριανούπολη, και τελικά στην Άκκα. Από τη φυλακή Του εδώ διακήρυξε τον Εαυτό Του και το 
μήνυμα Του με επιστολές προς τους κυβερνήτες της γης, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις 
ετοιμασίες τους για πόλεμο και να στραφούν προς Αυτόν, προλέγοντας την πτώση τους αν 
αγνοούσαν την έκκληση Του. Οι είκοσι μοναρχίες που κατέρρευσαν από τότε δίνουν μια φοβερή 
μαρτυρία για τη δύναμη του λόγου Του. Όλα Του τα γραπτά, πολλά από τα οποία γράφτηκαν σε 
απάντηση ατομικών ερωτήσεων, ανέρχονται γύρω στους εκατό τόμους. Έφυγε απ' αυτή τη ζωή το 
1892, ενώ ουσιαστικά ήταν ακόμη φυλακισμένος και είχε ορίσει το μεγαλύτερο γιο Του, γνωστό ως 
Αμπντολ - Μπαχά, Υπηρέτη της Δόξας, ως διάδοχο Του και ερμηνευτή του λόγου Του. 
Ο Αμπντολ-Μπαχά γεννήθηκε το 1844 και συνόδευσε τον Πατέρα Του στα ταξίδια Του, μοιραζόμενος 
μαζί με τα άλλα μέλη της οικογένειας τις στερήσεις , την εξορία και τη φυλάκιση Του. Παρέμεινε 
φυλακισμένος μετά το θάνατο του Μπαχάολλα, δεχόμενος στην εξορία Του πολλούς προσκυνητές 
από τη Δύση, μέχρι που η τουρκική επανάσταση του 1908 Τον απελευθέρωσε. Μέχρι τότε δεν ήταν 
δυνατόν, για τον αναγνωρισμένο Αρχηγό της Πίστης να ταξιδέψει για να κηρύξει το μήνυμα της. 
Ο Αμπντολ-Μπαχά ταξίδεψε με πλοίο για την Ευρώπη το 1911, σε ηλικία 67 ετών και έδωσε την 
πρώτη Του ομιλία σε δυτικό ακροατήριο στο City Temple του Αονδίνου στις 10 Σεπτεμβρίου 1911. 
Στις 3 Οκτωβρίου έφυγε από την Αγγλία για τη Γαλλία κι έμεινε στο Παρίσι εννέα εβδομάδες στη 
διάρκεια των οποίων δόθηκαν οι ομιλίες που καταγράφονται εδώ. Φεύγοντας από την Ευρώπη στις 2 
Δεκεμβρίου 1911, ο Αμπντολ-Μπαχά επέστρεψε στην Αίγυπτο μέχρι την άνοιξη όταν ξεκίνησε για το 
δεύτερο ταξίδι Του στη Δύση, αυτή τη φορά στην Αμερική όπου, στη διάρκεια μιας οχτάμηνης 
περιοδείας, επισκέφτηκε πάνω από σαράντα κέντρα από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Στο Wilmett κοντά στο Σικάγο, έβαλε το θεμέλιο λίθο για τον 
πρώτο Μπαχάι Ναό στη Δύση. Το Δεκέμβριο του 1912 επισκέφτηκε πάλι τη Βρετανία κι έδωσε 
ομιλίες στο Αίβερπουλ, στην Οξφόρδη, το Εδιμβούργο, το Woking και το Μπρίστολ καθώς επίσης και 
το Αονδίνο. Τρεις απ' αυτές τις ομιλίες που δόθηκαν στη Βρετανία περιλαμβάνονται στο τέλος αυτού 
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του βιβλίου μαζί με μια Πινακίδα που αποκάλυψε τον Αύγουστο του 1913. Από τη Βρετανία ο 
Αμπντολ-Μπαχά πήγε πάλι στη Γαλλία και ακολούθως επισκέφτηκε έναν αριθμό ευρωπαϊκών 
πόλεων μεταξύ των οποίων τη Στουτγάρδη, τη Βιέννη και τη Βουδαπέστη, πριν να ταξιδέψει στο Πορτ 
Σάιδ τον Ιούνιο. 
Ο τύπος της εποχής ανέφερε πολλά γι' Αυτόν και οι άνθρωποι συνωστίζονταν για να Τον δουν 
οπουδήποτε πήγαινε. «Όταν θυμόμαστε εκείνες τις μέρες, τα αυτιά μας γεμίζουν με τον ήχο των 
βημάτων τους», έγραψε η οικοδέσποινα που Τον φιλοξενούσε στο Λονδίνο, «καθώς έρχονταν απ' 
όλες τις χώρες της γης. Κάθε μέρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ένα συνεχές ποτάμι, μια 
ατέλειωτη πομπή». Σοφοί άνθρωποι Του απέδιδαν φόρο τιμής. 
Το 1913 επέστρεψε στους Αγίους Τόπους, όπου πέθανε το 1921. 
Η ταχύτητα της εξάπλωσης σ' όλη την υδρόγειο των ιδεών που διακήρυξε ο Μπαχάολλα είναι ένα 
από τα πιο παράξενα φαινόμενα των νεότερων χρόνων. Αίγοι σκεπτόμενοι άνθρωποι αντιτίθενται 
σήμερα σε αρχές όπως η ισότητα των φύλλων, η ενότητα των εθνών - βοηθούμενοι τόσο πολύ από 
νέες ανακαλύψεις, η καθιέρωση μιας διεθνούς βοηθητικής γλώσσας, ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο 
που να συνεπάγεται την παραχώρηση μέρους της εθνικής κυριαρχίας, την εδραίωση συλλογικής 
ασφάλειας και την αναγνώριση της ενότητας της ανθρωπότητας με τη συνακόλουθη αδυναμία λύσης 
των προβλημάτων της σε τοπική κλίμακα. 
Πραγματικά, αν και αυτές και άλλες αρχές διακηρύχθηκαν σε μια εποχή που φαίνονταν μέχρι 
παραλογισμού μη ρεαλιστικές, ο τελικός θρίαμβος τους δεν αμφισβητήθηκε ποτέ - μόνο για τον 
τρόπο επίτευξης τους δόθηκε στον άνθρωπο η επιλογή - ο τρόπος θα ήταν εύκολος ή επώδυνος 
ανάλογα με το αν δεχόταν ή απέρριπτε το θεϊκό τους Ερμηνευτή. Οι φρικτές συνέπειες της επιλογής 
του είναι τόσο σαφείς σήμερα, όσο η αναπόφευκτη αποδοχή, ενός προς ένα, των ιδανικών που 
επέλεξε να αγνοήσει. 
Η Μπαχάι Πίστη έχει οριστεί ως ανανέωση της Θρησκείας, αλλά προσφέρει επίσης κάτι καινούργιο 
μεταξύ των θρησκειών. Παρέχει έναν καταστατικό χάρτη για μια παγκόσμια τάξη, βασισμένη στις 
αρχές που εκφράζει και σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει την ενότητα του ανθρώπου, όπως επίσης κι 
ένα διαχειριστικό σύστημα που ήδη λειτουργεί με επιτυχία σε εμβρυώδη κατάσταση σε πολλά μέρη 
του κόσμου. Ρίχνει φως σε πολλά προβλήματα όπως η έννοια της Δημιουργίας και η θέση του 
ανθρώπου στο σύμπαν. Ακόμα δίνει εξήγηση για ολόκληρη την πορεία της ιστορίας μέχρι το χάος των 
ημερών μας, εντάσσοντας τα όλα σ' ένα Σκοπό του οποίου η αποκάλυψη δε σταματάει ούτε για μια 
στιγμή. Το να ταυτίζεται κανείς με αυτό φέρνει ύψιστη ικανοποίηση και έντονη επιθυμία να 
βοηθήσει στην επίτευξη τους. Μια εγγονή της βασίλισσας Βικτωρίας, η βασίλισσα Μαρία της 
Ρουμανίας έγραψε: «Η Μπαχάι διδασκαλία φέρνει ειρήνη και κατανόηση. είναι σαν μια μεγάλη 
αγκαλιά που συγκεντρώνει όλους όσους αναζητούσαν καιρό λόγια ελπίδας. Δέχεται όλους τους 
μεγάλους Προφήτες που προϋπήρξαν, δεν καταστρέφει άλλα πιστεύω και αφήνει όλες τις πόρτες 
ανοιχτές. Θλιμμένη από τη συνεχή διαμάχη μεταξύ των πιστών πολλών δογμάτων και κουρασμένη 
από τη μισαλλοδοξία του ενός προς τον άλλο, ανακάλυψα στην Μπαχάι διδασκαλία το αληθινό 
πνεύμα του Χριστού που έχει τόσο συχνά αποκηρυχθεί και παρεξηγηθεί: ενότητα αντί διαμάχη, 
ελπίδα αντί καταδίκη, αγάπη αντί μίσος, και μια μεγάλη ανακούφιση για όλους τους ανθρώπους». 
Με το θάνατο του Αμπντολ-Μπαχά η Πίστη πέρασε στη Διαμορφωτική της εποχή που προοριζόταν να 
δει την εδραίωση της σ' όλο τον κόσμο. Το 1921 η Πίστη είχε φτάσει σε τριάντα τρεις χώρες και από 
τότε εξαπλώνεται σ' όλο τον κόσμο. Αντιπροσωπεύεται τώρα σε περισσότερες από 300 χώρες και 
μεγάλα νησιά. υπάρχουν περισσότερα από 32.000 τοπικά κέντρα και οι Μπαχάι Γραφές έχουν 
μεταφραστεί σε περισσότερες από 4001 διαφορετικές γλώσσες. 
Αυτοί που συνάντησαν τον Αμπντολ-Μπαχά δεν εκπλήσσονται από την επιτυχημένη και γρήγορη 
εξάπλωση της Μπαχάι Πίστης. Βίωσαν μια αίσθηση εξύψωσης σ' ένα επίπεδο όπου τα προβλήματα 
τους φαίνονταν να εξαφανίζονται. Ακτινοβολούσε ένα θαυμάσιο πνεύμα αγάπης και ενότητας έτσι 
που όλες οι διαφορές ξεχνιόνταν στην παρουσία Του. Αν η μικρότερη από τις τρεις Κεντρικές Μορφές 
της Μπαχάι Πίστης μπορούσε να επιφέρει τέτοιο αποτέλεσμα, πώς θα μπορούσαν να απορήσουν για 
τη δύναμη αυτής της Πίστης να προσελκύει ψυχές και να ενώνει καρδιές; Κλείνουμε αυτή την 
εισαγωγή παραθέτοντας τα λόγια ενός διακεκριμένου Άγγλου, του Sir Ronald Storrs, ο οποίος 
συνάντησε τον Αμπντολ-Μπαχά και αισθάνθηκε τη δύναμη του μεγάλου Του πνεύματος. 

1 Στοιχεία 1993 
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«Συνάντησα για πρώτη φορά τον Αμπντολ-Μπαχά το 1900... Πήγαινα με μια άμαξα κατά μήκος της 
ακτής από τη Χάιφα στην Ακκα και πέρασα μια πολύ ευχάριστη ώρα με τον καρτερικό αλλά 
ανυπότακτο φυλακισμένο και εξόριστο... Ο πόλεμος μας χώρισε πάλι μέχρι που ο λόρδος Allenby, 
μετά τη θριαμβευτική του πορεία δια μέσου της Συρίας, με έστειλε να εγκαταστήσω την κυβέρνηση 
στη Χάιφα και σε όλη εκείνη την περιοχή. Επισκέφτηκα τον Αμπάς Εφέντι την ίδια μέρα που έφτασα 
και χάρηκα πολύ που τον βρήκα απαράλλακτο. 
Ποτέ δεν παρέλειπα να Τον επισκέπτομαι όποτε πήγαινα στη Χάιφα. Η συνομιλία μαζί Του ήταν μια 
πραγματικά αξιοσημείωτη εξύψωση όπως αυτή ενός αρχαίου προφήτη, πολύ ανώτερη από την 
πολυπλοκότητα και τη μικρότητα της Παλαιστινιακής πολιτικής, και ανήγαγε όλα τα προβλήματα σε 
επίπεδο αρχών... 
Απέδωσα τον τελευταίο μου θλιβερό φόρο στοργικής τιμής όταν το 1921 συνόδευσα το Sir Herbert 
Samuel στη κηδεία του Αμπάς - Εφέντι. Ανεβήκαμε επικεφαλής μιας ακολουθίας ανθρώπων από 
πολλές θρησκείες την πλαγιά του όρους Κάρμελ, και δεν έχω δει ποτέ μια πιο ενωμένη έκφραση 
λύπης και σεβασμού απ' αυτήν που αποδόθηκε με την τέλεια απλότητα της τελετής». 
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Ομιλίες στο Παρίσι 

ΜΕΡΟΣ Α: 
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Ομιλίες στο Παρίσι 

1. ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΓΙΑ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΞΕΝΟΥΣ 

 
16 και 17 Οκτωβρίου 1911 
 
Όταν ένας άνθρωπος στρέφει το πρόσωπο του προς το θεό βλέπει τον ήλιο να λάμπει παντού. Όλοι 
οι άνθρωποι είναι αδέλφια του. Μην αφήνετε τη συμβατικότητα να σας κάνει να φαίνεστε ψυχροί 
και άσπλαχνοι όταν συναντάτε άγνωστους ανθρώπους από άλλες χώρες. Μην τους αντιμετωπίζετε 
σαν να υποπτεύεστε ότι είναι κακοποιοί, κλέφτες και αγροίκοι. Νομίζετε ότι είναι αναγκαίο να είστε 
πολύ προσεκτικοί, να μην εκθέτετε τον εαυτό σας στον κίνδυνο κάνοντας γνωριμίες με τέτοιους, 
πιθανώς, ανεπιθύμητους ανθρώπους. 
Σας ζητώ να μην σκέφτεστε μόνο τον εαυτό σας. Να είστε ευγενικοί με τους ξένους, είτε έρχονται 
από την Τουρκία, την Ιαπωνία, την Περσία, τη Ρωσία, την Κίνα, είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα 
του κόσμου. 
Βοηθήστε τους να νιώθουν σαν στο σπίτι τους· μάθετε που μένουν και ρωτήστε αν μπορείτε να τους 
προσφέρετε κάποια βοήθεια· προσπαθήστε να κάνετε τη ζωή τους λίγο πιο ευχάριστη. 
Μ' αυτό τον τρόπο ακόμη κι αν, καμιά φορά, αυτό που αρχικά υποψιαστήκατε βγει αληθινό, ακόμη 
και τότε βγείτε απ' την πορεία σας για να είστε καλοί μαζί τους - αυτή η καλοσύνη θα τους βοηθήσει 
να γίνουν καλύτεροι. 
Στο κάτω - κάτω, γιατί θα έπρεπε οποιοσδήποτε ξένος λαός να αντιμετωπίζεται σαν παράξενος; 
Ας καταλάβουν όλοι όσοι σας συναντούν ότι είσαστε πράγματι Μπαχάι, χωρίς να το διακηρύσσετε. 
θέστε σε εφαρμογή τη διδασκαλία του Μπαχάολλα για την καλοσύνη προς όλα τα έθνη. Μην είστε 
ικανοποιημένοι με το να δείχνετε φιλία μόνο με τα λόγια, κάντε την καρδιά σας να φλέγεται από 
στοργική καλοσύνη για όλους όσους θα βρεθούν στο δρόμο σας. 
Ω εσείς από τα Δυτικά έθνη, δείξτε καλοσύνη σ' αυτούς που έρχονται από την Ανατολή για να 
μείνουν ανάμεσα σας. Ξεχάστε την τυπικότητα σας όταν μιλάτε μαζί τους· δεν τους είναι οικεία. 
Στους λαούς της Ανατολής αυτή η συμπεριφορά φαίνεται ψυχρή, μη φιλική. Καλύτερα να είστε πιο 
διαχυτικοί. Αφήστε να φανεί ότι είστε γεμάτοι από οικουμενική αγάπη. όταν συναντάτε έναν Πέρση 
ή όποιον άλλο ξένο, μιλήστε του όπως σ' ένα φίλο. αν δείχνει να νιώθει μοναξιά προσπαθήστε να 
τον βοηθήσετε, προσφέρτε του την πρόθυμη υπηρεσία σας· αν είναι λυπημένος παρηγορήστε τον, 
αν είναι φτωχός βοηθήστε τον, αν είναι καταπιεσμένος σώστε τον, αν είναι δυστυχισμένος 
ανακουφίστε τον. Πράττοντας έτσι, θα αποδείξετε ότι, όχι μόνο στα λόγια, αλλά αληθινά και στις 
πράξεις θεωρείτε όλους τους ανθρώπους αδέλφια σας. 
Τί όφελος υπάρχει να συμφωνούμε ότι η οικουμενική φιλία είναι καλή και να μιλάμε για την 
αλληλεγγύη της ανθρώπινης φυλής σαν ένα μεγάλο ιδανικό; Αν αυτές οι σκέψεις δε μεταφερθούν 
στον κόσμο της δράσης, είναι άχρηστες. 
Το άδικο εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο επειδή ακριβώς οι άνθρωποι μιλάνε μόνο για τα 
ιδανικά τους και δεν αγωνίζονται να τα πραγματοποιήσουν. Αν οι πράξεις έπαιρναν τη θέση των 
λόγων, η δυστυχία του κόσμου θα μετατρεπόταν πολύ γρήγορα σε ευτυχία. 
Ο άνθρωπος που κάνει μεγάλο καλό και δε μιλάει γι' αυτό, βρίσκεται στο δρόμο προς την 
τελειότητα. 
Ο άνθρωπος που έκανε ένα μικρό καλό και το μεγαλοποιεί με τα λόγια του, αξίζει πολύ λίγο. 
Αν σας αγαπώ, δεν χρειάζεται να μιλάω συνεχώς για την αγάπη μου - το ξέρετε χωρίς να χρειάζονται 
λόγια. από την άλλη μεριά, αν δε σας αγαπώ και αυτό θα το ξέρετε, και δε θα με πιστεύατε ακόμη κι 
αν σας έλεγα με χίλιες λέξεις ότι σας αγαπούσα. 
Οι άνθρωποι μιλάνε πολύ για την καλοσύνη, χρησιμοποιώντας πολλές όμορφες λέξεις, γιατί θέλουν 
να θεωρούνται σπουδαιότεροι και καλύτεροι από τους συνανθρώπους τους, αναζητώντας φήμη στα 
μάτια του κόσμου. αυτοί που κάνουν το μεγαλύτερο καλό χρησιμοποιούν τα λιγότερα λόγια σε ότι 
αφορά τις πράξεις τους. 
Τα τέκνα του Θεού κάνουν τα έργα χωρίς να υπερηφανεύονται, υπακούοντας στους νόμους Του. 
Η ελπίδα μου για σας είναι πως θα αποφύγετε για πάντα την τυραννία και την καταπίεση· ότι θα 
εργαστείτε αδιάκοπα μέχρις ότου η δικαιοσύνη επικρατήσει σε κάθε χώρα, ότι θα κρατήσετε τις 
καρδιές σας καθαρές και τα χέρια σας αμέτοχα σε κάθε αδικία. 
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Αυτό είναι εκείνο που η προσέγγιση στο Θεό απαιτεί από σας, και αυτό είναι εκείνο που εγώ 
προσδοκώ από σας. 
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Ομιλίες στο Παρίσι 

2. Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΝΕΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 
18 Οκτωβρίου 1911 
 
Η πραγματικότητα του ανθρώπου είναι η σκέψη του, όχι το υλικό του σώμα. Η δύναμη της σκέψης 
και η ζωώδης δύναμη είναι συνεργάτες. Αν και ο άνθρωπος είναι μέρος της ζωικής δημιουργίας, 
κατέχει μια δύναμη σκέψης ανώτερη απ' όλα τα όντα της δημιουργίας. 
Όταν η σκέψη ενός ανθρώπου ασχολείται διαρκώς με ουράνια θέματα, τότε βαδίζει το δρόμο της 
αγιοσύνης· όταν, αντίθετα, η σκέψη του δεν ανυψώνεται, αλλά κατευθύνεται προς τα κάτω για να 
επικεντρωθεί στα πράγματα του κόσμου τούτου, ο άνθρωπος γίνεται όλο και περισσότερο υλικός, 
μέχρι που φτάνει σε μια κατάσταση λίγο καλύτερη από αυτή ενός απλού ζώου. 
Οι σκέψεις μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 
1η: Σκέψη που ανήκει μόνο στον κόσμο της σκέψης. 
2η: Σκέψη που εκφράζεται σε πράξη. 
Μερικοί άντρες και γυναίκες χαίρονται με υπερηφάνεια για τις υψηλές τους σκέψεις, αν όμως οι 
σκέψεις αυτές δε φτάνουν ποτέ στο πεδίο της πράξης παραμένουν άχρηστες: η δύναμη της σκέψης 
εξαρτάται από τη φανέρωση της στα έργα. Η σκέψη ενός φιλόσοφου, όμως, μπορεί στον κόσμο της 
προόδου και της εξέλιξης να μεταφραστεί σε πράξεις άλλων ανθρώπων, ακόμη και όταν ο ίδιος δεν 
μπορεί ή δε θέλει να πραγματώσει τα μεγάλα του ιδανικά στην ίδια του τη ζωή. Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκει η πλειονότητα των φιλοσόφων, των οποίων οι διδαχές στέκονται πολύ 
υψηλότερα από τις πράξεις τους. αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στους φιλοσόφους που είναι 
Πνευματικοί Δάσκαλοι και σε αυτούς που είναι απλοί φιλόσοφοι: ο Πνευματικός Δάσκαλος είναι ο 
πρώτος που ακολουθεί την ίδια Του τη διδασκαλία. μεταφέρει στον κόσμο της δράσης τις 
πνευματικές Του συλλήψεις και ιδανικά. Οι Θείες Του σκέψεις φανερώνονται στον κόσμο. Ο Εαυτός 
Του, είναι η σκέψη Του από την οποία Αυτός δεν μπορεί να διαχωριστεί. όταν συναντάμε ένα 
φιλόσοφο που τονίζει τη σπουδαιότητα και το μεγαλείο της δικαιοσύνης, και ενθαρρύνει έναν 
άπληστο μονάρχη στην καταπίεση και την τυραννία του, αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι ανήκει στην 
πρώτη κατηγορία: γιατί κάνει ουράνιες σκέψεις, αλλά δεν εφαρμόζει στην πράξη τις αντίστοιχες 
ουράνιες αρετές. 
Αυτή η κατάσταση είναι αδύνατον να υπάρχει στους Πνευματικούς Φιλοσόφους, γιατί εκφράζουν 
πάντοτε τις υψηλές και ευγενείς σκέψεις τους σε πράξεις. 
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3. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 
19 Οκτωβρίου 1911. 
 
Κάθε αληθινή θεραπεία έρχεται από το θεό! Υπάρχουν Ο Θεός είναι ο μεγάλος ευσπλαχνικός 
γιατρός δύο αιτίες για την ασθένεια, η μία είναι υλική, η άλλη πνευματική. Αν η ασθένεια είναι του 
σώματος, χρειάζεται ένα υλικό φάρμακο, αν είναι της ψυχής, ένα πνευματικό. 
Αν μας περιβάλλει η ουράνια ευλογία στη διάρκεια της θεραπείας τότε μόνο μπορούμε να 
γιατρευτούμε πλήρως, γιατί το φάρμακο είναι μόνο το εξωτερικό και ορατό μέσο, με το οποίο 
δεχόμαστε την ουράνια ίαση. Αν δε θεραπευτεί το πνεύμα, η θεραπεία του σώματος δεν αξίζει 
τίποτε. Τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του Θεού και χωρίς Αυτόν δεν μπορεί να υπάρχει υγεία σε 
μας. 
Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που πέθαναν στο τέλος από την ίδια ακριβώς την αρρώστια, για την 
οποία είχαν κάνει ειδικές μελέτες. Ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, που εκπόνησε μια ειδική μελέτη 
για την πέψη, πέθανε από μια ασθένεια του πεπτικού συστήματος. Ο Aviseu ήταν ειδικός στην 
καρδιολογία, αλλά τελικά πέθανε από καρδιακή πάθηση. Ο Θεός είναι ο μεγάλος ευσπλαχνικός 
γιατρός, που μόνο Αυτός έχει τη δύναμη να προσφέρει αληθινή θεραπεία. 
Όλα τα πλάσματα εξαρτώνται από το Θεό, όσο μεγάλη κι αν φαίνεται η γνώση, η δύναμη και η 
ανεξαρτησία τους. 
Παρατηρήστε τους ισχυρούς βασιλιάδες στη γη, που έχουν όλη τη δύναμη του κόσμου που ο 
άνθρωπος μπορεί να τους δώσει, και όμως όταν ο θάνατος τους καλεί πρέπει να υπακούσουν, όπως 
και οι χωρικοί στις πύλες τους. 
Κοιτάξτε επίσης τα ζώα, πόσο αδύναμα είναι παρά τη φαινομενική τους δύναμη! Γιατί ο ελέφαντας, 
το μεγαλύτερο από όλα τα ζώα, ενοχλείται από τη μύγα, και το λιοντάρι δεν μπορεί ν' αποφύγει τον 
ερεθισμό που του προκαλεί το σκουλήκι. Ακόμη και ο άνθρωπος, η ανώτερη μορφή των όντων της 
δημιουργίας, χρειάζεται πολλά πράγματα για την ίδια του τη ζωή. πρώτ' απ' όλα χρειάζεται αέρα, 
και αν τον στερηθεί για λίγα λεπτά πεθαίνει. 
Εξαρτάται επίσης από το νερό, το φαγητό, την ένδυση, τη θερμότητα και πολλά άλλα πράγματα. 
είναι περικυκλωμένος από όλες τις μεριές από κινδύνους και δυσκολίες, που το σώμα του μόνο δεν 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Αν ο άνθρωπος ρίξει μια ματιά στον κόσμο γύρω του, θα δει πως όλα 
τα πράγματα της δημιουργίας εξαρτώνται και είναι αιχμάλωτα στους νόμους της Φύσης. 
Μόνο ο άνθρωπος, χάρη στην πνευματική του δύναμη , στάθηκε ικανός ν' απελευθερωθεί, να 
πετάξει πάνω από τον κόσμο της ύλης και να τον κάνει υπηρέτη του. 
Χωρίς τη βοήθεια του Θεού ο άνθρωπος είναι όμοιος με τα ζώα που πεθαίνουν, όμως ο Θεός του 
έχει χαρίσει τέτοια θαυμαστή δύναμη ώστε να μπορεί να κοιτάξει ψηλά και να δέχεται, ανάμεσα σε 
άλλα δώρα, και θεραπεία από τη θεία Του Γενναιοδωρία. 
Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος δεν είναι ευγνώμων γι' αυτό το υπέρτατο αγαθό, αλλά κοιμάται τον 
ύπνο της αδιαφορίας, παραμελώντας τη μεγάλη ευσπλαχνία, που του έχει δείξει ο Θεός, γυρίζοντας 
το πρόσωπο μακριά από το φως και βαδίζοντας το δρόμο του στο σκοτάδι. 
Ένθερμη προσευχή μου είναι να μην κάνετε κι εσείς το ίδιο, αλλά, αντίθετα, να έχετε σταθερά το 
πρόσωπο σας στραμμένο προς το φως, έτσι ώστε να είστε σαν αναμμένοι πυρσοί στα σκοτεινά 
σημεία της ζωής. 
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4. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΥΣΗΣ 

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 1911 

Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν, ο Πνευματικός Ήλιος της Αλήθειας έλαμπε πάντοτε από τον 
ορίζοντα της Ανατολής. 
Ο Αβραάμ φανερώθηκε στην Ανατολή. Στην Ανατολή εμφανίστηκε ο Μωυσής για να καθοδηγήσει 
και να διδάξει τους ανθρώπους. Στον Ανατολικό ορίζοντα ανέτειλε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο 
Μωάμεθ στάλθηκε σ' ένα έθνος της Ανατολής. Ο Μπαμπ φανερώθηκε στην Ανατολική χώρα της 
Περσίας. Ο Μπαχάολλα έζησε και δίδαξε στην Ανατολή. Όλοι οι μεγάλοι Πνευματικοί Δάσκαλοι 
εμφανίστηκαν στον Ανατολικό κόσμο. όμως αν και ο Ήλιος του Χριστού ανέτειλε στην Ανατολή, η 
ακτινοβολία του έγινε εμφανής στη Δύση, όπου η λαμπρότητα της δόξας του έγινε περισσότερο 
ορατή. Το θείο φως της Διδασκαλίας Του έλαμψε με μεγαλύτερη ένταση στο Δυτικό κόσμο, όπου 
είχε ταχύτερη απήχηση, παρά στη χώρα που γεννήθηκε. 
Αυτή την εποχή η Ανατολή έχει ανάγκη από υλική πρόοδο και η Δύση χρειάζεται ένα πνευματικό 
ιδανικό. Θα ήταν καλό για τη Δύση να στραφεί προς την Ανατολή για διαφώτιση και να δώσει σε 
αντάλλαγμα την επιστημονική της γνώση. Πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή η ανταλλαγή δώρων. 
Η Ανατολή και η Δύση πρέπει να ενωθούν, για να δώσει η μία στην άλλη αυτό που λείπει. αυτή η 
ένωση θα φέρει έναν πραγματικό πολιτισμό, στον οποίο το πνευματικό θα εκφράζεται και θα 
πραγματώνεται στο υλικό. 
Παίρνοντας λοιπόν ο ένας από τον άλλον, θα επικρατήσει η μεγαλύτερη αρμονία, όλοι οι άνθρωποι 
θα είναι ενωμένοι, μια κατάσταση μεγάλης τελειότητας θα επιτευχθεί, θα υπάρξει ένας στέρεος 
δεσμός και αυτός ο κόσμος θα γίνει ένας λαμπρός καθρέφτης για την αντανάκλαση των ιδιοτήτων 
του Θεού. 
Όλοι εμείς, τα Ανατολικά μαζί με τα Δυτικά έθνη, πρέπει να αγωνιζόμαστε μέρα και νύχτα, με 
καρδιά και ψυχή, για να επιτύχουμε αυτό το υψηλό ιδανικό, να εξασφαλίσουμε την ενότητα 
ανάμεσα σε όλα τα έθνη της γης. Κάθε καρδιά τότε θα αναζωογονηθεί, όλα τα μάτια θ' ανοίξουν, η 
πιο θαυμαστή δύναμη θα απελευθερωθεί, η ευτυχία της ανθρωπότητας θα εξασφαλιστεί. 
Πρέπει να προσευχηθούμε, ώστε, με τη Γενναιοδωρία του Θεού, η Περσία να αξιωθεί να δεχτεί τον 
υλικό και διανοητικό πολιτισμό της Δύσης και με τη βοήθεια της Θείας Χάρης να δώσει σε 
αντάλλαγμα το πνευματικό της φως. Το αφοσιωμένο και δραστήριο έργο των ενωμένων λαών, 
δυτικών και ανατολικών, θα πετύχει να πραγματοποιήσει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η δύναμη του 
Αγίου Πνεύματος θα τους βοηθήσει. 
Οι αρχές των Διδασκαλιών του Μπαχάολλα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά, μία προς μία, μέχρι 
να γίνουν κατανοητές και συνειδητές από το μυαλό και την καρδιά - έτσι θα γίνετε ένθερμοι οπαδοί 
του φωτός, αληθινά πνευματικοί, ουράνιοι στρατιώτες του Θεού, ενστερνιζόμενοι και διαδίδοντας 
τον αληθινό πολιτισμό στην Περσία, την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Αυτός θα είναι ο παράδεισος που πρόκειται να έρθει στη γη, όπου όλο το ανθρώπινο γένος θα 
ενωθεί κάτω από τη σκέπη της ενότητας του Βασιλείου της Δόξας. 
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5. Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ 

 
Παρασκευή βράδυ, 20 Οκτωβρίου 1911 
 
Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Πολλές συγκεντρώσεις γίνονται στο Παρίσι κάθε μέρα για διαφορετικούς λόγους, για συζητήσεις 
πολιτικές, εμπορικές, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές, επιστημονικές και πολλές άλλες. 
Όλες αυτές οι συγκεντρώσεις είναι καλές: όμως αυτή η συνάθροιση συγκλήθηκε για να στρέψουν 
όλοι τα πρόσωπα τους προς το Θεό, να μάθουν πώς να εργαστούν καλύτερα για το καλό της 
ανθρωπότητας, να ψάξουν να βρουν πώς θα καταργηθούν οι προκαταλήψεις και να φυτευτεί ο 
σπόρος της αγάπης και της παγκόσμιας αδελφοσύνης στην καρδιά του ανθρώπου. 
Ο Θεός εγκρίνει τα κίνητρα της συνάθροισης μας και μας δίνει την ευλογία Του. 
Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο Θεός είπε: «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα Ημών»2. Στο 
Ευαγγέλιο ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν Εμού»3. Στο Κοράνι ο Θεός 
λέει: «Ο άνθρωπος είναι το Μυστήριο μου και Εγώ το δικό του». Ο Μπαχάολλα γράφει πως ο Θεός 
λέει: «Η καρδιά σου είναι το σπίτι Μου· εξάγνισε τη για την κάθοδο Μου. Το πνεύμα σου είναι ο 
τόπος της αποκάλυψης Μου. καθάρισε το για τη φανέρωση Μου». 
Όλα αυτά τα ιερά λόγια μας δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα του Θεού: όμως 
η Ουσία του Θεού είναι ασύλληπτη για τον ανθρώπινο νου, γιατί η περιορισμένη αντίληψη δεν 
μπορεί να συλλάβει αυτό το άπειρο Μυστήριο. Ο Θεός περιλαμβάνει τα πάντα: Δεν μπορεί να 
περιληφθεί. Αυτό που περιλαμβάνει είναι ανώτερο από αυτό που περιλαμβάνεται. Το σύνολο είναι 
μεγαλύτερο από τα μέρη του. 
Τα πράγματα που είναι κατανοητά από τους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται έξω από 
την ικανότητα τους για κατανόηση, επομένως είναι αδύνατο για την καρδιά του ανθρώπου να 
συλλάβει τη φύση της Μεγαλειότητας του Θεού. Η φαντασία μας μπορεί να παραστήσει μόνο 
εκείνο που είναι ικανή να δημιουργήσει. 
Η δύναμη της κατανόησης διαφέρει σε βαθμό, στα διάφορα βασίλεια της δημιουργίας. Το βασίλειο 
των ορυκτών, το φυτικό και το ζωικό, είναι το καθένα ανίκανο να κατανοήσει οποιαδήποτε 
δημιουργία, πέρα από τη δική του. Το ορυκτό δεν μπορεί να φανταστεί την ικανότητα ανάπτυξης 
του φυτού. Το δέντρο δεν μπορεί να καταλάβει την ικανότητα κίνησης του ζώου, ούτε μπορεί ν' 
αντιληφθεί τι σημαίνει να έχεις όραση, ακοή ή όσφρηση. Όλα αυτά ανήκουν στη φυσική 
δημιουργία. 
Ο άνθρωπος μετέχει κι αυτός σ' αυτή τη δημιουργία. όμως δεν είναι δυνατόν σε κανένα από τα 
κατώτερα βασίλεια να καταλάβει αυτό που συμβαίνει στο μυαλό του ανθρώπου. Το ζώο δεν μπορεί 
ν' αντιληφθεί τη νοημοσύνη ενός ανθρώπου, γνωρίζει μόνο αυτό που συλλαμβάνει με τις ζωώδεις 
του αισθήσεις, δεν μπορεί να φανταστεί τίποτε αφηρημένο. Ένα ζώο δεν μπορεί να μάθει πως η γη 
είναι σφαιρική, ότι περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, ή πώς κατασκευάζεται ο ηλεκτρικός 
τηλέγραφος. Αυτά τα πράγματα είναι δυνατά μόνο για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το 
υψηλότερο έργο της δημιουργίας, το πλησιέστερο στο Θεό απ' όλα τα πλάσματα. 
Όλα τα ανώτερα βασίλεια είναι ακατανόητα για τα κατώτερα. πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν το 
δημιούργημα, ο άνθρωπος, να κατανοήσει τον παντοδύναμο Δημιουργό των πάντων; 
Αυτό που φανταζόμαστε δεν είναι η Πραγματικότητα του Θεού. Αυτός, ο Ακατάληπτος, ο 
Ασύλληπτος, βρίσκεται πέρα από την υψηλότερη σύλληψη του ανθρώπου. 
Όλα τα πλάσματα που υπάρχουν εξαρτώνται από τη Θεία Γενναιοδωρία. Το Θείο Έλεος χορηγεί την 
ίδια τη ζωή. Όπως το φως του ήλιου λάμπει σε όλο τον κόσμο, έτσι το Έλεος του άπειρου Θεού 
διαχέεται σε όλα τα πλάσματα. Όπως ο ήλιος κάνει τους καρπούς της γης να ωριμάζουν και δίνει 
ζωή και θερμότητα σε όλα τα έμβια όντα, έτσι λάμπει και ο Ήλιος της Αλήθειας πάνω σε όλες τις 
ψυχές, γεμίζοντας τις με τη φωτιά της Θείας αγάπης και κατανόησης. 
Η ανωτερότητα του ανθρώπου σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο της δημιουργίας φαίνεται και πάλι 
στο ότι ο άνθρωπος έχει μια ψυχή στην οποία κατοικεί το θείο πνεύμα. οι ψυχές των κατώτερων 
πλασμάτων είναι υποδεέστερες στην ουσία τους. 

2 Γέννεσις 1:26 
3 Κατά Ιωάννην 14:11 
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Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία, ότι απ' όλα τα όντα της δημιουργίας ο άνθρωπος είναι το 
πλησιέστερο στη φύση του Θεού, και γι' αυτό δέχεται ένα μεγαλύτερο μερίδιο από τη Θεία 
Γενναιοδωρία. 
Το βασίλειο των ορυκτών κατέχει την ικανότητα της ύπαρξης. Το φυτό έχει την ικανότητα να 
υπάρχει και να αναπτύσσεται. Το ζώο, εκτός από την ύπαρξη και την ανάπτυξη, έχει την ικανότητα 
να κινείται και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες των αισθήσεων. Στο ανθρώπινο βασίλειο βρίσκουμε 
όλες τις ιδιότητες των κατώτερων κόσμων και πολλές άλλες επιπρόσθετες να έχουν προστεθεί σ' 
αυτές. Ο άνθρωπος είναι το άθροισμα κάθε προηγούμενης δημιουργίας γιατί τα περιλαμβάνει όλα. 
Στον άνθρωπο έχει δοθεί το εξαιρετικό χάρισμα της νοημοσύνης, χάρη στην οποία είναι ικανός να 
δέχεται μεγαλύτερο μερίδιο από το Θείο φως. Ο Τέλειος Άνθρωπος είναι ένας γυαλισμένος 
καθρέφτης που αντανακλά τον Ήλιο της Αλήθειας, φανερώνοντας τις ιδιότητες του Θεού. 
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Όστις είδεν Εμέ, είδε τον Πατέρα»4 το Θεό φανερωμένο στον 
άνθρωπο. 
Ο ήλιος δεν αφήνει τη θέση του στους ουρανούς για να κατέβει στον καθρέφτη, γιατί οι ενέργειες 
της ανόδου και της καθόδου, της έλευσης και της απομάκρυνσης, δεν ταιριάζουν στο Ήπειρο, είναι 
οι μέθοδοι των περιορισμένων όντων. Στη Φανέρωση του Θεού, τον τέλεια γυαλισμένο καθρέφτη, 
εμφανίζονται οι ιδιότητες του Θείου, σε μια μορφή που ο άνθρωπος είναι ικανός να καταλάβει. 
Αυτό είναι τόσο απλό, ώστε όλοι μπορούν να το κατανοήσουν και αυτό που είμαστε ικανοί να 
καταλάβουμε πρέπει κατ' ανάγκη να το δεχτούμε. 
Ο Πατέρας μας δε θα μας θεωρήσει υπεύθυνους για την απόρριψη δογμάτων που είμαστε ανίκανοι, 
είτε να πιστέψουμε είτε να κατανοήσουμε, γιατί Αυτός είναι πάντοτε απόλυτα δίκαιος προς τα 
παιδιά Του. 
Αυτό το παράδειγμα είναι όμως τόσο λογικό, ώστε μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό από το νου 
όλων όσων έχουν τη διάθεση να του δώσουν την προσοχή τους. 
Είθε ο καθένας σας να γίνει ένας φωτεινός λύχνος, του οποίου η φλόγα είναι η Αγάπη του Θεού. 
Είθε οι καρδιές σας να φλέγονται από την ακτινοβολία της ενότητας. Είθε τα μάτια σας να 
φωτίζονται με τη λάμψη του Ήλιου της Αλήθειας! 
Η πόλη του Παρισιού είναι πολύ όμορφη. μια πιο πολιτισμένη και πληρέστερα εφοδιασμένη πόλη 
σε ό,τι αφορά την υλική ανάπτυξη θα ήταν αδύνατο να βρει κανείς στο σημερινό κόσμο. όμως το 
πνευματικό φως δεν έχει λάμψει πάνω της, εδώ και πολύ καιρό: η πνευματική της πρόοδος είναι 
πολύ πίσω σε σχέση με τον υλικό πολιτισμό της. Μια υπέρτατη δύναμη χρειάζεται να την αφυπνίσει 
στην πραγματικότητα της πνευματικής αλήθειας, να εμφυσήσει την ανάσα της ζωής στην 
κοιμώμενη ψυχή της. Πρέπει όλοι να ενωθείτε στο έργο της αφύπνισης της, στην αναζωογόνηση 
των ανθρώπων της, με τη βοήθεια εκείνης της Υπέρατης δύναμης. 
Όταν μια ασθένεια είναι ελαφρά ένα απλό φάρμακο θα αρκεί για να την θεραπεύσει, όταν όμως η 
ελαφριά ασθένεια γίνεται μια τρομερή αρρώστια, τότε ένα πολύ δυνατό φάρμακο πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί από το Θείο Θεραπευτή. Υπάρχουν μερικά δέντρα που ανθίζουν και καρποφορούν 
σε ψυχρό κλίμα, κι άλλα που χρειάζονται τις θερμότερες ακτίνες του ήλιου, για να φτάσουν στην 
πλήρη ωρίμανση. Το Παρίσι είναι ένα από αυτά τα δέντρα που για την πνευματική του εξέλιξη 
απαιτείται ένας μεγάλος φλογερός Ήλιος της Ουράνιας δύναμης του Θεού. 
Ζητώ από όλους σας, από τον καθένα σας χωριστά, να ακολουθήσετε σωστά το φως της αλήθειας 
στις Άγιες Διδασκαλίες και ο Θεός θα σας ενισχύσει με το Άγιο Πνεύμα Του, έτσι ώστε να μπορέσετε 
να ξεπεράσετε τις δυσκολίες και να διαλύσετε τις προκαταλήψεις που προκαλούν διάσταση και 
μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους. Αφήστε τις καρδιές σας να πλημμυρίσουν με τη μεγάλη αγάπη 
του Θεού, αφήστε την να γίνει αισθητή απ' όλους· γιατί κάθε άνθρωπος είναι ένας υπηρέτης του 
Θεού και όλοι δικαιούνται ένα μερίδιο από τη Θεία Γενναιοδωρία. 
Ιδιαίτερα προς αυτούς που οι σκέψεις τους είναι υλικές και οπισθοδρομικές δείξτε τη μεγαλύτερη 
δυνατή αγάπη και υπομονή, κερδίζοντας τους, με τον τρόπο αυτό, στην ενότητα της συναδέλφωσης 
με την ακτινοβολία της καλοσύνης σας. 
Αν είστε πιστοί στο μεγάλο σας έργο, ακολουθώντας τον Άγιο Ήλιο της Αλήθειας χωρίς παρέκκλιση, 
τότε θα ανατείλει η ευλογημένη μέρα της οικουμενικής συναδέλφωσης σ' αυτή την όμορφη πόλη. 

4 κατά Ιωάννην 14:9 
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6. ΟΙ ΟΙΚΤΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΝΑ 

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

 
21 Οκτωβρίου 1911 
 
Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Ελπίζω να είστε όλοι ευτυχισμένοι και καλά. Εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος, αλλά πολύ θλιμμένος. Τα 
νέα της μάχης της Βεγγάζης πληγώνουν την καρδιά μου. Απορώ με την ανθρώπινη αγριότητα που 
ακόμη υπάρχει στον κόσμο! Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να πολεμούν από το πρωί ως το βράδυ, 
να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο, να χύνουν το αίμα των συνανθρώπων τους: και για ποιό λόγο; Για να 
πάρουν στην κατοχή τους ένα κομμάτι της γης! Ακόμη και τα ζώα, όταν πολεμούν, έχουν μια πιο 
άμεση και λογική αιτία για τις επιθέσεις τους! Πόσο φριχτό είναι οι άνθρωποι, που ανήκουν στο 
ανώτερο βασίλειο, να ξεπέφτουν σφάζοντας και προκαλώντας δυστυχία στους συνανθρώπους τους 
για την κατάκτηση ενός κομματιού γης! 
Το ανώτερο απ' όλα τα δημιουργήματα πολεμά να αποκτήσει την κατώτερη μορφή της ύλης, τη γη! 
Η γη δεν ανήκει σ' ένα λαό, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. αυτή η γη δεν είναι το σπίτι του 
ανθρώπου, αλλά ο τάφος του. Για τους τάφους τους, είναι που μάχονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν 
υπάρχει τίποτε πιο φριχτό στον κόσμο αυτό από τον τάφο, την κατοικία των ανθρώπινων σωμάτων 
που σαπίζουν. Όσο μεγάλος κι αν είναι ο κατακτητής, όσο πολλές χώρες κι αν υποδουλώσει, είναι 
ανίκανος να διατηρήσει έστω κι ένα μέρος από τις εκτάσεις που ερήμωσε, παρά μόνο ένα μικρό 
κομμάτι - τον τάφο του! Αν απαιτείται περισσότερη γη για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των 
ανθρώπων, για τη διάδοση του πολιτισμού (για την αντικατάσταση δίκαιων νόμων στη θέση 
βάρβαρων εθίμων) - τότε σίγουρα θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί ειρηνικά η απαραίτητη εδαφική 
επέκταση. 
Ο πόλεμος, όμως, γίνεται για την ικανοποίηση της φιλοδοξίας των ανθρώπων προς χάρη του 
εγκόσμιου κέρδους των λίγων, τρομερή δυστυχία πέφτει σε αναρίθμητα σπίτια ραγίζοντας τις 
καρδιές εκατοντάδων ανδρών και γυναικών! 
Πόσες χήρες θρηνούν τους συζύγους τους, πόσες ιστορίες αγριότητας και ωμότητας ακούμε! Πόσα 
ορφανά παιδάκια κλαίνε για τους σκοτωμένους πατεράδες, πόσες μάνες κλαίνε για τους 
σφαγμένους γιους τους! 
Δεν υπάρχει τίποτε πιο συνταρακτικό και φοβερό από το ξέσπασμα της ανθρώπινης αγριότητας! 
Ζητώ από όλους σας να συγκεντρώσει ο καθένας όλες τις σκέψεις της καρδιάς του στην αγάπη και 
την ενότητα. όταν έρχεται μια σκέψη πολέμου, αντικρούατε την με μια πιο δυνατή σκέψη ειρήνης. 
Μια σκέψη μίσους πρέπει να καταστρέφεται από μια ισχυρότερη σκέψη αγάπης. Σκέψεις πολέμου 
φέρνουν την καταστροφή κάθε αρμονίας, ευημερίας, ηρεμίας και ευχαρίστησης. 
Σκέψεις αγάπης οικοδομούν αδελφότητα, ειρήνη, φιλία και ευτυχία. όταν οι στρατιώτες της γης 
τραβούν τα σπαθιά τους για να σκοτώσουν, οι στρατιώτες του Θεού σφίγγουν ο ένας το χέρι του 
άλλου! Έτσι μπορεί να εκλείψει όλη η αγριότητα του ανθρώπου, χάρη στο Έλεος του Θεού, που 
λειτουργεί διαμέσου των αγνών στην καρδιά και ειλικρινών στην ψυχή. Μη θεωρείτε πως η ειρήνη 
στον κόσμο είναι ένα ιδανικό αδύνατο να επιτευχθεί! 
Τίποτε δεν είναι αδύνατον για την Ουράνια Αγαθοεργία του Θεού. 
Αν επιθυμείτε με όλη σας την καρδιά, τη φιλία με κάθε φυλή στη γη, τότε η σκέψη σας, πνευματική 
και θετική, θα διαδοθεί· θα γίνει η επιθυμία και των άλλων, δυναμώνοντας όλο και περισσότερο, 
ώσπου να φτάσει στο νου όλων των ανθρώπων. 
Μην απελπίζεστε! Εργαστείτε σταθερά. Η ειλικρίνεια και η αγάπη θα κυριεύσουν το μίσος. Πόσα 
φαινομενικά αδύνατα γεγονότα πρόκειται να συμβούν αυτές τις μέρες! Στρέψτε τα πρόσωπα σας 
σταθερά προς το Φως του Κόσμου. Δείξτε αγάπη σε όλους· «η Αγάπη είναι η πνοή του Αγίου 
Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου». Έχετε θάρρος! Ο Θεός ποτέ δεν εγκαταλείπει τα παιδιά 
Του που αγωνίζονται και εργάζονται και προσεύχονται! Αφήστε τις καρδιές σας να γεμίσουν με την 
ισχυρή επιθυμία, η ηρεμία και η αρμονία να περικυκλώσουν όλον αυτό τον πολεμοχαρή κόσμο. Έτσι 
η επιτυχία θα στέψει τις προσπάθειες σας και με την παγκόσμια αδελφοσύνη θα έρθει η Βασιλεία 
του Θεού με ειρήνη και καλή προαίρεση. 
Σε αυτό το δωμάτιο σήμερα υπάρχουν εκπρόσωποι από πολλά έθνη, Γάλλοι, Αμερικανοί, Άγγλοι, 
Γερμανοί, Ιταλοί, αδελφοί και αδελφές που συγκεντρώθηκαν μέσα σε κλίμα φιλίας και αρμονίας! Ας 
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είναι αυτή η συνάθροιση ένα προάγγελμα για το τί θα συμβεί αληθινά σ' αυτό τον κόσμο, όταν κάθε 
τέκνο του Θεού συνειδητοποιήσει ότι όλοι είμαστε φύλλα ενός δέντρου, άνθη ενός κήπου, σταγόνες 
ενός ωκεανού και γιοί και κόρες ενός Πατέρα, που τ' όνομα του είναι αγάπη! 
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7. Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

 
22 Οκτωβρίου 1911 
 
Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Σήμερα είναι μια θεσπέσια μέρα, ο ήλιος λάμπει φωτεινά πάνω από τη γη, χαρίζοντας φως και 
ζέστη σε όλα τα πλάσματα. Ο Ήλιος της Αλήθειας λάμπει κι αυτός, χαρίζοντας φως και ζεστασιά στις 
ψυχές των ανθρώπων. Ο ήλιος είναι ο ζωοδότης των φυσικών σωμάτων όλων των πλασμάτων της 
γης· χωρίς τη ζέστη του η ανάπτυξη τους θα έμενε ελειπής, η εξέλιξη τους θα σταματούσε και θα 
παρήκμαζαν και θα πέθαιναν. Έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων χρειάζονται τον Ήλιο της Αλήθειας 
να σκορπίσει τις ακτίνες του στις ψυχές τους, να τις αναπτύξει, να τις εκπαιδεύσει, να τις 
ενθαρρύνει. Ό,τι είναι ο ήλιος για το σώμα του ανθρώπου, είναι και ο Ήλιος της Αλήθειας για την 
ψυχή του. 
Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο υλικής προόδου, όμως χωρίς το φως 
της αλήθειας η ψυχή του δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι διψασμένη. Κάποιος άλλος άνθρωπος 
μπορεί να μην έχει καθόλου υλικά αγαθά, μπορεί να βρίσκεται στο κατώτατο σημείο της κοινωνικής 
ιεραρχίας, κι όμως, επειδή έχει δεχτεί τη ζέστη του Ήλιου της Αλήθειας η ψυχή του να είναι 
σπουδαία και η πνευματική του κατανόηση φωτισμένη. 
Ένας Έλληνας φιλόσοφος που έζησε στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού, διαποτισμένος από τη 
Χριστιανική Διδασκαλία, αν και όχι δηλωμένος Χριστιανός, έγραψε το εξής: «Είναι πεποίθηση μου, 
ότι η θρησκεία είναι το πραγματικό θεμέλιο του αληθινού πολιτισμού». Γιατί, αν δεν καλλιεργηθεί ο 
ηθικός χαρακτήρας ενός ένθους, όπως επίσης και το μυαλό του και τα ταλέντα του, ο πολιτισμός 
δεν έχει στέρεη βάση. 
Επειδή η θρησκεία διδάσκει την ηθική, είναι συνεπώς η πιο αληθινή φιλοσοφία, και πάνω της 
κτίζεται ο μοναδικός πολιτισμός που μπορεί να διαρκέσει. Ως παράδειγμα γι' αυτό φέρνει τους 
Χριστιανούς της εποχής εκείνης, των οποίων η ηθική βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η 
πεποίθηση αυτού του φιλοσόφου συμβαδίζει με την αλήθεια γιατί ο πολιτισμός του Χριστιανισμού 
ήταν ο καλύτερος και πιο φωτισμένος στον κόσμο. Η Χριστιανική διδασκαλία ήταν φωτισμένη από 
το Θείο Ήλιο της Αλήθειας, γι' αυτό και οι οπαδοί της διδάσκονταν ν' αγαπούν όλους τους 
ανθρώπους σαν αδέλφια και να μη φοβούνται τίποτε, ούτε τον ίδιο το θάνατο! Να αγαπούν τον 
πλησίον τους όπως τον εαυτό τους, και να ξεχνούν τα δικά τους εγωιστικά συμφέροντα 
αγωνιζόμενοι για το μεγαλύτερο καλό της ανθρωπότητας. Ο μεγάλος σκοπός της θρησκείας του 
Χριστού ήταν να φέρει τις καρδιές όλων των ανθρώπων πλησιέστερα στη λαμπρή Αλήθεια του 
Θεού. 
Αν οι οπαδοί του Κυρίου Ιησού Χριστού είχαν συνεχίσει ν' ακολουθούν αυτές τις αρχές με σταθερή 
πίστη, δε θα υπήρχε η ανάγκη για ανανέωση του Χριστιανικού μηνύματος, ούτε η αναγκαιότητα για 
αφύπνιση του λαού Του, γιατί ένας σπουδαίος και λαμπρός πολιτισμός θα κυριαρχούσε τώρα στον 
κόσμο και η Βασιλεία των Ουρανών θα είχε έλθει επί της γης. 
Όμως αντί γι' αυτό, τί συνέβη! Οι άνθρωποι απέστρεψαν τα πρόσωπα τους απ' το ν' ακολουθήσουν 
τα θεϊκά φωτισμένα διδάγματα του Κυρίου τους, και ο χειμώνας ενέσκηψε στις καρδιές των 
ανθρώπων. Διότι, όπως το σώμα του ανθρώπου εξαρτάται από τις ακτίνες του ήλιου, για να ζήσει, 
έτσι δεν μπορούν και οι ουράνιες αρετές να αναπτυχθούν στην ψυχή χωρίς την ακτινοβολία του 
Ήλιου της Αλήθειας. 
Ο Θεός δεν αφήνει τα παιδιά Του αβοήθητα, αλλά όταν το σκοτάδι του χειμώνα τα τυλίγει, τότε 
στέλνει ξανά τους Αγγελιοφόρους Του, τους Προφήτες, με μια ανανέωση της ευλογημένης άνοιξης. 
Ο Ήλιος της Αλήθειας εμφανίζεται ξανά στον ορίζοντα του κόσμου, λάμποντας μέσα στα μάτια 
αυτών που κοιμούνται, ξυπνώντας τους για να δουν τη δόξα της νέας αυγής. Τότε το δέντρο της 
ανθρωπότητας θ' ανθίσει ξανά και θα φέρει τον καρπό της δικαιοσύνης για τη θεραπεία των εθνών. 
Επειδή ο άνθρωπος έκλεισε τ' αυτιά του στη Φωνή της Αλήθειας και τα μάτια του στο Ιερό Φως, 
αδιαφορώντας για το Νόμο του Θεού, γι' αυτό το λόγο το σκοτάδι του πολέμου και της ταραχής, της 
ανησυχίας και της δυστυχίας ερήμωσε τη γη. Προσεύχομαι ν' αγωνιστείτε όλοι να φέρετε κάθε 
τέκνο του Θεού στην ακτινοβολία του Ήλιου της Αλήθειας, ώστε το σκοτάδι να διαλυθεί από τις 
διεισδυτικές ακτίνες της δόξας του, και η σκληρότητα και το ψύχος του χειμώνα να λιώσουν, χάρη 
στην εύσπλαχνη ζέστη της λάμψης του. 
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8. ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΕΙ ΤΩΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΗ 

 
Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 1911 
 
Όταν ένας άνθρωπος έχει βρει τη χαρά της ζωής σε κάποιον τόπο, επιστρέφει στο ίδιο σημείο, για 
να βρει περισσότερη χαρά. όταν ένας άνθρωπος έχει βρει χρυσάφι σε κάποιο ορυχείο, επιστρέφει 
ξανά σ' αυτό το ορυχείο για να σκάψει για περισσότερο χρυσάφι. 
Αυτό δείχνει την εσωτερική δύναμη και το φυσικό ένστικτο που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο 
και τη δύναμη της ζωτικής ενέργειας που γεννιέται μέσα του. 
Η Δύση πάντοτε δεχόταν πνευματική διαφώτιση από την Ανατολή. Το Άσμα της Βασιλείας 
ακούγεται πρώτα στην Ανατολή, στη Δύση όμως φτάνει η μεγαλύτερη ένταση του ήχου στ' αυτιά 
που ακούν. 
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανέτειλε σαν λαμπρός Αστέρας στον ουρανό της Ανατολής, όμως το φως 
της Διδασκαλίας Του έλαμψε πιο τέλεια στη Δύση, όπου η επιρροή Του απέκτησε βαθύτερες ρίζες 
και η Υπόθεση Του εξαπλώθηκε περισσότερο απ' ό,τι στον τόπο της γέννησης Του. 
Ο ήχος του Άσματος του Χριστού αντήχησε σ' όλες τις χώρες του Δυτικού Κόσμου κι έχει μπει στις 
καρδιές των ανθρώπων του. 
Οι άνθρωποι της Δύσης είναι σταθεροί και τα θεμέλια στα οποία κτίζουν είναι από βράχο. είναι 
ακλόνητοι και δεν ξεχνούν εύκολα. 
Η Δύση είναι σαν ένα γερό και δυνατό φυτό. όταν η βροχή πέφτει απαλά πάνω του για να του δώσει 
τροφή και ο ήλιος λάμπει πάνω του, τότε ανθίζει τον κατάλληλο καιρό και δίνει καλούς καρπούς. 
Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Ήλιος της Αλήθειας που καθρεφτίστηκε στον Κύριο Ιησού 
Χριστό χάρισε την ακτινοβολία του στη Δύση, γιατί το Πρόσωπο του Θεού έχει καλυφθεί από την 
αμαρτία και την αμέλεια του ανθρώπου. Όμως, τώρα, δόξα τω θεώ, το Άγιο Πνεύμα μιλάει ξανά 
στον κόσμο! Ο γαλαξίας της αγάπης και της σοφίας και της δύναμης λάμπει για μια ακόμη φορά 
από το Θείο Ορίζοντα για να δώσει χαρά σε όλους αυτούς που στρέφουν τα πρόσωπα τους προς το 
Φως του Θεού. Ο Μπαχάολλα έσκισε το πέπλο της προκατάληψης και της δεισιδαιμονίας που 
έπνιγε τις ψυχές των ανθρώπων. Ας προσευχηθούμε στο Θεό η πνοή του Αγίου Πνεύματος να δώσει 
ξανά ελπίδα και αναζωογόνηση στους ανθρώπους, ξυπνώντας μέσα τους τον πόθο να κάνουν το 
Θέλημα του Θεού. Είθε να αναζωογονηθεί η καρδιά και η ψυχή κάθε ανθρώπου: έτσι όλοι θα 
χαρούν με μια νέα γέννηση. 
Τότε η ανθρωπότητα θα φορέσει ένα νέο ένδυμα κάτω από την ακτινοβολία της αγάπης του Θεού 
και θα σημάνει η αυγή μιας νέας δημιουργίας! Τότε η Ευσπλαχνία του Φιλεύσπλαχνου θα διαχυθεί 
πάνω σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν μια νέα ζωή. 
Η ένθερμη επιθυμία μου είναι όλοι σας να αγωνιστείτε και να εργαστείτε γι' αυτό τον ένδοξο σκοπό. 
να είστε πιστοί και γεμάτοι αγάπη εργάτες στο οικοδόμημα του νέου πνευματικού πολιτισμού. οι 
εκλεκτοί του Θεού που με εκούσια χαρούμενη υπακοή εκτελούν το υπέρτατο σχέδιο Του! Η 
επιτυχία είναι στ' αλήθεια πολύ κοντά, γιατί η Σημαία της Θεότητας έχει υψωθεί και ο Ήλιος της 
Δικαιοσύνης του Θεού εμφανίζεται στον ορίζοντα μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων! 
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9. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΑΠΗ 

 
24 Οκτωβρίου 1911 
 
Ένας Ινδός είπε στον Αμπντολ-Μπαχά: «Ο σκοπός της ζωής μου είναι να μεταδώσω όσο μπορώ το 
μήνυμα του Κρίσνα στον κόσμο». 
Ο Αμντολ-Μπαχά είπε: «Το μήνυμα του Κρίσνα είναι το μήνυμα της αγάπης. Όλοι οι Προφήτες του 
Θεού έχουν φέρει το μήνυμα της αγάπης. Κανείς ποτέ δε σκέφτηκε ότι ο πόλεμος και το μίσος είναι 
κάτι καλό. Όλοι συμφωνούν στα λόγια πως η αγάπη και η καλοσύνη είναι το καλύτερο. 
Η αγάπη φανερώνει την πραγματικότητα της με έργα, όχι μόνο με λόγια - αυτά μόνα τους είναι 
χωρίς αποτέλεσμα· προκειμένου να εκδηλώσει η αγάπη τη δύναμη της πρέπει να υπάρχει ένα 
αντικείμενο, ένα όργανο, ένα κίνητρο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφράσει κανείς την αρχή της 
αγάπης. υπάρχει η αγάπη για την οικογένεια, για την πατρίδα, για τη φυλή, υπάρχει ο πολιτικός 
ενθουσιασμός, υπάρχει ακόμα και η αγάπη για υπηρεσία κοινοτικού ενδιαφέροντος. Αυτά όλα είναι 
τρόποι και μέσα για να δείξει κανείς τη δύναμη της αγάπης. Χωρίς τέτοια μέσα η αγάπη δε θα ήταν 
ορατή, ακουστή, αισθητή - θα ήταν εντελώς ανεκδήλωτη, αφανέρωτη! Το νερό δείχνει τη δύναμη 
του με πολλούς τρόπους, σβήνοντας τη δίψα, κάνοντας το σπόρο να βλαστήσει, κ.λπ. Το κάρβουνο 
φανερώνει ένα από τα στοιχεία του με το αεριόφως, ενώ μία από τις δυνάμεις του ηλεκτρισμού 
δείχνεται με το ηλεκτρικό φως. Αν δεν υπήρχε ούτε φωταέριο, ούτε ηλεκτρισμός, οι νύχτες του 
κόσμου θα ήταν σκοτεινές! είναι λοιπόν αναγκαίο να έχουμε ένα όργανο, ένα κίνητρο για την 
εκδήλωση της αγάπης, ένα αντικείμενο, έναν τρόπο έκφρασης. 
Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαδώσουμε την αγάπη στους γιους της ανθρωπότητας. 
Η αγάπη είναι απεριόριστη, χωρίς σύνορα, άπειρη! Τα υλικά πράγματα είναι περιορισμένα, 
περιγεγραμμένα, πεπερασμένα. Δεν μπορείς να εκφράσεις επαρκώς την απεριόριστη αγάπη με 
περιορισμένα μέσα. 
Η τέλεια αγάπη χρειάζεται ένα μη εγωιστικό όργανο, απόλυτα απελευθερωμένο από δεσμά κάθε 
είδους. Η αγάπη της οικογένειας είναι περιορισμένη· ο δεσμός της εξ' αίματος συγγένειας δεν είναι 
ο ισχυρότερος δεσμός. Συχνά μέλη της ίδιας οικογένειας διαφωνούν, ή ακόμη και μισούν το ένα το 
άλλο. 
Η πατριωτική αγάπη είναι περιορισμένη· η αγάπη προς την πατρίδα που οδηγεί σε μίσος για όλες 
τις άλλες χώρες δεν είναι τέλεια αγάπη! Οι συμπατριώτες επίσης δεν είναι απαλλαγμένοι από 
διενέξεις μεταξύ τους. 
Η αγάπη της φυλής είναι περιορισμένη· εδώ υπάρχει κάποια ένωση, που όμως είναι ανεπαρκής. Η 
αγάπη πρέπει να είναι απελευθερωμένη από όρια! 
Το να αγαπάμε τη φυλή μας μπορεί να σημαίνει μίσος για όλες τις άλλες, κι ακόμη άνθρωποι της 
ίδιας φυλής συχνά έχουν αντιπάθεια μεταξύ τους. 
Η πολιτική αγάπη είναι επίσης πολύ συνδεδεμένη με μίσος του ενός κόμματος για το άλλο· αυτή η 
αγάπη είναι πολύ περιορισμένη και αβέβαιη. 
Η αγάπη στο κοινό ενδιαφέρον για υπηρεσία είναι επίσης ασταθής. συχνά εμφανίζονται 
ανταγωνισμοί, που οδηγούν στη ζήλεια και τελικά το μίσος αντικαθιστά την αγάπη. 
Πριν από μερικά χρόνια η Τουρκία και η Ιταλία είχαν μια φιλική πολιτική σχέση. τώρα βρίσκονται σε 
πόλεμο! 
Όλοι αυτοί οι δεσμοί της αγάπης είναι ατελείς. είναι σαφές ότι οι περιορισμένοι υλικοί δεσμοί είναι 
ανεπαρκείς για να εκφράσουν ικανοποιητικά την οικουμενική αγάπη. 
Η μεγάλη αλτρουιστική αγάπη για την ανθρωπότητα δεν περιορίζεται από κανένα από αυτούς τους 
ατελείς, ημιεγωιστικούς δεσμούς. αυτή είναι η τέλεια αγάπη, δυνατή για όλη την ανθρωπότητα, και 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δύναμη του Θείου Πνεύματος. Καμιά εγκόσμια δύναμη δεν μπορεί 
να πραγματώσει την οικουμενική αγάπη. 
Ας ενωθούν όλοι σ' αυτή τη Θεία δύναμη της αγάπης! Ας αγωνιστούν όλοι να αναπτυχθούν στο φως 
του Ήλιου της Αλήθειας και αντανακλώντας αυτή τη φωτεινή αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, ας 
ενωθούν οι καρδιές τους τόσο ώστε να κατοικούν για πάντα στην ακτινοβολία της απεριόριστης 
αγάπης. 
Θυμηθείτε αυτά τα λόγια που σας λέω στο σύντομο χρόνο που είμαι ανάμεσα σας στο Παρίσι. Σας 
προτρέπω ένθερμα: μην επιτρέψετε στις καρδιές σας να δεσμευθούν από τα υλικά πράγματα αυτού 
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του κόσμου. σας ζητώ να μην ξαπλώνετε ευχαριστημένοι στα κρεβάτια της αδιαφορίας, αιχμάλωτοι 
της ύλης, αλλά να σηκωθείτε και ν' απελευθερώσετε τον εαυτό σας από τα δεσμά της! 
Η ζωική δημιουργία είναι αιχμάλωτη της ύλης, ο Θεός έδωσε ελευθερία στον άνθρωπο. Το ζώο δεν 
μπορεί ν' αποδράσει από το νόμο της φύσης, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να τον θέσει υπό τον έλεγχο 
του, γιατί αυτός εμπεριέχοντας τη φύση, μπορεί να υψωθεί πάνω απ' αυτήν. 
Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, φωτίζοντας τη διάνοια του ανθρώπου, τον έχει κάνει ικανό να 
ανακαλύπτει τρόπους να υποτάσσει πολλούς φυσικούς νόμους στη θέληση του. Πετάει στον αέρα, 
πλέει στη θάλασσα, κινείται ακόμη και κάτω από το νερό. 
Όλα αυτά δείχνουν πως η διάνοια του ανθρώπου έχει κατορθώσει να τον απελευθερώσει από τους 
περιορισμούς της φύσης και να λύσει πολλά από τα μυστήρια της. Ο άνθρωπος έχει, σπάσει τα 
δεσμά της ύλης, μέχρι ένα βαθμό. 
Το Άγιο Πνεύμα θα δώσει στον άνθρωπο μεγαλύτερες δυνάμεις απ' αυτές, μόνο αν αυτός αγωνιστεί 
για τα πράγματα του πνεύματος και προσπαθήσει να εναρμονίσει την καρδιά του με τη Θεία 
απεριόριστη αγάπη. 
Όταν αγαπάτε ένα μέλος της οικογένειας σας ή ένα συμπατριώτη σας, κάνετε το με μια ακτίνα της 
Απεριόριστης Αγάπης. Ας είναι προς το Θεό και για το Θεό! Σε οποιονδήποτε άνθρωπο βρείτε τις 
ιδιότητες του Θεού αγαπήστε τον, είτε ανήκει στην οικογένεια σας, είτε σε άλλη. Σκορπιστέ το φως 
μιας απέραντης αγάπης σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη που συναντάτε, είτε είναι από τη χώρα σας, τη 
φυλή σας, το πολιτικό σας κόμμα, ή απ' όποιο άλλο έθνος, χρώμα ή απόχρωση πολιτικής άποψης. 
Οι Ουρανοί θα σας συμπαραστέκονται ενόσω θα εργάζεστε γι' αυτή τη συγκέντρωση των 
σκορπισμένων λαών του κόσμου κάτω από τη σκιά της παντοδύναμης σκέπης της ενότητας. 
Θα είστε υπηρέτες του Θεού, που κατοικούν κοντά Του, οι θείοι βοηθοί Του στην υπηρεσία 
ολόκληρης της Ανθρωπότητας. Ολόκληρης της Ανθρωπότητας! Κάθε ανθρώπινης ύπαρξης! Ποτέ μην 
το ξεχνάτε αυτό! 
Μη λέτε αυτός είναι Ιταλός ή Γάλλος ή Αμερικανός ή Άγγλος, να θυμάστε μόνο ότι είναι ένας γιός 
του Θεού, ένας υπηρέτης του Υψίστου, ένας άνθρωπος! Όλοι είναι άνθρωποι. Ξεχάστε τις 
εθνικότητες. όλοι είναι ίσοι στα μάτια του Θεού! 
Μη σκέφτεστε τους περιορισμούς σας. η βοήθεια του Θεού θα έρθει σε σας. Ξεχάστε τον εαυτό σας. 
Η βοήθεια του Θεού σίγουρα θα έρθει! 
Όταν καλείτε το Έλεος του Θεού και περιμένετε να σας ενισχύσει, η δύναμη σας θα γίνει 
δεκαπλάσια. 
Κοιτάξτε εμένα: είμαι τόσο αδύναμος, κι όμως μου δόθηκε η δύναμη να έρθω ανάμεσα σας: ένας 
φτωχός υπηρέτης του Θεού, που αξιώθηκε να σας δώσει αυτό το μήνυμα! Δε θα είμαι μαζί σας για 
πολύ! Ποτέ δεν πρέπει κανείς να σκέφτεται την αδυναμία του, είναι η ισχύς του Αγίου Πνεύματος 
της Αγάπης, που δίνει τη δύναμη για διδασκαλία. Η σκέψη της αδυναμίας μας μπορεί να μας φέρει 
μόνο απελπισία. Πρέπει να είμαστε υπεράνω όλων των εγκόσμιων σκέψεων να αποδεσμευτούμε 
από κάθε υλική ιδέα, να ποθήσουμε διακαώς τα πράγματα του πνεύματος. να προσελκύσουμε τα 
βλέμματα μας στο αιώνιο γενναιόδωρο Έλεος του Παντοδύναμου, που θα γεμίσει τις ψυχές μας με 
τη χαρά της ευχάριστης υπηρεσίας στην εντολή Του «Αγαπάτε Αλλήλους». 
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10. Η ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΝΤΟΛ - ΜΠΑΧΑ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 1911 
 
Λυπάμαι πολύ που σας έκανα να περιμένετε αυτό το πρωί, αλλά έχω τόσα πολλά να κάνω σε λίγο 
χρόνο για την Υπόθεση της αγάπης του Θεού. 
Δε θα σας πειράζει που χρειάστηκε να περιμένετε λίγο για να με δείτε. Εγώ περίμενα χρόνια και 
χρόνια στη φυλακή, ώστε να μπορέσω να έρθω τώρα να σας δω. 
Πάνω απ' όλα, δόξα το Θεώ, οι καρδιές μας βρίσκονται πάντα σε συμφωνία, και έχοντας ένα σκοπό 
έλκονται προς την αγάπη του Θεού. Χάρη στη Γενναιοδωρία της Βασιλείας δεν είναι οι επιθυμίες 
μας, οι καρδιές μας, το πνεύμα μας, ενωμένα μ' ένα δεσμό; Δε στοχεύουν οι προσευχές μας στη 
συγκέντρωση όλων των ανθρώπων σε αρμονία; Δεν είμαστε επομένως πάντοτε μαζί; 
Χθες το βράδυ, όταν γύρισα σπίτι από την οικία του κυρίου Ντρεϋφούς ήμουν πολύ κουρασμένος - 
κι όμως δεν κοιμήθηκα, έμεινα άγρυπνος και σκεφτόμουν. 
Είπα, Θεέ μου, είμαι εδώ, στο Παρίσι! Τί είναι το Παρίσι και ποιος είμαι εγώ; Δεν είχα ποτέ 
ονειρευτεί ότι από το σκοτάδι της φυλακής μου θα μπορούσα ποτέ να έρθω σε σας, παρόλο που 
όταν μου ανακοίνωσαν την ποινή μου δεν την πίστεψα. 
Μου είπαν ότι ο Αμπντολ-Χαμίντ είχε διατάξει την ισόβια φυλάκιση μου, κι εγώ είπα: «Αυτό είναι 
αδύνατο! Δε θα είμαι πάντοτε ένας φυλακισμένος. Αν ο Αμπντολ-Χαμίντ ήταν αθάνατος, μια τέτοια 
ποινή θα μπορούσε ίσως να εκτελεστεί. είναι σίγουρο πως μια μέρα θα είμαι ελεύθερος. Το σώμα 
μου μπορεί να είναι αιχμάλωτο για κάποιο διάστημα, όμως ο Αμπντολ-Χαμίντ δεν έχει καμία 
εξουσία πάνω στο πνεύμα μου - πρέπει να παραμείνει ελεύθερο - αυτό δεν μπορεί κανένας 
άνθρωπος να το φυλακίσει». 
Απελευθερωμένος από τη φυλακή μου χάρη στη δύναμη του Θεού, συναντώ εδώ τους φίλους του 
Θεού, και Του είμαι ευγνώμων. 
Ας διαδώσουμε την Υπόθεση του Θεού, για την οποία καταδιώχτηκα. 
Τί προνόμιο είναι για μας να συναντιόμαστε εδώ ελεύθερα! Πόσο ευχάριστο είναι για μας που ο 
Θεός έκρινε ότι μπορούμε να εργαστούμε μαζί για την έλευση της Βασιλείας! 
Είστε ευχαριστημένοι που δέχεστε έναν τέτοιο επισκέπτη, που απελευθερώθηκε από τη φυλακή για 
να φέρει σε σας το ένδοξο Μήνυμα; Αυτόν που ποτέ δε θα μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια 
συνάντηση δυνατή! Τώρα με τη Χάρη του Θεού, τη θαυμαστή Του δύναμη , εγώ, που ήμουν 
καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη σε μια μακρινή πόλη της Ανατολής, βρίσκομαι εδώ στο Παρίσι 
μιλώντας μαζί σας! 
Από τώρα κι έπειτα θα είμαστε πάντα μαζί, με την καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα, προωθώντας το 
έργο μας μέχρις ότου συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι κάτω από τη σκέπη της Βασιλείας, 
ψάλλοντας τα άσματα της ειρήνης. 
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11. ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 1911 
 
Το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι αυτό της διάνοιας ή της αντίληψης. 
Η αντίληψη είναι η ικανότητα με την οποία ο άνθρωπος αποκτά τη γνώση του για τα διάφορα 
βασίλεια της δημιουργίας και τις διαφορετικές βαθμίδες της ύπαρξης, όπως επίσης και για πολλά 
πράγματα που είναι αόρατα. 
Κατέχοντας αυτό το χάρισμα, αυτός, ο ίδιος άνθρωπος είναι το άθροισμα των προηγούμενων 
δημιουργημάτων - είναι ικανός να έρχεται σ' επαφή με αυτά τα βασίλεια. και μ' αυτό το χάρισμα 
μπορεί συχνά, μέσω της επιστημονικής του γνώσης, να ξεπερνά τον εαυτό του, φτάνοντας στην 
προφητική ενόραση. 
Η διάνοια είναι, πράγματι, το πολυτιμότερο δώρο που χάρισε στον άνθρωπο η Θεία Γενναιοδωρία. 
Μόνο ο άνθρωπος, ανάμεσα στα όντα της δημιουργίας, έχει αυτή τη θαυμαστή ικανότητα. 
Όλη η δημιουργία που προηγήθηκε του ανθρώπου, είναι δέσμια του αυστηρού νόμου της φύσης. Ο 
μεγάλος ήλιος, η πληθώρα των άστρων, οι ωκεανοί και οι θάλασσες, τα βουνά, τα ποτάμια, τα 
δέντρα, και όλα τα ζώα, μικρά ή μεγάλα - τίποτα δεν είναι ικανό να ξεφύγει από την υποταγή στο 
νόμο της φύσης. 
Μόνο ο άνθρωπος έχει ελευθερία, και χάρη στην αντίληψη ή στη διάνοια του, στάθηκε ικανός ν' 
αποκτήσει τον έλεγχο και να προσαρμόσει μερικούς απ' αυτούς τους φυσικούς νόμους στις δικές 
του ανάγκες. Με τη δύναμη της διάνοιας του έχει εφεύρει τρόπους με τους οποίους όχι μόνο 
διασχίζει μεγάλες ηπείρους με ταχείς αμαξοστοιχίες και απέραντους ωκεανούς με πλοία, αλλά και 
ταξιδεύει σαν ψάρι κάτω απ' το νερό σε υποβρύχια και, μιμούμενος τα πουλιά, πετάει στον αέρα 
μέσα σε αερόπλοια. 
Ο άνθρωπος κατάφερε να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρισμό με διάφορους τρόπους - για φωτισμό, για 
κινητήρια δύναμη , για να στέλνει μηνύματα απ' τη μια άκρη της γης στην άλλη - και χάρη στον 
ηλεκτρισμό μπορεί ακόμη και ν' ακούει μια φωνή από πολλά μίλια μακριά! 
Μ' αυτό το χάρισμα της αντίληψης ή της διάνοιας στάθηκε ακόμη ικανός να χρησιμοποιήσει τις 
ακτίνες του ήλιου για ν' απεικονίσει ανθρώπους και πράγματα, και να συλλάβει ακόμη τη μορφή 
μακρινών ουράνιων σωμάτων. 
Αντιλαμβανόμαστε με τί πολυάριθμους τρόπους κατάφερε ο άνθρωπος να υποτάξει τις δυνάμεις 
της φύσης στη θέληση του. 
Πόσο λυπηρό είναι να βλέπουμε το πώς ο άνθρωπος χρησιμοποίησε το Θεόσταλτο δώρο για να 
κατασκευάσει εργαλεία πολέμου, για να καταπατήσει την Εντολή του Θεού «Ου φονεύσεις», και ν' 
αψηφήσει την προσταγή του Χριστού «Αγαπάτε αλλήλους». 
Ο Θεός έδωσε αυτή την ικανότητα στον άνθρωπο για να τη χρησιμοποιήσει για την πρόοδο του 
πολιτισμού, για το καλό της ανθρωπότητας, για ν' αυξήσει την αγάπη, την ομόνοια και την ειρήνη. 
όμως ο άνθρωπος προτιμά να χρησιμοποιεί αυτό το χάρισμα για να καταστρέφει αντί να οικοδομεί, 
για την αδικία και την καταπίεση, για το μίσος, τη διχόνοια και την ερήμωση, για την καταστροφή 
των συνανθρώπων του, τους οποίους ο Χριστός του έδωσε την εντολή να αγαπά όπως τον εαυτό 
του. 
Ελπίζω πως θα χρησιμοποιήσετε τη δική σας αντίληψη για να προωθήσετε την ενότητα και την 
ηρεμία στο ανθρώπινο γένος, να χαρίσετε διαφώτιση και πολιτισμό στους ανθρώπους, να κάνετε 
όλους γύρω σας ν' αγαπούν, και να φέρετε την παγκόσμια ειρήνη. 
Μελετήστε τις επιστήμες, αποκτήστε όλο και περισσότερη γνώση. Ασφαλώς μπορεί κανείς να 
μαθαίνει μέχρι το τέλος της ζωής του! Χρησιμοποιήστε τη γνώση σας πάντοτε προς όφελος των 
άλλων έτσι μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος στο έδαφος αυτής της όμορφης γης, και να υψωθεί 
ένα ένδοξο οικοδόμημα ειρήνης και ομόνοιας. Αγωνιστείτε ώστε τα υψηλά ιδανικά σας να 
πραγματοποιηθούν στη Βασίλειο του Θεού στη γη, όπως θα γίνει και στον Ουρανό. 
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12. ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, 
 
Παρασκευή πρωί, 27 Οκτωβρίου 1911 
 
Η μέρα είναι εξαιρετική, ο αέρας είναι καθαρός, ο ήλιος λάμπει, ούτε ομίχλη, ούτε σύννεφο 
εμποδίζει την ακτινοβολία του. 
Αυτές οι λαμπρές ακτίνες διεισδύουν σ' όλα τα σημεία της πόλης· έτσι πρέπει και ο Ήλιος της 
Αλήθειας να φωτίζει το νου των ανθρώπων. 
Ο Χριστός είπε: «θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενο ν επί των νεφελών του ουρανού»5. 
Ο Μπαχάολλα είπε: «Όταν ο Χριστός ήρθε για πρώτη φορά, ήρθε πάνω στα σύννεφα». Ο Χριστός 
είπε ότι είχε έρθει από τους Ουρανούς - ότι προήλθε από το θεό - ενώ γεννήθηκε από τη Μαρία, τη 
Μητέρα Του. όταν όμως δήλωσε ότι είχε έλθει από τους Ουρανούς, είναι σαφές ότι δεν εννοούσε το 
γαλάζιο στερέωμα, αλλά μιλούσε για τον Ουρανό της Βασιλείας του Θεού, και ότι απ' αυτόν τον 
Ουρανό κατέβηκε πάνω στα σύννεφα. Όπως τα σύννεφα είναι εμπόδια για τη λάμψη του ήλιου, 
έτσι και τα σύννεφα του κόσμου της ανθρωπότητας έκρυψαν από τα μάτια των ανθρώπων την 
ακτινοβολία της Θεότητας του Χριστού! 
Οι άνθρωποι είπαν, «Είναι Ναζωραίος, γεννήθηκε από τη Μαρία, ξέρουμε Αυτόν και ξέρουμε και τα 
αδέλφια του. Τί μπορεί να εννοεί; Τί λέει; Ότι προήλθε από το Θεό;». 
Το σώμα του Χριστού γεννήθηκε από τη Μαρία της Ναζαρέτ, όμως το Πνεύμα ήταν του Θεού. Οι 
δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος Του ήταν περιορισμένες, όμως η δύναμη του πνεύματος Του 
ήταν απέραντη, άπειρη, αμέτρητη. 
Οι άνθρωποι ρωτούσαν: «Γιατί λέει ότι είναι από το Θεό;». Αν είχαν αντιληφθεί την πραγματικότητα 
του Χριστού, θα είχαν καταλάβει ότι το σώμα της ανθρώπινης φύσης Του ήταν ένα σύννεφο που 
έκρυβε τη Θεότητα Του. Ο κόσμος έβλεπε μόνο την ανθρώπινη μορφή Του και γι αυτό απορούσε 
πώς μπορούσε να είχε «κατέλθει από τους Ουρανούς». 
Ο Μπαχάολλα είπε: «Όπως τα σύννεφα κρύβουν τον ήλιο και τον Ουρανό από τα μάτια μας, έτσι 
και η ανθρώπινη φύση του Χριστού έκρυβε από τους ανθρώπους τον πραγματικό Θεϊκό Του 
χαρακτήρα. 
Ελπίζω να στραφείτε με μάτια χωρίς σύννεφα προς τον Ήλιο της Αλήθειας, χωρίς να κοιτάζετε τα 
πράγματα της γης, για να μην προσελκυστούν οι καρδιές σας απ' τις ασήμαντες και παροδικές 
απολαύσεις του κόσμου. ας σας δώσει αυτός ο Ήλιος κάτι από τη δύναμη Του. τότε τα σύννεφα της 
προκατάληψης δε θα κρύψουν το φως Του από τα μάτια σας! Τότε θα είναι ο Ήλιος χωρίς σύννεφα 
για σας. 
Αναπνεύστε τον αέρα της αγνότητας. Ας έχετε ο καθένας και όλοι σας μερίδιο στη θεία 
Γενναιοδωρία της Βασιλείας των Ουρανών. Ας μην αποτελεί ο κόσμος για σας εμπόδιο που κρύβει 
την αλήθεια από το βλέμμα σας, όπως το ανθρώπινο σώμα του Χριστού έκρυβε τη Θεϊκή Του Φύση 
απ' τους ανθρώπους της εποχής Του. Είθε να λάβετε την καθαρή όραση του Αγίου Πνεύματος, έτσι 
ώστε οι καρδιές σας να φωτιστούν και να γίνουν ικανές ν' αναγνωρίσουν τον ήλιο της Αλήθειας, που 
λάμπει μέσα σ' όλα τα υλικά σύννεφα, και το μεγαλείο Του που κατακλύζει το σύμπαν. 
Μην αφήσετε τα πράγματα του σώματος να σκιάσουν το ουράνιο φως του πνεύματος, έτσι ώστε 
χάρη στη Θεία Γενναιοδωρία, να μπορέσετε να εισέλθετε μαζί με τα τέκνα του Θεού στην Αιώνια 
Βασιλεία Του. 
Αυτή είναι η προσευχή μου για όλους εσάς. 
 

 

5 κατά Ματθαίο 24: 3ο 
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13. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

 
27 Οκτωβρίου 1911 
 
Η βάση της διδασκαλίας του Μπαχάολλα είναι η Ενότητα του Ανθρώπινου Γένους, και η μεγαλύτερη 
επιθυμία Του ήταν η αγάπη και η καλοσύνη να ζουν στην καρδιά των ανθρώπων. 
Όπως Αυτός προέτρεπε τους ανθρώπους ν' αφήσουν κατά μέρος τη διαμάχη και τη διχόνοια, έτσι κι 
εγώ θέλω να σας εξηγήσω τη βασική αιτία για τις αναταραχές ανάμεσα στα έθνη. Η κύρια αιτία 
είναι η εσφαλμένη παρουσίαση της θρησκείας από τους θρησκευτικούς αρχηγούς και δασκάλους. 
Διδάσκουν στους οπαδούς τους να πιστεύουν ότι το δικό τους θρησκευτικό σχήμα είναι το μόνο 
αρεστό στο Θεό, και ότι οι οπαδοί κάθε άλλης πίστης είναι καταδικασμένοι από τον Πανάγαθο 
Πατέρα και στερημένοι από το Έλεος και τη Χάρη Του. Έτσι δημιουργείται ανάμεσα στους λαούς 
αποδοκιμασία, περιφρόνηση, φιλονικία και μίσος. Αν αυτές οι θρησκευτικές προκαταλήψεις 
μπορούσαν να εξαλειφθούν, τα έθνη θ' απολάμβαναν σύντομα ειρήνη και ομόνοια. 
Βρισκόμουν κάποτε στην Τιβεριάδα, όπου οι Εβραίοι έχουν ένα Ναό. Έμενα σ' ένα σπίτι ακριβώς 
απέναντι απ' το Ναό κι εκεί είδα και άκουσα ένα Ραββίνο που μιλούσε στην εβραϊκή του συναγωγή, 
και έλεγε τα εξής: 
«Ω, Ιουδαίοι, είστε στ' αλήθεια ο λαός του Θεού! Όλες οι άλλες φυλές και θρησκείες είναι του 
διαβόλου. Ο Θεός σας έπλασε απογόνους του Αβραάμ κι έχει σκορπίσει τις ευλογίες Του πάνω σας. 
Σε σας έστειλε ο Θεός το Μωυσή, τον Ιακώβ και τον Ιωσήφ και πολλούς άλλους μεγάλους προφήτες. 
αυτοί οι προφήτες, ο καθένας και όλοι τους, ήταν απ' τη δική σας φυλή. 
Για σας ο Θεός συνέτριψε τη δύναμη του Φαραώ κι έκανε την Ερυθρά Θάλασσα να στερέψει· σε σας 
επίσης έστειλε μάννα από τον ουρανό για τροφή σας, και μέσα απ' τον πετρώδη βράχο σας έδωσε 
νερό για να σβήσετε τη δίψα σας. Είστε πραγματικά ο εκλεκτός λαός του Θεού, είστε υπεράνω όλων 
των φυλών της γης! Γι αυτό όλες οι άλλες φυλές είναι απεχθείς στο Θεό και καταδικασμένες από 
Αυτόν. Στ' αλήθεια θα κυβερνήσετε και θα υποτάξετε τον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν 
σκλάβοι σας. 
Μη μιαίνετε τον εαυτό σας συναναστρεφόμενοι με ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια θρησκεία με 
σας, μην κάνετε φίλους τέτοιους ανθρώπους». 
Όταν ο Ραββίνος τελείωσε την εύλωττη ομιλία του, οι ακροατές του ήταν γεμάτοι χαρά και 
ικανοποίηση. είναι αδύνατο να σας περιγράψω την ευτυχία τους! 
Αλίμονο! Παραπλανημένοι σαν κι αυτούς είναι εκείνοι που γίνονται αιτία διχόνοιας και μίσους 
πάνω στη γη. Σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων που ακόμη λατρεύουν είδωλα, και οι 
μεγάλες θρησκείες του κόσμου βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους. Για 1.300 χρόνια Χριστιανοί και 
Μουσουλμάνοι βρίσκονται σε διένεξη, τη στιγμή που με πολύ μικρή προσπάθεια οι διαφορές τους, 
θα μπορούσαν να ξεπεραστούν και η ειρήνη και η αρμονία να υπάρξει ανάμεσα τους και ο κόσμος 
να έχει την ηρεμία του! 
Στο Κοράνι διαβάζουμε πως ο Μωάμεθ μιλώντας στους οπαδούς του, είπε: 
«Γιατί δεν πιστεύετε στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο; γιατί δε δέχεστε το Μωυσή και τους Προφήτες, 
αφού σίγουρα η Βίβλος είναι το Βιβλίο του Θεού; Πραγματικά ο Μωυσής ήταν ένας θείος 
Προφήτης, και ο Ιησούς ήταν γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Ήρθε στον κόσμο με τη δύναμη του 
Θεού, γεννημένος από το Άγιο Πνεύμα και την ευλογημένη Παρθένο Μαρία. Η Μαρία, η μητέρα 
Του, ήταν μία αγία από τον Ουρανό. Περνούσε τις μέρες της στο Ναό προσευχόμενη, και η τροφή 
της στελνόταν από ψηλά. Ο πατέρας της, ο Ζαχαρίας, την πλησίασε και την ρώτησε από πού 
ερχόταν η τροφή και η Μαρία απάντησε: «Από ψηλά». σίγουρα ο Θεός έκανε τη Μαρία να είναι 
εξυψωμένη πάνω απ' όλες τις άλλες γυναίκες». 
Αυτά είναι όσα δίδαξε ο Μωάμεθ στο λαό Του αναφορικά με τον Ιησού και το Μωυσή και τους 
επέπληξε για την έλλειψη πίστης σ' αυτούς τους μεγάλους Δασκάλους, και τους δίδαξε τα 
μαθήματα της αλήθειας και της ανεκτικότητας. Ο Μωάμεθ στάλθηκε απ' το Θεό να δουλέψει μ' ένα 
λαό τόσο άγριο και απολίτιστο όσο τ' άγρια θηρία. Ήταν σχεδόν στερημένοι αντίληψης, ούτε είχαν 
κανένα αίσθημα αγάπης, συμπόνιας και οίκτου. Οι γυναίκες ήταν τόσο υποβαθμισμένες και 
περιφρονημένες που ένας άντρας μπορούσε να θάψει την κόρη του ζωντανή, και διάλεγε όσες 
συζύγους ήθελε για δούλες του. 
Σ' αυτούς τους ημιζωώδεις ανθρώπους ο Μωάμεθ στάλθηκε με το θείο Του Μήνυμα. Δίδαξε τους 
ανθρώπους πως δεν ήταν σωστό να λατρεύουν είδωλα, και πως αντίθετα έπρεπε να έχουν ευλάβεια 
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για το Χριστό, το Μωυσή και τους Προφήτες. Κάτω από την επιρροή Του έγιναν ένας πιο 
φωτισμένος και πολιτισμένος λαός και βγήκαν από την εκφυλισμένη κατάσταση στην οποία τους 
βρήκε. Δεν ήταν αυτό ένα καλό έργο και άξιο κάθε επαίνου, σεβασμού και αγάπης; 
Κοιτάξτε το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού και δέστε πόσο είναι δοξασμένο! Κι όμως, ακόμη 
και σήμερα οι άνθρωποι αδυνατούν να καταλάβουν την ανεκτίμητη ομορφιά του, και 
παρερμηνεύουν τα λόγια της σοφίας του. 
Ο Χριστός απαγόρευσε τον πόλεμο! όταν ο μαθητής του ο Πέτρος, θέλοντας να υπερασπίσει τον 
Κύριο του, έκοψε το αυτί του υπηρέτη του Μεγάλου Ιερέα, ο Χριστός του είπε: «Βάλε την μάχαιράν 
σου εις την θήκην»6. Κι όμως, παρά την άμεση εντολή του Κυρίου που ισχυρίζονται ότι υπηρετούν, 
οι άνθρωποι εξακολουθούν να φιλονικούν, να πολεμούν, και να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο, και οι 
προτροπές και η διδασκαλία Του φαίνεται να έχουν σχεδόν λησμονηθεί. 
Μην αποδώσετε επομένως στους Δασκάλους και στους Προφήτες τα κακά έργα των οπαδών τους. 
Αν οι ιερείς, οι δάσκαλοι και ο λαός, ζουν μια ζωή αντίθετη στη θρησκεία που ισχυρίζονται ότι 
πιστεύουν, είναι αυτό σφάλμα του Χριστού ή των άλλων Διδασκάλων; 
Ο λαός του Ισλάμ διδάχτηκε για να καταλάβει πώς ήρθε ο Ιησούς απ' το θεό και γεννήθηκε απ' το 
Πνεύμα, και ότι πρέπει να δοξάζεται απ' όλους τους ανθρώπους. Ο Μωυσής ήταν ένας προφήτης 
του Θεού και αποκάλυψε στην εποχή Του και για τους ανθρώπους στους οποίους στάλθηκε το 
Βιβλίο του θεού. 
Ο Μωάμεθ αναγνώρισε τη θεία μεγαλοπρέπεια του Χριστού και το μεγαλείο του Μωυσή και των 
προφητών. Αν ολόκληρος ο κόσμος αναγνώριζε το μεγαλείο του Μωάμεθ και όλων των θεόσταλτων 
Δασκάλων, οι διαμάχες και η διχόνοια σύντομα θα εξαφανίζονταν από το πρόσωπο της γης και η 
Βασιλεία του Θεού θα ερχόταν στους ανθρώπους. 
Οι άνθρωποι του Ισλάμ που δοξάζουν το Χριστό δεν ταπεινώνονται που το κάνουν αυτό. 
Ο Χριστός ήταν ο Προφήτης των Χριστιανών, ο Μωυσής των Εβραίων - γιατί οι οπαδοί του κάθε 
προφήτη να μην αναγνωρίζουν και να τιμούν και τους άλλους προφήτες; Αν οι άνθρωποι 
μπορούσαν να μάθουν το μάθημα της αμοιβαίας ανεκτικότητας, κατανόησης και αδελφικής 
αγάπης, η ενότητα του κόσμου θα ήταν σύντομα ένα γεγονός. 
Ο Μπαχάολλα αφιέρωσε τη ζωή Του διδάσκοντας αυτό το μάθημα της Αγάπης και της Ενότητας. Ας 
αποβάλλουμε λοιπόν κάθε προκατάληψη και μισαλλοδοξία κι ας αγωνιστούμε με όλη μας την 
καρδιά και την ψυχή να φέρουμε την κατανόηση και την ενότητα ανάμεσα στους Χριστιανούς και 
τους Μουσουλμάνους. 
 
 

6 κατά Ιωάννη 18:11 
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14. ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, 
27 Οκτωβρίου 1911 
 
Ο Θεός μόνος προστάζει τα πάντα και είναι παντοδύναμος. Τότε γιατί στέλνει δοκιμασίες στους 
δούλους Του; 
Οι δοκιμασίες του ανθρώπου είναι δύο ειδών. 
α) Οι συνέπειες των δικών του πράξεων. Αν ένας άνθρωπος τρώει πάρα πολύ καταστρέφει το 
πεπτικό του σύστημα, αν πάρει δηλητήριο αρρωσταίνει ή πεθαίνει. Αν κάποιος χαρτοπαίζει θα 
χάσει τα χρήματα του. αν πίνει πολύ θα χάσει την ισορροπία του. Όλ' αυτά τα βάσανα προκαλούνται 
απ' τον ίδιο τον άνθρωπο, είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι ορισμένες στενοχώριες είναι αποτέλεσμα των 
δικών μας πράξεων. 
β) Αλλά βάσανα είναι αυτά που ενσκήπτουν στους Πιστούς του Θεού. Αναλογιστείτε τις μεγάλες 
στενοχώριες που υπέμειναν ο Χριστός και οι απόστολοι Του! 
Εκείνοι που υποφέρουν περισσότερο, φτάνουν στη μεγαλύτερη τελειότητα. 
Εκείνοι που δηλώνουν την επιθυμία να υποφέρουν πολλά για χάρη του Χριστού πρέπει να 
αποδείξουν την ειλικρίνεια τους. αυτοί που διακηρύσσουν τον πόθο τους να κάνουν μεγάλες θυσίες 
μπορούν να αποδείξουν την αλήθεια των λόγων τους μόνο με τα έργα τους. Ο Ιώβ απέδειξε τη 
σταθερότητα της αγάπης του για το Θεό με το να είναι πιστός στη διάρκεια της μεγάλης του 
δοκιμασίας, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της ευημερίας του. Οι απόστολοι του Χριστού που 
σταθερά υπέμειναν όλες τους τις δοκιμασίες και τα βάσανα δεν απέδειξαν την αφοσίωση τους; 
Η καρτερικότητα τους δεν ήταν η καλύτερη απόδειξη; 
Αυτά τα βάσανα έχουν τώρα τελειώσει. 
Ο Καϊάφας έζησε μια άνετη και ευτυχισμένη ζωή, ενώ η ζωή του Πέτρου ήταν γεμάτη λύπες και 
δοκιμασίες. ποιά από τις δύο είναι η πιο αξιοζήλευτη; σίγουρα θα επιλέγαμε την τωρινή κατάσταση 
του Πέτρου, γιατί αυτός έχει αθάνατη ζωή, ενώ ο Καϊάφας κέρδισε αιώνια ντροπή. Τα βάσανα του 
Πέτρου ήταν δοκιμασίες για την πίστη του. Οι δοκιμασίες είναι ευεργεσίες απ' το Θεό για τις οποίες 
πρέπει να Τον ευχαριστούμε. Η λύπη και η στενοχώρια δεν έρχονται σε μας τυχαία, μας στέλνονται 
από το Θείο Έλεος για τη δική μας τελείωση. 
Όσο ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μπορεί να ξεχνάει το Θεό. όταν όμως έρχεται η λύπη και οι 
στενοχώριες τον κυριεύουν, τότε θα θυμηθεί τον Πατέρα του που είναι στον Ουρανό και που μπορεί 
να τον απαλλάξει από την ταπείνωση του. 
Άνθρωποι που δεν υποφέρουν, δε φτάνουν στην τελειότητα. Το φυτό το περισσότερο κλαδεμένο 
από τους κηπουρούς είναι αυτό που, όταν έρθει το καλοκαίρι, θα έχει τα ωραιότερα άνθη και τους 
πιο άφθονους καρπούς. 
Ο γεωργός οργώνει τη γη με το άροτρο του κι απ' αυτή τη γη βγαίνει η πλούσια και άφθονη 
συγκομιδή. Όσο περισσότερο παιδεύεται ένας άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκομιδή των 
πνευματικών αρετών που έχει να επιδείξει. Ένας στρατιώτης δεν γίνεται καλός Στρατηγός μέχρι να 
βρεθεί στο μέτωπο της σφοδρότερης μάχης και να υποστεί τις βαθύτερες πληγές. 
Η προσευχή των προφητών του Θεού πάντοτε ήταν και ακόμη είναι: Ω, Θεέ, επιθυμώ διακαώς να 
προσφέρω τη ζωή μου στο μονοπάτι Σου! Ποθώ να χύσω το αίμα μου για Σένα και να κάνω την 
υπέρτατη θυσία. 
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15. ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

 
28 Οκτωβρίου 1911 
 
Ο Δημιουργός των πάντων είναι ο Ένας Θεός. 
Απ' αυτόν τον ίδιο Θεό όλη η δημιουργία απέκτησε ύπαρξη, και Αυτός είναι ο μόνος στόχος, στον 
οποίο καθετί στη φύση λαχταρά να φτάσει. αυτή η ιδέα εμπεριεχόταν στα λόγια του Χριστού, όταν 
είπε: «Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος». Ο άνθρωπος είναι το άθροισμα της 
Δημιουργίας, και ο τέλειος Άνθρωπος είναι η έκφραση της πλήρους σκέψης του Δημιουργού - ο 
Λόγος του Θεού. 
Παρατηρήστε τον κόσμο των δημιουργημάτων, πόσο ποικίλα και πολύμορφα είναι στα είδη, αν και 
έχουν μία και μόνη προέλευση. Όλες οι διαφορές που φαίνονται αφορούν την εξωτερική μορφή και 
το χρώμα. αυτή η ποικιλία μορφών είναι εμφανής σ' ολόκληρη τη φύση. 
Παρατηρήστε έναν όμορφο κήπο, γεμάτο λουλούδια, θάμνους και δέντρα. Κάθε λουλούδι έχει μια 
διαφορετική γοητεία, μια ιδιότυπη ομορφιά, το δικό του θεσπέσιο άρωμα και ωραίο χρώμα. Τα 
δέντρα επίσης, πόσο ποικίλα είναι σε μέγεθος, σε ανάπτυξη, σε φύλλα)μα - και πόσο διαφορετικούς 
καρπούς φέρουν! όμως όλ' αυτά τα λουλούδια, οι θάμνοι και τα δέντρα, φυτρώνουν απ' την ίδια γη, 
ο ίδιος ήλιος λάμπει πάνω τους, και τα ίδια σύννεφα τους δίνουν βροχή. 
Το ίδιο συμβαίνει και με την ανθρωπότητα. Αποτελείται από πολλές φυλές και οι λαοί της έχουν 
διαφορετικό χρώμα. Λευκό, μαύρο, κίτρινο, μελαψό, κόκκινο - όμως όλοι προέρχονται από τον ίδιο 
Θεό, και όλοι είναι υπηρέτες Του. αυτή η ποικιλία ανάμεσα στα παιδιά των ανθρώπων δεν έχει 
δυστυχώς το ίδιο αποτέλεσμα, όπως ανάμεσα στη φυτική δημιουργία, όπου η συνύπαρξη είναι πιο 
αρμονική. Ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχει η ποικιλία της έχθρας, και είναι αυτή που προκαλεί 
πόλεμο και μίσος ανάμεσα στα διαφορετικά έθνη του κόσμου. 
Διαφορές αίματος και μόνο τους κάνουν επίσης να καταστρέφουν και να σκοτώνουν ο ένας τον 
άλλον. Κρίμα! που αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει. Εμείς ας κοιτάξουμε καλύτερα την ομορφιά 
στην ποικιλία, την ομορφιά της αρμονίας, κι ας πάρουμε ένα μάθημα από τη φυτική δημιουργία. Αν 
βλέπατε έναν κήπο, στον οποίο όλα τα φυτά θα ήταν τα ίδια ως προς τη μορφή, το χρώμα και το 
άρωμα, δε θα σας φαινόταν καθόλου ωραίος, αλλά αντίθετα, μάλλον μονότονος και βαρετός. Ο 
κήπος που είναι ευχάριστος στο μάτι και κάνει την καρδιά να ευφραίνεται, είναι ο κήπος στον οποίο 
αναπτύσσονται δίπλα-δίπλα λουλούδια κάθε απόχρωσης, μορφής και αρώματος, και η χαρούμενη 
αντίθεση των χρωμάτων είναι αυτή που δημιουργεί τη χάρη και την ομορφιά. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τα δέντρα. Ένας κήπος γεμάτος από καρποφόρα δέντρα είναι μια απόλαυση· το ίδιο και μια 
φυτεία με πολλά είδη θάμνων. είναι ακριβώς η πολυμορφία και η ποικιλία που συνιστούν τη 
γοητεία τους· κάθε λουλούδι, κάθε δέντρο, κάθε φρούτο, εκτός του ότι είναι όμορφο αυτό καθαυτό, 
φανερώνει χάρη στην αντίθεση τις ιδιότητες των άλλων και δείχνει με τον καλύτερο τρόπο την 
εξαιρετική ομορφιά του καθενός και όλων. 
Έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει και ανάμεσα στα παιδιά των ανθρώπων! Η ποικιλία στην ανθρώπινη 
οικογένεια θα έπρεπε να είναι η αιτία αγάπης και αρμονίας, όπως γίνεται στη μουσική, όπου πολλές 
διαφορετικές νότες συνδυάζονται για τη δημιουργία μιας τέλειας συγχορδίας. όταν συναντάτε 
ανθρώπους από διαφορετική φυλή και χρώμα από σας, μη δυσπιστείτε απέναντι τους και κλείνεστε 
στο καβούκι της συμβατικότητας σας, αλλά αντίθετα να είστε χαρούμενοι και να τους δείχνετε 
καλοσύνη. Φανταστείτε τους σαν τριαντάφυλλα διαφορετικού χρώματος που φυτρώνουν στον 
ωραίο κήπο της ανθρωπότητας και να χαίρεστε που βρίσκεστε ανάμεσα τους. 
Με τον ίδιο τρόπο, όταν συναντάτε αυτούς που οι απόψεις τους διαφέρουν από τις δικές σας, μην 
τους αποστρέφετε το πρόσωπο σας. Όλοι αναζητούν την αλήθεια, και υπάρχουν πολλοί δρόμοι που 
οδηγούν σ' αυτήν. Η αλήθεια έχει πολλές όψεις, παραμένει όμως πάντοτε και για πάντα μία. 
Μην επιτρέπετε στη διαφορά άποψης ή στην ποικιλία σκέψης να σας χωρίζουν από τους 
συνανθρώπους σας, ή να αποτελούν αιτία προστριβών, μίσους και έριδας στις καρδιές σας. 
Αντίθετα, αναζητήστε με επιμέλεια την αλήθεια και κάντε όλους τους ανθρώπους φίλους σας. 
Κάθε οικοδόμημα είναι κατασκευασμένο από πολλές διαφορετικές πέτρες, όμως η καθεμία 
στηρίζεται στην άλλη σε τέτοιο βαθμό, που αν μία τοποθετηθεί άσχημα το όλο κτίριο θα υποστεί 
ζημιά. αν μία είναι ελαττωματική το οικοδόμημα είναι ατελές. 
Ο Μπαχάολλα σχεδίασε τον κύκλο της ενότητας, έφτιαξε ένα σχέδιο για την ένωση όλων των λαών, 
και τη συγκέντρωση όλων τους κάτω από την προστασία της σκέπης της παγκόσμιας ενότητας. Αυτό 
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είναι το έργο της Θείας Γενναιοδωρίας, και πρέπει όλοι ν' αγωνιστούμε με καρδιά και ψυχή, μέχρι 
να έχουμε την πραγματικότητα της ενότητας ανάμεσα μας, και όσο θα εργαζόμαστε, τόσο θα μας 
δίνεται δύναμη. Αφήστε κατά μέρος κάθε εγωιστική σκέψη, και αγωνιστείτε μόνο να είστε 
υπάκουοι και πειθαρχικοί στη Θέληση του Θεού. Μόνο μ' αυτό τον τρόπο θα γίνουμε πολίτες της 
Βασιλείας του Θεού, και θα φτάσουμε στην αιώνια ζωή. 
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16. ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 
30 Οκτωβρίου 1911 
 
Στη Βίβλο υπάρχουν προφητείες για την έλευση του Χριστού. Οι Εβραίοι ακόμη περιμένουν τον 
ερχομό του Μεσσία, και προσεύχονται στο Θεό μέρα και νύχτα να επισπεύσει την έλευση Του. 
Όταν ήρθε ο Χριστός Τον αποκήρυξαν και Τον σκότωσαν λέγοντας: «Δεν είναι αυτός ο Ένας τον 
οποίο περιμένουμε. Προσέξτε, όταν θα έρθει ο Μεσσίας, σημεία και θαύματα θα πιστοποιήσουν 
πως Αυτός είναι στ' αλήθεια ο Χριστός. Γνωρίζουμε τα σημεία και τις συνθήκες, και δεν 
εμφανίστηκαν. Ο Μεσσίας θα έρθει από μια άγνωστη πόλη. Θα καθίσει πάνω στο θρόνο του Δαβίδ 
και, κοιτάξτε, θα έρθει μ' ένα ατσάλινο σπαθί και θα κυβερνήσει με ένα σιδερένιο σκήπτρο! Θα 
εκπληρώσει το νόμο των Προφητών, θα κατακτήσει την Ανατολή και τη Δύση, και θα δοξάσει τον 
εκλεκτό λαό του, τους Εβραίους. Θα φέρει μαζί Του μια βασιλεία ειρήνης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας ακόμη και τα ζώα θα πάψουν να βρίσκονται σ' εχθρότητα με τον άνθρωπο. γιατί ο λύκος και 
το πρόβατο θα πίνουν από την ίδια πηγή, το λιοντάρι και η ελαφίνα θα ξαπλώνουν στον ίδιο 
βοσκότοπο, το φίδι και το ποντίκι θα μοιράζονται την ίδια φωλιά, και όλα τα πλάσματα του Θεού θα 
ζουν σε ηρεμία». 
Σύμφωνα με τους Εβραίους, ο Χριστός δεν πληρούσε καμία από αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί 
κρατούσαν τα μάτια τους κλειστά και δεν μπορούσαν να δουν. 
Ήρθε από τη Ναζαρέτ, που δεν ήταν άγνωστη πόλη. Δεν κρατούσε σπαθί στο χέρι Του, ούτε καν ένα 
ραβδί. Δεν κάθισε πάνω στο θρόνο του Δαβίδ, ήταν ένας φτωχός άνθρωπος. Τροποποίησε το Νόμο 
του Μωυσή, και παραβίασε την Ημέρα του Σαββάτου. Δεν κατέκτησε την Ανατολή και τη Δύση, 
αλλά και ο ίδιος ήταν υποταγμένος στο Ρωμαϊκό Νόμο. Δεν εξύψωσε τους Εβραίους, αλλά δίδαξε 
ισότητα και αδελφοσύνη, και επέπληξε τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους. Δεν έφερε καμία 
βασιλεία ειρήνης, αφού κατά τη διάρκεια της ζωής Του, η αδικία και η αγριότητα έφτασε σε τέτοιο 
βαθμό που ακόμα και Αυτός ο Ίδιος έπεσε θύμα τους, και πέθανε μ' ένα εξευτελιστικό θάνατο πάνω 
στο σταυρό. 
Έτσι σκέφτονταν και μιλούσαν οι Εβραίοι , γιατί δεν καταλάβαιναν τις Γραφές, ούτε τις ένδοξες 
αλήθειες που περιέχονταν σ' αυτές. Τα γράμματα τα ήξεραν απ' έξω, όμως από το ζωογόνο πνεύμα 
δεν καταλάβαιναν ούτε λέξη. 
Ακούστε με προσοχή, και θα σας εξηγήσω το νόημα των παραπάνω. Αν και ήρθε από τη Ναζαρέτ, 
που ήταν ένας γνωστός τόπος, ήρθε επίσης από τον Ουρανό. Το σώμα Του γεννήθηκε από τη 
Μαρία, όμως το Πνεύμα Του ήρθε από τον Ουρανό. Το ξίφος που έφερε ήταν το ξίφος της γλώσσας 
Του, με το οποίο χώρισε το καλό απ' το κακό, το αληθινό απ' το ψεύτικο, τον πιστό απ' τον άπιστο, 
το φως από το σκοτάδι. Ο Αόγος Του ήταν πραγματικά ένα κοφτερό ξίφος! Ο Θρόνος πάνω στον 
οποίο κάθισε είναι ο Αιώνιος Θρόνος, από τον οποίο ο Χριστός κυβερνά για πάντα, ένας ουράνιος 
θρόνος, όχι επίγειος, γιατί τα της γης παρέρχονται, ενώ τα ουράνια δεν παρέρχονται. Αυτός 
ερμήνευσε εκ νέου και συμπλήρωσε το Νόμο του Μωυσή κι εκπλήρωσε το Νόμο των Προφητών. Ο 
λόγος Του κατέκτησε την Ανατολή και τη Δύση. Η Βασιλεία Του είναι αιώνια. Εξύψωσε τους 
Εβραίους εκείνους που Τον αναγνώρισαν. ήταν άντρες και γυναίκες ταπεινής καταγωγής, όμως η 
επαφή μαζί Του τους έκανε μεγάλους και τους χάρισε διαρκή αξιοπρέπεια. Τα ζώα, που θα ζούσαν 
το ένα μαζί με το άλλο, συμβόλιζαν τις διάφορες αιρέσεις και φυλές, που, ενώ κάποτε βρίσκονταν 
σε πόλεμο, θα ζούσαν τώρα με αγάπη και συμπόνοια, πίνοντας μαζί το νερό της ζωής από το Χριστό, 
την Αιώνια Πηγή. 
Έτσι, όλες οι πνευματικές προφητείες για την έλευση του Χριστού είχαν εκπληρωθεί, όμως οι 
Εβραίοι έκλειναν τα μάτια τους για να μη βλέπουν, και τ' αυτιά τους για να μην ακούν, και η Θεία 
Πραγματικότητα του Χριστού πέρασε ανάμεσα τους χωρίς ν' ακουστεί, ν' αγαπηθεί και ν' 
αναγνωριστεί. 
Είναι εύκολο να διαβάσει κανείς τις Άγιες Γραφές, όμως μόνο με καθαρή καρδιά και αγνό νου 
μπορεί να καταλάβει το αληθινό τους νόημα. Ας ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού να μας αξιώσει να 
κατανοήσουμε τα Ιερά Βιβλία. Ας προσευχηθούμε για να βλέπουν τα μάτια και τα αυτιά ν' ακούν, 
και για τις καρδιές που ποθούν την ειρήνη. 
Το αιώνιο Έλεος του Θεού είναι άπειρο. Πάντοτε διάλεγε κάποιες ψυχές στις οποίες σκόρπιζε τη 
Θεία Γενναίοδωρία της Καρδιάς Του, το νου των οποίων φώτιζε με ουράνιο φως, και στις οποίες 
αποκάλυπτε τα ιερά μυστήρια, και κρατούσε μπροστά το βλέμμα τους καθαρό τον Καθρέφτη της 
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Αλήθειας. Αυτοί είναι οι μαθητές του Θεού, και η καλοσύνη Του δεν έχει όρια. Σεις που είστε 
υπηρέτες του πλέον Υψίστου, μπορεί να γίνετε και μαθητές Του. Θι θησαυροί του Θεού είναι 
απεριόριστοι. Το Πνεύμα που διαπνέει τις Ιερές Γραφές είναι τροφή για όλους όσους πεινούν. Θ 
Θεός που χάρισε την αποκάλυψη στους Προφήτες Του, σίγουρα θα χαρίσει από την αφθονία Του 
τον άρτο τον επιούσιο σε όλους όσους Του τον ζητήσουν με πίστη. 
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17. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, 31 Οκτωβρίου 1911 
 
Η Θεία Πραγματικότητα είναι Ασύλληπτη, Απεριόριστη, Αιώνια, Αθάνατη και Αόρατη. 
Ο κόσμος της δημιουργίας δεσμεύεται από το φυσικό νόμο, είναι περιορισμένος και θνητός. 
Για την Άπειρη Πραγματικότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Βρίσκεται πέρα 
από την κατανόηση του ανθρώπου και δεν μπορεί να περιγραφεί με τους όρους που ισχύουν για τη 
φαινομενική σφαίρα του δημιουργημένου κόσμου. 
Γι αυτό, ο άνθρωπος έχει απόλυτη ανάγκη από τη μόνη δύναμη με την οποία μπορεί να δεχτεί 
βοήθεια από τη Θεία Πραγματικότητα, επειδή μόνο αυτή η δύναμη τον φέρνει σ' παφή με την Πηγή 
κάθε ζωής. 
Ένας μεσάζων χρειάζεται για να φέρει τα δύο αντίθετα άκρα σ' επαφή το ένα με το άλλο. Πλούτος 
και φτώχεια, αφθονία και ένδεια: χωρίς μία μεσάζουσα δύναμη δε θα υπήρχε καμία σχέση ανάμεσα 
σ' αυτά τα ζεύγη αντιθέτων. 
Μπορούμε επομένως να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας Μεσολαβητής ανάμεσα στο Θεό και τον 
Άνθρωπο, κι αυτός δεν είναι κανένας άλλος παρά το Άγιο Πνεύμα, που φέρνει σ' επαφή τη 
δημιουργημένη γη με τον «Ασύλληπτο», τη Θεία Πραγματικότητα. 
Η Θεία Πραγματικότητα μπορεί να παρομοιαστεί με τον ήλιο και το Άγιο Πνεύμα με τις ακτίνες του 
ήλιου. Όπως οι ακτίνες του ήλιου φέρνουν το φως και τη ζεστασιά του ήλιου στη γη, χαρίζοντας ζωή 
σε όλα τα όντα της δημιουργίας, έτσι και οι «Φανερώσεις»1 φέρνουν τη δύναμη του Αγίου 
Πνεύματος από το Θείο Ήλιο της Πραγματικότητας για να χαρίσει φως και ζωή στις ψυχές των 
ανθρώπων. 
Κοιτάξτε, απαιτείται ένας μεσάζων ανάμεσα στον ήλιο και τη γη· ο ήλιος δεν κατεβαίνει στη γη, ούτε 
η γη ανεβαίνει στον ήλιο. αυτή η επαφή γίνεται με τις ακτίνες του ήλιου, που φέρνουν το φως, τη 
ζεστασιά και τη θερμότητα. 
Το Άγιο Πνεύμα είναι το Φως από τον Ήλιο της Αλήθειας, που φέρνει, χάρη στην άπειρη δύναμη 
του, ζωή και φώτιση σ' όλη την ανθρωπότητα, πλημμυρίζοντας όλες τις ψυχές με τη θεία 
ακτινοβολία, μεταφέροντας τις ευλογίες του Ελέους του Θεού σ' ολόκληρο τον κόσμο. Η γη χωρίς το 
μέσο της ζεστασιάς και του φωτός των ακτίνων του ήλιου, δε θα μπορούσε να δεχτεί κανένα αγαθό 
από τον ήλιο. 
Με τον ίδιο τρόπο το Άγιο Πνεύμα είναι η ίδια η αιτία της ζωής του ανθρώπου· χωρίς το Άγιο 
Πνεύμα ο άνθρωπος δε θα είχε καθόλου διάνοια, θα ήταν ανίκανος να αποκτήσει την επιστημονική 
του γνώση, χάρη στην οποία κερδίζεται η μεγάλη του επιρροή πάνω σ' όλη την υπόλοιπη 
δημιουργία. Η φώτιση του Αγίου Πνεύματος χαρίζει στον άνθρωπο τη δύναμη της σκέψης, και τον 
καθιστά ικανό να κάνει ανακαλύψεις, με τις οποίες υποτάσσει τους νόμους της φύσης στη θέληση 
του. 
Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που, με τη μεσολάβηση των Προφητών του Θεού, διδάσκει πνευματικές 
αρετές στον άνθρωπο και τον κάνει ικανό να φτάσει στην Αιώνια Ζωή. 
Όλες αυτές οι ευλογίες απονέμονται στον άνθρωπο από το Άγιο Πνεύμα· μπορούμε λοιπόν να 
καταλάβουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο Μεσάζων ανάμεσα στο Δημιουργό και το δημιούργημα. Το 
φως και η ζεστασιά του ήλιου κάνουν τη γη καρπερή και δίνουν ζωή σ' όλα τα πράγματα που 
αναπτύσσονται. και το Άγιο Πνεύμα ζωογονεί τις ψυχές των ανθρώπων. 
Οι δύο μεγάλοι απόστολοι, ο Άγιος Πέτρος και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ήταν κάποτε απλοί, 
ταπεινοί εργάτες, που μοχθούσαν για τον άρτο τον επιούσιο. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος οι 
ψυχές τους φωτίστηκαν και δέχτηκαν τις αιώνιες ευλογίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. 
 
 

 

1. Οι Φανερώσεις του Θεού 
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18. ΟΙ ΔΥΟ ΦΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
1 Νοεμβρίου 1911 
 
Σήμερα είναι μια μέρα χαράς στο Παρίσι! Τιμούν τη γιορτή των "Αγίων Πάντων". Γιατί, νομίζετε, ότι 
αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονται "Άγιοι"; Η λέξη έχει μια πολύ πραγματική σημασία. Άγιος είναι 
κάποιος που διάγει ένα βίο αγνότητας, κάποιος που έχει απελευθερώσει τον εαυτό του απ' όλες τις 
ανθρώπινες αδυναμίες και ατέλειες. 
Στον άνθρωπο υπάρχουν δύο φύσεις· η πνευματική ή ανώτερη φύση του και η υλική ή κατώτερη 
φύση. Με τη μία πλησιάζει το Θεό, με την άλλη ζει μόνο για τον κόσμο. Στον άνθρωπο υπάρχουν 
σημεία και από τις δύο αυτές φύσεις. Με την υλική πλευρά του εκφράζει αναλήθεια, ωμότητα και 
αδικία· όλ' αυτά είναι το αποτέλεσμα της κατώτερης φύσης του. Οι ιδιότητες της θεϊκής φύσης του 
εμφανίζονται με την αγάπη, το έλεος, την καλοσύνη, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, που όλα μαζί 
αποτελούν εκφράσεις της ανώτερης φύσης του. Κάθε καλή συνήθεια, κάθε ευγενής ιδιότητα ανήκει 
στην πνευματική φύση του ανθρώπου, ενώ όλες οι ατέλειες και οι αμαρτωλές πράξεις του 
γεννιούνται από την υλική φύση του. όταν η Θεϊκή φύση ενός ανθρώπου κυριαρχεί στην ανθρώπινη 
φύση του, τότε έχουμε έναν άγιο. 
Ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να κάνει τόσο το καλό, όσο και το κακό. αν η δύναμη του για το καλό 
υπερισχύει και οι τάσεις του να κάνει το κακό έχουν υπερνικηθεί, τότε ο άνθρωπος στ' αλήθεια 
μπορεί να ονομαστεί άγιος. Αν όμως, αντίθετα, απορρίπτει τα πράγματα του Θεού και επιτρέπει στα 
πονηρά πάθη του να τον κυριεύσουν, τότε δεν είναι καλύτερος από ένα απλό ζώο. 
Οι άγιοι είναι άνθρωποι που έχουν απελευθερώσει τον εαυτό τους από τον κόσμο της ύλης κι έχουν 
υπερνικήσει την αμαρτία. Ζουν στον κόσμο, αλλά δεν είναι από αυτόν, γιατί οι σκέψεις τους 
βρίσκονται διαρκώς στον κόσμο του πνεύματος. Κάνουν μια άγια ζωή, και τα έργα τους δείχνουν 
αγάπη, δικαιοσύνη και ευσέβεια. Έχουν ουράνια φώτιση· είναι σαν λαμπρά και φωτεινά λυχνάρια 
στα σκοτεινά μέρη της γης. αυτοί είναι οι άγιοι του Θεού. Οι απόστολοι, που ήταν μαθητές του 
Ιησού Χριστού, ήταν ακριβώς όπως είναι και οι άλλοι άνθρωποι· αυτοί, όπως και οι φίλοι τους, 
προσελκύονταν από τα πράγματα του κόσμου, κι ο καθένας τους σκεφτόταν μόνο το δικό τους 
συμφέρον. Ήξεραν λίγα για τη δικαιοσύνη, κι ούτε υπήρχαν οι Θείες τελειότητες ανάμεσα τους. 
όταν όμως ακολούθησαν το Χριστό και πίστεψαν σ' Αυτόν, η άγνοια παραχώρησε τη θέση της στη 
γνώση, η ωμότητα μετατράπηκε σε δικαιοσύνη, το ψεύδος σε αλήθεια, το σκοτάδι σε φως. ήταν 
εγκόσμιοι κι έγιναν πνευματικοί και θείοι. ήταν παιδιά του σκότους κι έγιναν υιοί του Θεού, έγιναν 
άγιοι! Αγωνιστείτε λοιπόν ν' ακολουθήσετε τα βήματα τους, αφήνοντας πίσω σας όλα τα εγκόσμια 
πράγματα, και προσπαθώντας να φτάσετε στην Πνευματική Βασιλεία. 
Προσευχηθείτε στο Θεό να σας ενδυναμώσει με θεία αρετή, ώστε να είστε σαν άγγελοι στον κόσμο, 
και φάροι φωτός για ν' αποκαλύψετε τα μυστήρια της Βασιλείας σ' αυτούς που έχουν καρδιές με 
κατανόηση. 
Ο Θεός έστειλε τους Προφήτης Του στον κόσμο για να διδάξουν και να φωτίσουν τον άνθρωπο, να 
του εξηγήσουν το μυστήριο της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, να τον κάνουν ικανό να καθρεφτίζει 
το φως, κι έτσι με τη σειρά του ν' αποτελεί πηγή καθοδήγησης για τους άλλους. Τα Ουράνια Βιβλία, 
η Βίβλος, το Κοράνι και οι υπόλοιπες Άγιες Γραφές έχουν δοθεί από το Θεό σαν οδηγοί στα 
μονοπάτια της Θείας αρετής, αγάπης, δικαιοσύνης και ειρήνης. 
Γι αυτό σας καλώ να αγωνιστείτε για ν' ακολουθήσετε τις νουθεσίες αυτών των Ευλογημένων 
Βιβλίων, και να οργανώσετε τη ζωή σας, έτσι ώστε ακολουθώντας τα παραδείγματα που σας 
παραθέτουν, να γίνετε οι ίδιοι άγιοι του Πλέον Υψίστου! 
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19. ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 
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Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Πόσο όμορφος είναι σήμερα ο καιρός, ο ουρανός είναι καθαρός, ο ήλιος λάμπει, κι έτσι η καρδιά 
του ανθρώπου χαίρεται! 
Ένας τέτοιος λαμπρός και όμορφος καιρός δίνει νέα ζωή και δύναμη στον άνθρωπο και, αν έχει 
αρρωστήσει, νιώθει για μια ακόμη φορά στην καρδιά του τη χαρούμενη ελπίδα της υγείας ν' 
ανανεώνεται. Όλ' αυτά τα δώρα της φύσης αφορούν τη φυσική πλευρά του ανθρώπου, γιατί μόνο 
το σώμα μπορεί να δεχτεί υλικά αγαθά. 
Αν ένας άνθρωπος είναι επιτυχημένος στις επιχειρήσεις του, στην τέχνη ή στο επάγγελμα, μπορεί ν' 
αυξήσει την υλική του ευημερία και να χαρίσει στο σώμα του όση ηρεμία και άνεση το ευχαριστεί. 
Παντού γύρω μας σήμερα βλέπουμε πως ο άνθρωπος περιβάλλει τον εαυτό του με κάθε σύγχρονη 
ευκολία και πολυτέλεια, και δε στερεί τίποτα στη φυσική και υλική πλευρά της φύσης του. Όμως, 
προσέξτε μήπως σκεφτόμενοι τόσο σοβαρά τα οοα αφορούν το σώμα ξεχάσετε αυτά που αφορούν 
την ψυχή: γιατί τα υλικά οφέλη δεν ανυψώνουν το πνεύμα ενός ανθρώπου. Η τελειότητα στα 
εγκόσμια είναι χαρά για το σώμα του ανθρώπου, όμως με κανέναν τρόπο δεν λαμπρύνει την ψυχή. 
Μπορεί κάποιος άνθρωπος, που έχει κάθε υλικό αγαθό και ζει περιστοιχισμένος από τις 
μεγαλύτερες ανέσεις που μπορεί να του προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός, να στερείται το πιο 
σημαντικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. 
Είναι πραγματικά καλό και αξιέπαινο να προοδεύουμε υλικά, όμως κάνοντας αυτό, ας μην 
παραμελούμε τη σημαντικότερη πνευματική πρόοδο και κλείνουμε τα μάτια μας στο Θείο Φως που 
λάμπει ανάμεσα μας. 
Μόνο προοδεύοντας πνευματικά, όπως και υλικά, μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε πραγματική 
πρόοδο και να γίνουμε τέλειες υπάρξεις. Όλοι οι μεγάλοι Δάσκαλοι εμφανίστηκαν προκειμένου να 
φέρουν αυτή την πνευματική ζωή και φως στον κόσμο. Ήρθαν για να μπορέσει ο Ήλιος της Αλήθειας 
να φανερωθεί και να λάμψει στις καρδιές των ανθρώπων, και χάρη στη θαυμαστή του δύναμη να 
κατορθώσουν οι άνθρωποι να φτάσουν στο Αιώνιο Φως. 
Όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, έχυσε το φως του Αγίου Πνεύματος σε όλα γύρω Του, και οι 
μαθητές Του και όλοι όσοι δέχτηκαν τη φώτιση Του έγιναν φωτισμένες, πνευματικές υπάρξεις. 
Για να φανερώσει αυτό το φως γεννήθηκε ο Μπαχάολλα και ήρθε στον κόσμο. Δίδαξε την Αιώνια 
Αλήθεια στους ανθρώπους και σκόρπισε τις ακτίνες τους Θείου Φωτός σ' όλες τις χώρες. 
Αλίμονο! Κοιτάξτε πώς ο άνθρωπος αγνοεί αυτό το Φως. Εξακολουθεί να βαδίζει το δρόμο του 
σκότους και της διχόνοιας και οι έριδες και οι άγριοι πόλεμοι εξακολουθούν να επικρατούν. 
Χρησιμοποιεί την υλική πρόοδο για να ικανοποιήσει τη δίψα του για πόλεμο, και κατασκευάζει 
καταστροφικά σύνεργα κι εργαλεία για να συντρίψει τον αδελφό του. 
Καλύτερα όμως ν' αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε πνευματικά οφέλη, γιατί αυτή είναι η μόνη οδός 
για την αληθινή πρόοδο, που προέρχεται από το Θεό και μόνο αυτή είναι Θεϊκή. 
Προσεύχομαι για τον καθένα και όλους σας να δεχτείτε τις Γενναιοδωρίες του Αγίου Πνεύματος. 
έτσι θα γίνετε στ' αλήθεια φωτισμένοι και θα προοδεύετε πάντα προς τα εμπρός και προς τα πάνω, 
προς τη Βασιλεία του Θεού. Τότε οι καρδιές σας θα είναι έτοιμες να δεχτούν τα χαρμόσυνα νέα, τα 
μάτια σας θα είναι ανοιχτά και θα δείτε τη Δόξα του Θεού· τ' αυτιά σας δε θα εμποδίζονται και θ' 
ακούσετε το κάλεσμα της Βασιλείας, και με γλώσσα που θα έχει γίνει ευφράδης θα καλέσετε τους 
ανθρώπους στη συνειδητοποίηση της Θείας δύναμης και της Αγάπης του Θεού! 
 

 

34 
 



Ομιλίες στο Παρίσι 

20. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

 
3 Νοεμβρίου 1911 
 
Το Παρίσι γίνεται πολύ κρύο, τόσο κρύο που σύντομα θ' αναγκαστώ να φύγω, όμως η ζεστασιά της 
αγάπης σας με κρατάει ακόμη εδώ. Θεού θέλοντος, ελπίζω να μείνω ανάμεσα σας λίγο ακόμα· το 
σωματικό κρύο και η σωματική ζέστη δεν μπορούν να επηρεάσουν το πνεύμα, γιατί αυτό 
ζεσταίνεται από τη φωτιά της Αγάπης του Θεού. όταν το καταλάβουμε αυτό, θα αρχίσουμε να 
καταλαβαίνουμε κάτι για τη ζωή μας στον επόμενο κόσμο. 
Ο θεός, με τη Γενναιοδωρία Του, μας έχει δώσει εδώ μια πρώτη γεύση, μας έχει δώσει ορισμένες 
αποδείξεις για τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. 
Βλέπουμε πως το κρύο, η ζέστη, ο πόνος, κλπ. αφορούν μόνο το σώμα, δεν αγγίζουν το πνεύμα. 
Πόσο συχνά δε βλέπουμε έναν άνθρωπο φτωχό, άρρωστο, κακοντυμένο, άπορο, κι όμως 
πνευματικά δυνατό. Ό,τι κι αν έχει τραβήξει το σώμα του, το πνεύμα του είναι ελεύθερο και καλά! 
Και πάλι πόσο συχνά δε βλέπουμε έναν πλούσιο άνθρωπο, δυνατό και υγιή από φυσική άποψη, 
αλλά με μια ψυχή άρρωστη μέχρι θανάτου. 
Είναι απόλυτα εμφανές για το νου που βλέπει, ότι το πνεύμα ενός ανθρώπου είναι κάτι πολύ 
διαφορετικό από το φυσικό του σώμα. 
Το πνεύμα είναι αμετάβλητο, άφθαρτο. Η πρόοδος και η ανάπτυξη της ψυχής, η χαρά και η λύπη 
της ψυχής είναι ανεξάρτητα από το φυσικό σώμα. 
Αν ένας φίλος μας προκαλεί χαρά ή πόνο, αν μια αγάπη αποδεικνύεται αληθινή ή ψεύτικη, είναι η 
ψυχή που επηρεάζεται. Αν οι αγαπημένοι μας βρίσκονται μακριά μας - είναι η ψυχή που θλίβεται, 
και η θλίψη ή η ανησυχία της ψυχής μπορεί να επιδράσει στο σώμα. 
Όταν επομένως το πνεύμα τρέφεται με άγιες αρετές, τότε το σώμα είναι χαρούμενο. αν η ψυχή 
πέφτει στην αμαρτία, το σώμα βασανίζεται. 
Όταν βρίσκουμε αλήθεια, σταθερότητα, πίστη και αγάπη είμαστε ευτυχισμένοι. αν όμως συναντάμε 
το ψέμα, την απιστία και την απάτη, είμαστε δυστυχισμένοι. 
Όλ' αυτά είναι πράγματα που αναφέρονται στην ψυχή και δεν είναι σωματικές ασθένειες. είναι 
επομένως εμφανές πως η ψυχή, όπως ακριβώς και το σώμα, έχει τη δική της ατομικότητα. Αν όμως 
το σώμα υφίσταται μια αλλαγή, το πνεύμα δεν είναι ανάγκη ν' αγγιχθεί. όταν σπάσεις ένα ποτήρι, 
στο οποίο λάμπει ο ήλιος, το ποτήρι είναι σπασμένο, αλλά ο ήλιος εξακολουθεί να λάμπει! Αν το 
κλουβί που περιέχει ένα πουλί καταστραφεί, το πουλί μένει ανέπαφο! Αν σπάσει ένα λυχνάρι, η 
φλόγα μπορεί να εξακολουθήσει να καίει φωτεινή! 
Το ίδιο ισχύει και για το πνεύμα του ανθρώπου. Αν και ο θάνατος καταστρέφει το σώμα του, δεν 
έχει καμία επίδραση πάνω στο πνεύμα του - αυτό είναι αιώνιο, παντοτινό, ταυτόχρονα αγέννητο και 
αθάνατο. 
Όσο για την ψυχή του ανθρώπου μετά θάνατο, παραμένει στο βαθμό της αγνότητας στον οποίο είχε 
εξελιχθεί κατά τη ζωή στο φυσικό σώμα και, αφού απελευθερωθεί από το σώμα, παραμένει 
βυθισμένη στον ωκεανό του Ελέους του Θεού. 
Από τη στιγμή που η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα και φτάνει στον Ουράνιο Κόσμο, η εξέλιξη της 
είναι πνευματική, και η εξέλιξη αυτή είναι: Η προσέγγιση στο Θεό! 
Στη φυσική δημιουργία η εξέλιξη γίνεται από τη μία βαθμίδα τελειότητας στην άλλη. Το ορυκτό 
περνάει με τις ανόργανες τελειότητες του στο φυτό. το φυτό με τις τελειότητες του περνάει στο 
ζωικό κόσμο, κ.ο.κ. μέχρι τον κόσμο της ανθρωπότητας. Αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος από 
φαινομενικές αντιφάσεις. σε καθένα απ' αυτά τα βασίλεια (ορυκτό, φυτικό, ζωικό) η ζωή υπάρχει 
στη βαθμίδα της· ενώ, όταν συγκρίνεται με τη ζωή στον άνθρωπο, η γη φαίνεται να είναι νεκρή, 
όμως και αυτή ζει και έχει μια δική της ζωή. Σ' αυτό τον κόσμο τα πράγματα ζουν και πεθαίνουν, και 
ζουν ξανά σε άλλες μορφές ζωής, όμως στον κόσμο του πνεύματος είναι τελείως διαφορετικά. 
Η ψυχή δεν εξελίσσεται από βαθμίδα σε βαθμίδα με βάση κάποιο νόμο - εξελίσσεται μόνο 
πλησιάζοντας περισσότερο στο Θεό, με το Έλεος και τη Γενναιοδωρία του Θεού. 
Η ένθερμη προσευχή μου είναι να βρεθούμε όλοι στη Βασιλεία του Θεού και πλησίον Του. 
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Σε ολόκληρη την Ευρώπη σήμερα ακούει κανείς για συγκεντρώσεις και συμβούλια και ότι 
σχηματίζονται εταιρείες όλων των ειδών. Υπάρχουν αυτές που ασχολούνται με το εμπόριο, την 
επιστήμη και την πολιτική και πολλές άλλες. Όλες αυτές είναι για υλική υπηρεσία, επιθυμούν την 
πρόοδο και τη διαφώτιση του κόσμου της ύλης. Σπάνια, όμως πνέει μια πνοή απ' τον πνευματικό 
κόσμο πάνω τους. Δείχνουν να μην έχουν συναίσθηση της Θείας Φωνής, αδιάφορες σε ό,τι αφορά 
τα πράγματα του Θεού. όμως αυτή η συγκέντρωση στο Παρίσι είναι μια αληθινά πνευματική 
συγκέντρωση. Η Θεία Πνοή εκχέεται ανάμεσα σας, το φως της Βασιλείας λάμπει σ' όλες τις καρδιές. 
Η Θεία αγάπη του Θεού είναι μια δύναμη ανάμεσα σας, και με ψυχές διψασμένες δέχεστε τα 
ευχάριστα νέα της μεγάλης χαράς. 
Συγκεντρωθήκατε όλοι εδώ με μια θέληση, με καρδιές που έλκονται μεταξύ τους, ψυχές που 
ξεχειλίζουν από Θεία αγάπη, δουλεύοντας και ποθώντας την ενότητα του κόσμου. 
Στ' αλήθεια αυτή η συγκέντρωση είναι πνευματική! είναι σαν ένας όμορφος ευωδιαστός κήπος! 
πάνω της ο Ουράνιος Ήλιος ρίχνει τις χρυσές ακτίνες, και η ζέστη του διαπερνά και χαροποιεί κάθε 
καρδιά που προσμένει. Η αγάπη του Χριστού, που ξεπερνά κάθε γνώση, είναι ανάμεσα σας, το 
Άγιο Πνεύμα είναι η βοήθεια σας. 
Μέρα με τη μέρα αυτή η συγκέντρωση θα μεγαλώνει και θα γίνεται πιο δυνατή, ώσπου σταδιακά, 
το πνεύμα της θα κατακτήσει όλο τον κόσμο! 
Προσπαθήστε με όλη σας την καρδιά να γίνετε πρόθυμοι αγωγοί της Γενναιοδωρίας του Θεού. γιατί 
σας λέω πως Αυτός έχει επιλέξει εσάς για να γίνετε οι δικοί Του αγγελιοφόροι της αγάπης σ' όλο τον 
κόσμο, να είστε οι φορείς των πνευματικών δωρεών στον άνθρωπο, να είστε το μέσον για τη 
διάδοση της ενότητας και της ομόνοιας στη γη. Να ευχαριστείτε το Θεό με όλη σας την καρδιά, που 
σας δόθηκε ένα τέτοιο προνόμιο. γιατί ακόμα και μια ζωή αφιερωμένη στο να δοξάζει και να 
ευχαριστεί το Θεό δε θα ήταν αρκετή για μια τέτοια εύνοια. 
Ανυψώστε τις καρδιές σας πάνω από το παρόν και κοιτάξτε με τα μάτια της πίστης στο μέλλον! 
Σήμερα φυτεύεται ο σπόρος, πέφτει ο κόκκος στη γη, όμως κοιτάξτε, θα έρθει η μέρα που θα 
φυτρώσει ένα υπέροχο δέντρο και τα κλαδιά του θα είναι φορτωμένα με καρπούς. Πανηγυρίστε και 
χαρείτε που αυτή η μέρα έχει ανατείλει, προσπαθήστε ν' αντιληφθείτε τη δύναμη της, γιατί είναι 
πράγματι θαυμάσια! Ο Θεός σας έστεψε με τιμή και στις καρδιές σας τοποθέτησε ένα ακτινοβόλο 
άστρο. στ' αλήθεια το φως του θα λαμπρύνει ολόκληρο τον κόσμο! 
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Σήμερα ο καιρός είναι μελαγχολικός και μουντός! Στην Ανατολή υπάρχει διαρκής ηλιοφάνεια, τ' 
αστέρια δε σκεπάζονται ποτέ και υπάρχουν πολύ λίγα σύννεφα. Το φως βγαίνει πάντοτε στην 
Ανατολή και στέλνει την ακτινοβολία του στη Δύση. 
Υπάρχουν δύο είδη φωτός. Υπάρχει το ορατό φως του ήλιου, με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε 
να διακρίνουμε τις ομορφιές του κόσμου γύρω μας - χωρίς αυτό δε θα μπορούσαμε να δούμε 
τίποτα. 
Όμως, αν και η λειτουργία του φωτός συνίσταται στο να κάνει τα πράγματα ορατά σε μας, δεν 
μπορεί να μας δώσει τη δύναμη να τα δούμε ή να κατανοήσουμε ποιά μπορεί να είναι τα διάφορα 
θέλγητρα τους, γιατί αυτό το φως δεν έχει ούτε διάνοια, ούτε συνείδηση. είναι το φως της νόησης 
που μας δίνει γνώση και κατανόηση, και χωρίς αυτό το φως τα φυσικά μάτια θα ήταν άχρηστα. 
Αυτό το φως της νόησης είναι το υψηλότερο φως που υπάρχει, γιατί γεννιέται από το Θείο Φως. 
Το φως της νόησης μας κάνει ικανούς να καταλαβαίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε καθετί που 
υπάρχει, αλλά μόνο το Θείο Φως είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει όραση για τ' αόρατα 
πράγματα, και να μας κάνει ικανούς να βλέπουμε αλήθειες που θα είναι ορατές στον κόσμο, μόνο 
μετά από χιλιάδες χρόνια. 
Ήταν το Θείο Φως αυτό που έκανε ικανούς τους προφήτες να δουν δύο χιλιάδες χρόνια πριν τί 
επρόκειτο να συμβεί και σήμερα βλέπουμε την πραγματοποίηση του οράματος τους. Αυτό λοιπόν 
το Φως πρέπει ν' αγωνιστούμε ν' αναζητήσουμε, γιατί είναι σπουδαιότερο από κάθε άλλο. 
Χάρη σε αυτό ακριβώς το Φως ο Μωυσής μπόρεσε να δει και να καταλάβει τη Θεία Εμφάνιση και ν' 
ακούσει την Ουράνια Φωνή που του μίλησε από τη Φλεγόμενη Βάτο (Έξοδος, III, 2). 
Γι' αυτό το Φως μιλάει ο Μωάμεθ, όταν λέει: "ο Αλλάχ είναι το φως των Ουρανών και της Γης". 
Αναζητήστε με όλη σας την καρδιά αυτό το Ουράνιο Φως, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε τις 
πραγματικότητες, και να γνωρίσετε τα μυστικά πράγματα του Θεού, ώστε οι κρυμμένοι δρόμοι να 
φανούν ξεκάθαροι μπροστά στα μάτια σας. 
Το φως αυτό μπορεί να παρομοιαστεί μ' έναν καθρέφτη, κι όπως ο καθρέφτης αντανακλά όλα όσα 
βρίσκονται μπροστά του, έτσι κι αυτό το Φως δείχνει στα μάτια του πνεύματος μας όλα όσα 
υπάρχουν στη Βασιλεία του Θεού και κάνει τις πραγματικότητες των πραγμάτων ορατές. Με τη 
βοήθεια αυτού του λαμπερού Φωτός ολόκληρη η πνευματική ερμηνεία των Αγίων Γραφών έχει 
γίνει σαφής, τα κρυφά πράγματα του Σύμπαντος του Θεού έχουν φανερωθεί κι έχουμε αξιωθεί να 
καταλάβουμε τις Θείες προθέσεις για τον άνθρωπο. 
Προσεύχομαι ώστε ο Θεός με το Έλεος Του να φωτίσει τις καρδιές και τις ψυχές σας με το ένδοξο 
Φως Του, και τότε ο καθένας σας θα λάμπει σαν ακτινοβόλο άστρο στα σκοτεινά μέρη του κόσμου. 
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23. ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΣΤΗ ΛΥΣΗ 

 
Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Σας καλωσορίζω! Ήρθα από τις Ανατολικές χώρες στη Δύση για να μείνω λίγο ανάμεσα σας. Στην 
Ανατολή λέγεται συχνά, ότι οι άνθρωποι της Δύσης είναι χωρίς πνευματικότητα, εγώ όμως δε βρήκα 
να είναι έτσι. Δόξα τω Θεώ, βλέπω και αισθάνομαι πως υπάρχουν πολλές πνευματικές φιλοδοξίες 
ανάμεσα στους Δυτικούς λαούς, κι ότι σε μερικές περιπτώσεις η πνευματική τους αντίληψη είναι 
ακόμη πιο οξεία απ' ό,τι στα αδέρφια τους από την Ανατολή. Αν η διδασκαλία που δόθηκε στην 
Ανατολή είχε συνειδητά διαδοθεί στη Δύση, ο κόσμος σήμερα θα ήταν ένας πιο φωτισμένος τόπος. 
Αν και στο παρελθόν όλοι οι μεγάλοι Πνευματικοί Δάσκαλοι εμφανίστηκαν στην Ανατολή, υπάρχουν 
ακόμη πολλοί άνθρωποι εκεί που είναι παντελώς στερημένοι από πνευματικότητα. Όσον αφορά τα 
πράγματα του πνεύματος είναι τόσο άψυχοι όσο μια πέτρα· κι ούτε επιθυμούν ν' αλλάξουν, γιατί 
θεωρούν πως ο άνθρωπος είναι απλώς μια ανώτερη μορφή ζώου και πως τα πράγματα του Θεού 
δεν τον αφορούν. 
Όμως η φιλοδοξία του ανθρώπου πρέπει να πετάξει πάνω από αυτά - πρέπει πάντοτε να κοιτάζει 
ψηλότερα από τον εαυτό του, πάντοτε προς τα πάνω και προς τα εμπρός, μέχρι να εισέλθει, χάρη 
στο Έλεος του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πάλι, υπάρχουν άνθρωποι που τα μάτια τους 
είναι ανοιχτά μόνο στη φυσική πρόοδο και στην εξέλιξη του κόσμου της ύλης. αυτοί οι άνθρωποι 
προτιμούν να μελετούν την ομοιότητα ανάμεσα στο δικό τους φυσικό σώμα και του πιθήκου, παρά 
να αναλογίζονται τη θαυμαστή συγγένεια ανάμεσα στο πνεύμα τους και σ' αυτό του Θεού. Αυτό 
είναι πράγματι περίεργο, γιατί ο άνθρωπος μόνο από φυσική άποψη μοιάζει με την κατώτερη 
δημιουργία, ενώ όσον αφορά το πνεύμα του είναι εντελώς διαφορετικός απ' αυτή. 
Ο άνθρωπος προοδεύει διαρκώς. Ο κύκλος της γνώσης του πλαταίνει συνέχεια και η διανοητική του 
δραστηριότητα διοχετεύεται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Κοιτάξτε τι έχει επιτύχει ο 
άνθρωπος στο πεδίο της επιστήμης, σκεφτείτε τις πολλές του ανακαλύψεις και τις αναρίθμητες 
εφευρέσεις και τη βαθιά του κατανόηση του φυσικού νόμου. 
Στον κόσμο της τέχνης συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, κι αυτή η θαυμαστή ανάπτυξη των ικανοτήτων 
του ανθρώπου γίνεται όλο και ταχύτερη όσο περνάει ο καιρός. Αν μπορούσαμε να βάλουμε μαζί τις 
ανακαλύψεις, τις εφευρέσεις και τα υλικά επιτεύγματα των τελευταίων 1.500 χρόνων, θα βλέπατε 
ότι έχει πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη πρόοδος κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατό χρόνων απ' 
ότι στους προηγούμενους δεκατέσσερις αιώνες. Επειδή η ταχύτητα με την οποία προοδεύει ο 
άνθρωπος αυξάνει από αιώνα σε αιώνα. 
Η ικανότητα της νόησης είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο, είναι η 
ικανότητα που τον κάνει ανώτερο πλάσμα από τα ζώα. Γιατί, ενώ αιώνα με αιώνα και εποχή με 
εποχή η διάνοια του ανθρώπου αναπτύσσεται και γίνεται οξύτερη, αυτή του ζώου παραμένει η ίδια. 
Αυτά δεν είναι πιο έξυπνα τώρα απ' όσο ήταν χίλια χρόνια πριν! Χρειάζεται καλύτερη απόδειξη απ' 
αυτό το γεγονός, για να φανεί η ανομοιότητα του ανθρώπου προς τη ζωική δημιουργία; Είναι 
σίγουρα ολοφάνερο. 
Όσο για τις πνευματικές τελειότητες, αυτές ανήκουν δικαιωματικά εκ γενετής στον άνθρωπο και 
μόνο σ' αυτόν, σ' ολόκληρη τη δημιουργία. Ο άνθρωπος είναι, στην πραγματικότητα, ένα 
πνευματικό ον, και μόνο όταν ζει πνευματικά είναι αληθινά ευτυχισμένος. Αυτός ο πνευματικός 
πόθος και αντίληψη ανήκει εξίσου σε όλους τους ανθρώπους, και είναι ακλόνητη πεποίθηση μου 
πως οι άνθρωποι της Δύσης έχουν μεγάλες πνευματικές φιλοδοξίες. 
Η ένθερμη προσευχή μου είναι το άστρο της Ανατολής να ρίξει τις λαμπρές ακτίνες του στο Δυτικό 
κόσμο, και οι άνθρωποι της Δύσης να σηκωθούν με δύναμη , ζήλο και θάρρος για να βοηθήσουν 
τους αδελφούς τους στην Ανατολή. 
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Αυτό είναι αληθινά ένα Μπαχά'ι σπίτι. Κάθε φορά που ένα τέτοιο σπίτι ή τόπος συγκεντρώσεων 
ιδρύεται, γίνεται μία από τις μεγαλύτερες βοήθειες για τη γενική ανάπτυξη της πόλης και της χώρας 
στην οποία ανήκει. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της μάθησης και της επιστήμης και γίνεται γνωστός 
για την έντονη πνευματικότητα του και για την αγάπη που διαδίδει ανάμεσα στους ανθρώπους. 
Η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου τόπου συγκέντρωσης συνοδεύεται πάντοτε από τη μεγαλύτερη 
ευημερία. Η πρώτη Μπαχά'ι Συνάθροιση που υπήρξε στην Τεχεράνη ευλογήθηκε με μοναδικό 
τρόπο! Μέσα σ' ένα χρόνο αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα, που ο αρχικός αριθμός των μελών του 
εννεαπλασιάστηκε. Σήμερα, στη μακρινή Περσία, υπάρχουν πολλές τέτοιες συναθροίσεις όπου οι 
φίλοι του Θεού συγκεντρώνονται γεμάτη χαρά, αγάπη, και ενότητα. Διδάσκουν την Υπόθεση του 
Θεού, εκπαιδεύουν τους αμαθείς, και ελκύουν τις καρδιές με αδερφική καλοσύνη. είναι αυτοί που 
βοηθούν τους φτωχούς και ανήμπορους και τους δίνουν τον άρτο τον επιούσιο. Αγαπούν και 
φροντίζουν τους αρρώστους και είναι αγγελιοφόροι της ελπίδας και της παρηγοριάς στους 
δυστυχείς και καταπιεσμένους. 
Ω, εσείς στο Παρίσι, αγωνιστείτε να μοιάσουν οι συγκεντρώσεις σας με αυτήν και να φέρουν ακόμη 
μεγαλύτερους καρπούς! 
Ω, φίλοι του Θεού! Αν εμπιστευτείτε το Λόγο του Θεού και είστε δυνατοί. αν ακολουθήσετε τις 
προτροπές του Μπαχάολλα να περιποιείστε τους αρρώστους, να σηκώνετε τους πεσμένους, να 
φροντίζετε για τους φτωχούς κι ανήμπορους, να δίνετε καταφύγιο στους απόρους, να προστατεύετε 
τους καταπιεσμένους, να παρηγορείτε τους λυπημένους και ν' αγαπάτε με όλη σας την καρδιά τον 
κόσμο της ανθρωπότητας, τότε σας λέω, ότι προτού περάσει πολύς καιρός, αυτός ο τόπος 
συγκεντρώσεων θα δει μια θαυμαστή συγκομιδή. Μέρα με τη μέρα κάθε μέλος θα προχωρά και θα 
γίνεται όλο και πιο πνευματικό. όμως πρέπει να έχετε μια σταθερή βάση και οι στόχοι και 
φιλοδοξίες σας να γίνουν πλήρως κατανοητοί από κάθε μέλος. Αυτά πρέπει να είναι ως εξής: 
1. Να δείχνετε ευσπλαχνία και καλοσύνη σε όλο το ανθρώπινο γένος. 
2. Να υπηρετείτε την ανθρωπότητα. 
3. Να προσπαθείτε να καθοδηγείτε και να διαφωτίζεται όσους βρίσκονται στο σκοτάδι. 
4. Να είστε ευγενικοί στον καθένα, και να δείχνετε στοργή σε κάθε ζώσα ψυχή. 
5. Να είστε ταπεινοί στη στάση σας προς το θεό, να προσεύχεστε σταθερά σ' Αυτόν, ώστε να 

έρχεστε κάθε μέρα πιο κοντά στο Θεό. 
6. Να είστε τόσο πιστοί και ειλικρινείς σε όλες τις πράξεις σας, ώστε κάθε μέλος να είναι γνωστό 

ως η προσωποποίηση της τιμιότητας, της αγάπης, της πίστης, της καλοσύνης, της 
γενναιοδωρίας και του θάρρους. Να είστε αποδεσμευμένοι από καθετί που δεν είναι Θεός, 
γοητευμένοι από την Ουράνια Πνοή - μια θεία ψυχή, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει πως ο 
Μπαχάι είναι μια τέλεια ύπαρξη 

Αγωνιστείτε να τα επιτύχετε αυτά σε τούτες τις συγκεντρώσεις. Τότε, πραγματικά και αληθινά εσείς, 
οι φίλοι του Θεού, θα βρεθείτε μαζί με μεγάλη χαρά! Βοηθήστε ο ένας τον άλλο, γίνετε σαν ένας 
άνθρωπος, έχοντας φτάσει στην τέλεια ενότητα. 
Προσεύχομαι στο Θεό να προοδεύετε καθημερινά σε πνευματικότητα, να φανερώνεται όλο και 
περισσότερο η αγάπη του Θεού μέσα σας, οι σκέψεις της καρδιάς σας να είναι εξαγνισμένες και τα 
πρόσωπα σας να είναι πάντοτε στραμμένα προς Αυτόν. Είθε ο καθένας σας και όλοι σας να 
πλησιάσετε στο κατώφλι της ενότητας, και να εισέλθετε στη Βασιλεία. Είθε ο καθένας σας να 
μοιάσει με μια αναμμένη δάδα, φωτεινή που καίει λαμπερά με τη φωτιά της Αγάπης του Θεού. 
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25. Ο ΜΠΑΧΑΟΛΛΑ 
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Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Μπαχάολλα. Τον τρίτο χρόνο αφότου ο Μπαμπ είχε διακηρύξει την 
Αποστολή Του, ο Μπαχάολλα, αφού κατηγορήθηκε από φανατικούς Μουλάδες ότι ασπάστηκε το 
νέο δόγμα, συνελήφθη και φυλακίστηκε. Την επόμενη μέρα, όμως, μερικοί υπουργοί της 
Κυβέρνησης και άλλοι άνθρωποι με επιρροή ενήργησαν ώστε να ελευθερωθεί. Αργότερα 
συνελήφθη εκ νέου και οι ιερείς τον καταδίκασαν σε θάνατο! Ο Κυβερνήτης δίστασε να εκτελέσει 
την ποινή φοβούμενος επανάσταση. Οι ιερείς συγκεντρώθηκαν στο Τζαμί, μπροστά στο οποίο ήταν 
ο τόπος εκτέλεσης. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης μαζεύτηκαν σε πλήθη έξω από το Τζαμί. Οι ξυλουργοί 
έφεραν τα πριόνια και τα σφυριά τους, οι χασάπηδες ήρθαν με τα μαχαίρια τους, οι οικοδόμοι είχαν 
στους ώμους τους τα φτυάρια τους· όλοι αυτοί οι άνθρωποι, υποκινημένοι από τους παράφρονους 
Μουλάδες, ήταν πρόθυμοι να μετάσχουν στην τιμή της θανάτωσης Του. Μέσα στο Τζαμί είχαν 
συγκεντρωθεί οι διδάσκαλοι της θρησκείας. Ο Μπαχάολλα στεκόταν μπροστά τους και απαντούσε 
σε όλες τους τις ερωτήσεις με μεγάλη σοφία. Ο επικεφαλής των σοφών ειδικά, αποστομώθηκε 
τελείως από τον Μπαχάολλα, ο οποίος ανέτρεψε όλα του τα επιχειρήματα. 
Μια συζήτηση προέκυψε ανάμεσα σε δύο από αυτούς τους ιερείς σχετικά με το νόημα κάποιων 
λέξεων στις Γραφές του Μπαμπ· κατηγορώντας Τον για ανακρίβειες, προκάλεσαν τον Μπαχάολλα 
να Τον υπερασπιστεί, αν ήταν ικανός. Οι ιερείς αυτοί εξευτελίστηκαν τελείως, γιατί ο Μπαχάολλα 
απέδειξε μπροστά σε ολόκληρο το συμβούλιο, ότι ο Μπαμπ είχε απόλυτο δίκιο και ότι η κατηγορία 
έγινε από άγνοια. 
Οι ηττημένοι Τον υπέβαλαν τώρα στο βασανιστήριο του ραβδισμού των ποδιών, και πιο 
εξαγριωμένοι από πριν Τον έφεραν έξω, μπροστά από τους τοίχους του Τζαμιού, στον τόπο της 
εκτέλεσης, όπου ο παραπλανημένος λαός περίμενε τον ερχομό Του. 
Όμως ο Κυβερνήτης εξακολουθούσε να φοβάται να συμμορφωθεί με την αξίωση των ιερέων για την 
εκτέλεση Του. Συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν ο ευγενής φυλακισμένος, 
έστειλε μερικούς ανθρώπους να Τον ελευθερώσουν. Αυτό το πέτυχαν, γκρεμίζοντας τον τοίχο του 
Τζαμιού και οδηγώντας τον Μπαχάολλα, μέσα από ένα πέρασμα που άνοιξαν, σ' ένα μέρος 
ασφάλειας, όχι όμως ελευθερίας· γιατί ο Κυβερνήτης έδιωξε την ευθύνη από πάνω του στέλνοντας 
Τον στην Τεχεράνη. Εκεί φυλακίστηκε σ' ένα υπόγειο κελί, όπου το φως της μέρας δεν έφτανε ποτέ. 
Μια βαριά αλυσίδα τοποθετήθηκε γύρω από το λαιμό του, με την οποία δέθηκε με άλλους πέντες 
οπαδούς του Μπαμπ. αυτές οι αλυσίδες ήταν κλειδωμένες μεταξύ τους με πολύ δυνατούς και 
βαρείς μηχανισμούς. Τα ρούχα Του ξεσκίστηκαν, το ίδιο και το φέσι Του. Σε αυτή τη φρυχτή 
κατάσταση κρατήθηκε για τέσσερις μήνες. 
Σε αυτό το διάστημα κανένας από τους φίλους Του δεν μπόρεσε να Τον δει. 
Ένας αξιωματούχος των φυλακών έκανε μια απόπειρα να Τον δηλητηριάσει, αλλά το δηλητήριο 
αυτό δεν είχε άλλο αποτέλεσμα εκτός από το να Τον κάνει να υποφέρει πολύ. 
Μετά από κάποιο διάστημα, η Κυβέρνηση Τον απελευθέρωσε και Τον εξόρισε μαζί με την 
οικογένεια Του στη Βαγδάτη, όπου έμεινε για έντεκα χρόνια. Σε αυτό το διάστημα υπέστη σοβαρούς 
διωγμούς, περικυκλωμένος από το άγρυπνο μίσος των εχθρών Του. 
Υπέμεινε όλα τα κακά και τα βασανιστήρια με το μεγαλύτερο κουράγιο και σθένος. Συχνά, όταν 
σηκωνόταν το πρωί, δεν ήξερε αν θα ζούσε μέχρι να δύσει ο ήλιος. Στο μεταξύ, οι ιερείς έρχονταν 
κάθε μέρα και Τον ρωτούσαν σχετικά με τη θρησκεία και τη μεταφυσική. 
Αργότερα, ο Τούρκος Διοικητής Τον εξόρισε στην Κωνσταντινούπολη, απ' όπου στάλθηκε στην 
Αδριανούπολη εκεί έμεινε για πέντε χρόνια. Τελικά στάλθηκε στο απομακρυσμένο φρούριο-φυλακή 
του Αγ. Ιωάννου της Ακρας (Άκκα). 
Εκεί φυλακίστηκε στο στρατιωτικό τμήμα του φρουρίου και κρατήθηκε κάτω από αυστηρότατη 
επιτήρηση. Οι λέξεις δε με φτάνουν για να σας περιγράψω τις πολλές δοκιμασίες που είχε να 
υποστεί και όλη τη δυστυχία που πέρασε σε αυτή τη φυλακή. Παρά ταύτα, ήταν από αυτή τη 
φυλακή που ο Μπαχάολλα έγραψε σε όλους τους Μονάρχες της Ευρώπης, κι αυτά τα γράμματα, με 
μια εξαίρεση, στάλθηκαν με το ταχυδρομείο. 
Την Επιστολή στο Σάχη Νασίριντ-Ντιν την εμπιστεύτηκε σ' έναν Πέρση Μπαχάι, το Μιρζά Μπαντί 
Χορασανί, που ανέλαβε να την παραδώσει στα χέρια του ίδιου του Σάχη. Αυτός ο γενναίος άντρας 
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περίμενε σε μια συνοικία της Τεχεράνης για τη διέλευση του Σάχη, που σκόπευε να περάσει απ' 
αυτό το δρόμο για τα Θερινά του Ανάκτορα. Ο θαρραλέος αγγελιοφόρος ακολούθησε το Σάχη στο 
Παλάτι του, και περίμενε στο δρόμο κοντά στην είσοδο για αρκετές μέρες. Πάντοτε στο ίδιο μέρος 
τον έβλεπαν να περιμένει στο δρόμο, μέχρι που ο κόσμος άρχισε ν' απορεί, γιατί βρισκόταν εκεί. Στο 
τέλος ο Σάχης άκουσε για αυτόν και πρόσταξε τους υπηρέτες του να φέρουν τον άνθρωπο μπροστά 
του. "Ω! υπηρέτες του Σάχη, φέρνω ένα γράμμα, που πρέπει να το δώσω στα ίδια του τα χέρια", 
είπε ο Μπαντί, και μετά, ο Μπαντί είπε στο Σάχη: "Σας φέρνω ένα γράμμα απ' τον Μπαχάολλα!". 
Συνελήφθη αμέσως και ανακρίθηκε από αυτούς που ήθελαν να αποσπάσουν πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να τους βοηθήσουν σε περαιτέρω διώξεις του Μπαχάολλα. Ο Μπαντί δεν απαντούσε 
ούτε λέξη. μετά τον βασάνισαν, όμως αυτός παρέμεινε γαλήνιος! Τρεις μέρες αργότερα τον 
σκότωσαν, αφού απέτυχαν να τον εξαναγκάσουν να μιλήσει! Οι σκληροί αυτοί άνθρωποι τον 
φωτογράφισαν την ώρα που βασανιζόταν7. 
Ο Σάχης έδωσε το γράμμα του Μπαχάολλα στους ιερείς, για να του το εξηγήσουν. Μετά από 
μερικές ημέρες, οι ιερείς είπαν στο Σάχη πως αυτό το γράμμα προερχόταν από έναν πολιτικό του 
αντίπαλο. Ο Σάχης θύμωσε και είπε: "Δεν είναι εξήγηση αυτή. Σας πληρώνω για να διαβάζετε και ν' 
απαντάτε στα γράμματα μου, επομένως υπακούστε!". 
Το πνεύμα και το νόημα της Πινακίδας προς το Σάχη Ναζίριντ-Ντιν ήταν, συνοπτικά, το ακόλουθο: 
"Τώρα που έφτασε ο καιρός, και η Υπόθεση της Δόξας του Θεού έχει κάνει την εμφάνιση της, ζητώ 
να μου επιτραπεί να έρθω στην Τεχεράνη και ν' απαντήσω σε όσες ερωτήσεις Μου υποβάλλουν οι 
ιερείς. 
Σας προτρέπω να αποδεσμευτείτε από το εγκόσμιο μεγαλείο της Αυτοκρατορίας σας. Θυμηθείτε 
όλους αυτούς τους μεγάλους βασιλείς που έζησαν πριν από σας - η δόξα τους έχει παρέλθει!". 
Το γράμμα είχε γραφτεί μ' έναν πολύ όμορφο τρόπο, και συνέχιζε προειδοποιώντας το Βασιλιά και 
λέγοντας του για το μελλοντικό θρίαμβο της Βασιλείας του Μπαχάολλα, τόσο στον Ανατολικό, όσο 
και στο Δυτικό κόσμο. 
Ο Σάχης δεν έδωσε σημασία στις προειδοποιήσεις αυτού του γράμματος κι εξακολούθησε να ζει με 
τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος. 
Αν και ο Μπαχάολλα βρισκόταν στη φυλακή, η μεγάλη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ήταν μαζί Του! 
Κανένας άλλος στη φυλακή δε θα μπορούσε να είναι όπως Αυτός. Παρόλες τις κακουχίες που 
υπέφερε δεν παραπονέθηκε ποτέ. 
Με την αξιοπρέπεια της Μεγαλειότητας Του, πάντοτε αρνιόταν να δει τον Κυβερνήτη, ή τους 
ισχυρούς ανθρώπους της πόλης. 
Αν και η επιτήρηση ήταν αυστηρή, πηγαινοερχόταν όποτε ήθελε Αυτός! Πέθανε σ' ένα σπίτι, 
περίπου τρία χιλιόμετρα έξω από τον Αγ. Ιωάννη της Άκρας (Άκκα). 
 
 
 

7 (Κάποιος πού ήταν παρών όταν ειπώθηκε στον Μπαντί να πάει την Επιστολή στο Σάχη, τον είδε μεταμορφωμένο· ακτινοβολούσε). 
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26. ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 
8 Νοεμβρίου 1911 
 
Σε όλα τα μέρη του κόσμου, ακούει κανείς όμορφα ρητά να εκθειάζονται και ευγενή διδάγματα να 
γίνονται αντικείμενο θαυμασμού. Όλοι οι άνθρωποι λένε πως αγαπούν ό,τι είναι καλό και μισούν 
καθετί που είναι κακό! Η ειλικρίνεια πρέπει να θαυμάζεται, ενώ το ψέμα είναι απεχθές. Η πίστη 
είναι αρετή και η απιστία είναι ατιμία προς την ανθρωπότητα. είναι ευλογημένο πράγμα να 
χαροποιούμε τις καρδιές των ανθρώπων, και λάθος να είμαστε αιτία πόνου. Το να είμαστε ευγενικοί 
και ευσπλαχνικοί είναι σωστό, ενώ να μισούμε είναι αμαρτία. Η δικαιοσύνη είναι ευγενής ιδιότητα 
και η αδικία είναι ανομία. Εκείνο που είναι καθήκον του καθενός είναι να είναι συμπονετικός και να 
μη βλάπτει κανέναν, και ν' αποφεύγει τη ζήλεια και τη μοχθηρία πάση θυσία. Η σοφία είναι η δόξα 
του ανθρώπου, όχι η άγνοια· το φως, όχι το σκοτάδι! είναι καλό πράγμα να στρέφει κανείς το 
πρόσωπο του προς το Θεό και ανοησία να Τον αγνοεί. είναι καθήκον μας να καθοδηγούμε τον 
άνθρωπο προς τα πάνω, κι όχι να τον παραπλανούμε και να γινόμαστε η αιτία της πτώσης του. 
Υπάρχουν πολύ περισσότερα παραδείγματα σαν κι αυτά. 
Όμως όλα αυτά τα ρητά, δεν είναι παρά μόνο λόγια, και βλέπουμε πολύ λίγα από αυτά να 
εφαρμόζονται στην πράξη. Αντίθετα, αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι παρασύρονται από τα 
πάθη και τον εγωισμό, ο καθένας σκέφτεται μόνο τί θα ωφελήσει τον ίδιο, ακόμη κι αν σημαίνει τη 
συντριβή του αδελφού του. Όλοι αγωνιούν με το να κάνουν την τύχη τους, και νοιάζονται ελάχιστα 
ή καθόλου για την ευημερία των άλλων. Τους απασχολεί η δική τους ηρεμία και άνεση, ενώ η 
κατάσταση των συνανθρώπων τους δεν τους ανησυχεί καθόλου. 
Δυστυχώς, αυτός είναι ο δρόμος που βαδίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. όμως οι Μπαχάι δεν 
πρέπει να είναι έτσι. πρέπει να υψωθούν πάνω απ' αυτή την κατάσταση. Οι πράξεις πρέπει να 
σημαίνουν περισσότερα γι' αυτούς απ' ό,τι τα λόγια. Με τις πράξεις τους πρέπει να είναι 
ευσπλαχνικοί και όχι μόνο με τα λόγια. Πρέπει σε κάθε περίσταση να επικυρώνουν με τις πράξεις 
τους ό,τι διακηρύσσουν με τα λόγια. Τα έργα τους πρέπει ν' αποδεικνύουν την πίστη τους, και οι 
ενέργειες τους να προβάλλουν το Θείο Φως. 
Ας φωνάξουν οι πράξεις σας δυνατά στον κόσμο ότι είστε πράγματι Μπαχάι, γιατί είναι οι πράξεις 
που μιλάνε στον κόσμο, και αποτελούν την αιτία της προόδου της ανθρωπότητας. 
Αν είμαστε αληθινοί Μπαχάι, τα λόγια δεν χρειάζονται. Οι πράξεις μας θα βοηθήσουν τον κόσμο, θα 
διαδώσουν τον πολιτισμό, θα συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, και θα κάνουν τις τέχνες ν' 
αναπτυχθούν. Χωρίς πράξεις, τίποτε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στον υλικό κόσμο, ούτε 
μπορούν τα λόγια από μόνα τους να προωθήσουν έναν άνθρωπο στην πνευματική Βασιλεία. Δεν 
έφτασαν οι εκλεκτοί του Θεού στην αγιότητα, μόνο με λόγια, αλλά με υπομονετικό βίο ενεργούς 
υπηρεσίας έφεραν φως στον κόσμο. 
Γι αυτό αγωνιστείτε ώστε οι πράξεις σας μέρα με τη μέρα να γίνονται όμορφες προσευχές. 
Στραφείτε προς το Θεό, και επιδιώξτε πάντοτε να κάνετε αυτό που είναι σωστό κι ευγενικό. 
Ενισχύστε τους φτωχούς, σηκώστε τους πεσμένους, ανακουφίστε τους λυπημένους, θεραπεύατε 
τους αρρώστους, καθησυχάστε τους τρομαγμένους, σώστε τους καταπιεσμένους, χαρίστε ελπίδα 
στους απελπισμένους, προστατεύατε τους άπορους! 
Αυτό είναι το έργο ενός αληθινού Μπαχάι, και αυτό είναι που περιμένει κανείς απ' αυτόν. Αν 
αγωνιζόμαστε για να τα κάνουμε όλ' αυτά, τότε είμαστε αληθινοί Μπαχάι, αν όμως το αμελούμε, 
δεν είμαστε οπαδοί του Φωτός, και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα στο όνομα. 
Ο Θεός, που βλέπει όλες τις καρδιές, ξέρει κατά πόσον η ζωή μας είναι η πραγματοποίηση των 
λόγων μας. 
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27. ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 

 
9 Νοεμβρίου 1911 
 
Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Χριστός είπε: "Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν 
δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του θεού"8. Οι ιερείς ερμήνευσαν αυτό ότι το βάπτισμα είναι 
αναγκαίο για τη σωτηρία. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο αναφέρεται "αυτός θέλει σας βαπτίσει εν 
Πνεύματι Αγίω και πυρί"9. 
Έτσι το ύδωρ του βαπτίσματος και η φωτιά είναι ένα και το αυτό! Δεν μπορεί να σημαίνει πως το 
"ύδωρ" που αναφέρεται είναι το φυσικό νερό, γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο της "φωτιάς", και το 
ένα καταστρέφει το άλλο. όταν στα Ευαγγέλια ο Χριστός μιλάει για "ύδωρ", εννοεί αυτό που δίνει 
ζωή, γιατί χωρίς νερό κανένα γήινο δημιούργημα δεν μπορεί να ζήσει - ορυκτό, φυτό, ζώο ή 
άνθρωπος, το καθένα τους και όλα μαζί εξαρτώνται από το νερό για την ίδια τους την ύπαρξη. Ναι, 
οι τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις απέδειξαν ότι ακόμη το ορυκτό έχει κάποια μορφή ζωής, 
και χρειάζεται επίσης νερό για την ύπαρξη του. 
Το νερό είναι η αιτία της ζωής, κι όταν ο Χριστός μιλάει για "ύδωρ", το χρησιμοποιεί ως σύμβολο γι 
αυτό που είναι η αιτία της Αιώνιας Ζωής. 
Αυτό το ζωοποιό ύδωρ για το οποίο μιλάει, μοιάζει με τη φωτιά, γιατί δεν είναι τίποτ' άλλο παρά η 
Αγάπη του θεού, κι αυτή η αγάπη σημαίνει ζωή για τις ψυχές μας. 
Με τη φωτιά της Αγάπης του Θεού καίγεται το πέπλο που μας χωρίζει από τις Ουράνιες 
Πραγματικότητες, και με καθαρή όραση μπορούμε να προχωρούμε μπροστά και προς τα πάνω, να 
προοδεύουμε πάντοτε στα μονοπάτια της αρετής και της αγιότητας, και να γινόμαστε το μέσο 
διαφώτισης του κόσμου. 
Δεν υπάρχει τίποτε σπουδαιότερο ή πιο ευλογημένο από την Αγάπη του Θεού! Χαρίζει θεραπεία 
στον άνθρωπο, είναι βάλσαμο στον πληγωμένο, χαρά και παρηγοριά σ' ολόκληρο τον κόσμο, και 
μόνο χάρη σ' αυτή μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στην Αιώνια Ζωή. Η ουσία όλων των θρησκειών 
είναι η Αγάπη του Θεού, και αυτή είναι η βάση όλων των ιερών διδασκαλιών. 
Ήταν η Αγάπη του Θεού που οδήγησε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που έδωσε δύναμη 
στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, και στο Μωυσή θάρρος και υπομονή. 
Μέσω της Αγάπης του Θεού στάλθηκε ο Χριστός στον κόσμο, με το γεμάτο έμπνευση παράδειγμα 
Του μιας τέλειας ζωής αυτοθυσίας και αφοσίωσης, φέρνοντας στους ανθρώπους το μήνυμα της 
Αιώνιας Ζωής. ήταν η Αγάπη του Θεού που έδωσε στο Μωάμεθ δύναμη να μεταφέρει τους Άραβες 
από μία κατάσταση ζωώδους εκφυλισμού σε μια ανώτερη βαθμίδα ύπαρξης. 
Η Αγάπη του Θεού ήταν που στήριξε τον Μπαμπ και τον οδήγησε στην υπέρτατη θυσία Του, κι 
έκανε το στήθος Του πρόθυμο στόχο για χίλιες σφαίρες. 
Τέλος, ήταν η Αγάπη του Θεού που έδωσε στην Ανατολή τον Μπαχάολλα, και στέλνει τώρα το φως 
της διδασκαλίας Του μακριά στη Δύση, κι απ' τον ένα Πόλο στον άλλο. 
Προτρέπω λοιπόν τον καθένα σας, αφού συνειδητοποιήσει τη δύναμη και την ομορφιά της να 
θυσιάσει όλες τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις του, για να φέρει μέσα σε κάθε καρδιά τη γνώση 
της Αγάπης του Θεού. 

 

8 κατά Ιωάννη 3:5 
9 κατά Ματθαίο 3:11 
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28. ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ "ALLIANCE SPIRITUALISTE" 

 
Αίθουσα του Athenee, St. Germain, Παρίσι 
9 Νοεμβρίου 1911 
 
Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη φιλοξενία σας και τη χαρά μου για το 
πνευματικό σας ενδιαφέρον. Είμαι ευτυχής που παρευρίσκομαι σε μια συγκέντρωση σαν κι αυτή, 
όπου συναθροιστήκατε για να ακούσετε ένα Θείο Μήνυμα. Αν μπορούσατε να δείτε με το μάτι της 
αλήθειας, μεγάλα κύματα πνευματικότητας θα ήταν ορατά για σας σ' αυτό το μέρος. Η δύναμη του 
Αγίου Πνεύματος είναι εδώ για όλους. Δόξα τω Θεώ που οι καρδιές σας εμπνέονται από Θεία 
θέρμη! Οι ψυχές σας είναι σαν κύματα στη θάλασσα του πνεύματος· αν και κάθε μία είναι ένα 
ξεχωριστό κύμα, ο ωκεανός είναι ένας, όλες είναι ενωμένες στο Θεό. 
Κάθε καρδιά θα έπρεπε να ακτινοβολεί ενότητα, ώστε το Φως της μιας Θείας Πηγής των πάντων να 
φωτίζει λαμπρά και φωτεινά. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα κύματα χωριστά, αλλά τη θάλασσα 
ολόκληρη. Θα πρέπει να εξυψωθούμε από το άτομο στην ολότητα. Το πνεύμα είναι σαν ένας 
μεγάλος ωκεανός και τα κύματα του είναι οι ψυχές των ανθρώπων. 
Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι η Νέα Ιερουσαλήμ θα εμφανιστεί στη γη. Τώρα είναι φανερό 
ότι αυτή η ουράνια πόλη δεν είναι κτισμένη με υλικές πέτρες και ασβέστη, αλλά ότι είναι μια πόλη 
που δεν έχει φτιαχτεί από χέρια, είναι μια αιώνια πόλη στους Ουρανούς. 
Αυτό είναι ένα προφητικό σύμβολο που σημαίνει την επάνοδο της Θείας Διδασκαλίας για να 
φωτίσει τις καρδιές των ανθρώπων. Έχει περάσει καιρός από τότε που αυτή η Θεία Καθοδήγηση 
κυριαρχούσε πάνω στις ζωές των ανθρώπων. Αλλά τώρα, επιτέλους, η Ιερή Πόλη της Νέας 
Ιερουσαλήμ ήρθε πάλι στον κόσμο, εμφανίστηκε ξανά κάτω από έναν ανατολικό ουρανό. από τον 
ορίζοντα της Περσίας η λάμψη της υψώθηκε για να γίνει φως και να φωτίσει όλο τον κόσμο. 
Βλέπουμε αυτές τις ημέρες την εκπλήρωση της Θείας Προφητείας. Η Ιερουσαλήμ είχε εξαφανιστεί. 
Η ουράνια πόλη είχε καταστραφεί, τώρα ξαναχτίστηκε, είχε κατεδαφιστεί, αλλά τώρα οι τοίχοι και 
οι κορυφές της έχουν αποκατασταθεί και υψώνονται πανύψηλες με την ανανεωμένη και ένδοξη 
ομορφιά τους. 
Στο Δυτικό κόσμο έχει θριαμβεύσει η υλική ευημερία, ενώ στην Ανατολή έχει λάμψει ο πνευματικός 
ήλιος. 
Είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω μια συγκέντρωση σαν αυτή εδώ στο Παρίσι, όπου η πνευματική και 
υλική πρόοδος συναντιούνται με ενότητα. 
Ο άνθρωπος - ο αληθινός άνθρωπος - είναι ψυχή, όχι σώμα. αν και από φυσική άποψη ο άνθρωπος 
ανήκει στο ζωικό βασίλειο, όμως η ψυχή του τον υψώνει πάνω από την υπόλοιπη δημιουργία. 
Παρατηρήστε πως το φως του ήλιου φωτίζει τον υλικό κόσμο: έτσι και το Θείο Φως ρίχνει τις 
ακτίνες του στο βασίλειο της ψυχής. Η ψυχή είναι εκείνη που κάνει το ανθρώπινο πλάσμα ουράνια 
οντότητα! 
Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που λειτουργεί μέσα από την ψυχή του, ο άνθρωπος μπορεί 
να αντιλαμβάνεται τη Θεία υπόσταση των πραγμάτων. Όλα τα μεγάλα έργα της τέχνης και της 
επιστήμης είναι μαρτυρίες γι αυτή τη δύναμη του Πνεύματος. 
Το ίδιο το Πνεύμα χαρίζει Αιώνια Ζωή. 
Μόνο αυτοί που είναι βαφτισμένοι με το Θείο Πνεύμα θα μπορέσουν να φέρουν όλους τους 
ανθρώπους στην ενότητα. Με τη δύναμη του Πνεύματος μπορεί ο Ανατολικός Κόσμος της 
πνευματικής σκέψης ν' αναμιχθεί με τη Δυτική σφαίρα δράσης, ώστε ο κόσμος της ύλης να γίνει 
Θεϊκός. 
Είναι επόμενο ότι όλοι όσοι εργάζονται για τον Ανώτατο αυτό Σκοπό είναι στρατιώτες στο στρατό 
του Πνεύματος. 
Το φως του ουράνιου κόσμου πολεμάει ενάντια στον κόσμο του σκότους και της ψευδαίσθησης. Οι 
ακτίνες του ήλιου της Αλήθειας διαλύουν το σκοτάδι της δεισιδαιμονίας και της παρανόησης. Είστε 
τέκνα του Πνεύματος! Σε σας που αναζητείτε την αλήθεια, η Αποκάλυψη του Μπαχάολλα θα έλθει 
σαν μια μεγάλη χαρά! αυτή η διδασκαλία είναι του Πνεύματος, δεν υπάρχει κανένα δίδαγμα σ' 
αυτήν που να μην προέρχεται από το Θείο Πνεύμα. 
Το Πνεύμα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τις υλικές αισθήσεις του φυσικού σώματος, παρά 
μόνο όπως εκφράζεται με εξωτερικά σημάδια και έργα. Το ανθρώπινο σώμα είναι ορατό, η ψυχή 
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είναι αόρατη. όμως η ψυχή είναι αυτή που κατευθύνει τις ικανότητες ενός ανθρώπου, αυτή που 
κυβερνά την ανθρωπιά του. 
Η ψυχή έχει δύο κύριες ικανότητες, α) Όπως οι εξωτερικές συνθήκες μεταβιβάζονται στην ψυχή με 
τα μάτια, τα αυτιά και το μυαλό του ανθρώπου, έτσι και η ψυχή εκφράζεται μεταβιβάζοντας τις 
επιθυμίες και τους στόχους της, μέσω του μυαλού, στα χέρια και τη γλώσσα του φυσικού σώματος. 
Το πνεύμα στην ψυχή είναι η ίδια η ουσία της ζωής, β) Η δεύτερη ικανότητα της ψυχής εκφράζεται 
στον κόσμο της ενόρασης, όπου η ψυχή κατοικούμενη από το πνεύμα έχει την ύπαρξη της και 
λειτουργεί χωρίς τη βοήθεια των υλικών σωματικών αισθήσεων. Εκεί, στο βασίλειο της ενόρασης, η 
ψυχή βλέπει χωρίς τη βοήθεια των φυσικών ματιών, ακούει χωρίς τη βοήθεια των φυσικών αυτιών, 
και ταξιδεύει χωρίς εξάρτηση από τη φυσική κίνηση· είναι, επομένως, φανερό ότι το πνεύμα στην 
ψυχή του ανθρώπου μπορεί να λειτουργεί μέσω του φυσικού σώματος, χρησιμοποιώντας τα 
όργανα των σωματικών αισθήσεων, και ότι είναι ικανό επίσης να ζει και να δρα χωρίς τη βοήθεια 
τους στον κόσμο της ενόρασης. Αυτό αποδεικνύει χωρίς αμφιβολία την ανωτερότητα της ψυχής του 
ανθρώπου σε σχέση με το σώμα του, την ανωτερότητα του πνεύματος σε σχέση με την ύλη. 
Παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε αυτή τη λάμπα: δεν είναι το φως μέσα της ανώτερο από τη λάμπα 
που το κρατάει; Όσο όμορφο κι αν είναι το σχήμα της λάμπας, αν δεν υπάρχει φως σ' αυτήν ο 
σκοπός της είναι ανεκπλήρωτος, είναι χωρίς ζωή - είναι ένα νεκρό πράγμα. Η λάμπα χρειάζεται το 
φως, αλλά το φως δε χρειάζεται τη λάμπα. 
Το πνεύμα δε χρειάζεται το σώμα, αλλά το σώμα χρειάζεται το πνεύμα, διαφορετικά δεν μπορεί να 
ζήσει. Η ψυχή μπορεί να ζήσει χωρίς σώμα, αλλά το σώμα χωρίς ψυχή πεθαίνει. 
Αν ένας άνθρωπος χάσει την όραση του, την ακοή του, το χέρι του ή το πόδι του, η ψυχή του 
εξακολουθεί να κατοικεί στο σώμα του και είναι ικανός να φανερώνει θείες αρετές. από την άλλη 
πλευρά θα ήταν αδύνατο χωρίς το πνεύμα να υπάρξει ένα τέλειο σώμα. 
Η μεγαλύτερη δύναμη του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται στις Θείες Αποκαλύψεις της Αλήθειας. Με τη 
δύναμη του Πνεύματος, η Ουράνια διδασκαλία έχει μεταφερθεί στον Κόσμο των Ανθρώπων. 
Διαμέσου της δύναμης του Πνεύματος, η αιώνια ζωή έχει έρθει στα παιδιά των ανθρώπων. Με τη 
δύναμη του Πνεύματος, η Θεία Δόξα έλαμψε από την Ανατολή στη Δύση, και διαμέσου της δύναμης 
του ίδιου του Πνεύματος θα φανερωθούν οι θείες αρετές της ανθρωπότητας. 
Οι μεγαλύτερες προσπάθειες μας πρέπει να κατευθύνονται προς την αποδέσμευση από τα 
πράγματα του κόσμου· πρέπει να μοχθούμε για να γίνουμε πιο πνευματικοί, πιο φωτεινοί, να 
ακολουθούμε τη συμβουλή της Θείας Διδασκαλίας, να υπηρετούμε την υπόθεση της ενότητας και 
της αληθινής ισότητας, να είμαστε ελεήμονες, να αντανακλούμε την αγάπη του Υψίστου προς όλους 
τους ανθρώπους, έτσι ώστε το φως του Πνεύματος να γίνεται φανερό σε όλες μας τις πράξεις, με το 
σκοπό να ενωθεί όλη η ανθρωπότητα, η ταραγμένη θάλασσα να ηρεμήσει, και όλα τα άγρια κύματα 
να εξαφανιστούν από την επιφάνεια του ωκεανού της ζωής, και να είναι από τώρα κι έπειτα 
ατάραχος και γαλήνιος. Τότε η Νέα Ιερουσαλήμ θα γίνει ορατή από το ανθρώπινο γένος, που θα 
περάσει τις πύλες της και θα δεχτεί τη Θεία Γενναιοδωρία. 
Ευχαριστώ το Θεό που ήμουν μαζί σας σήμερα το απόγευμα, και σας ευχαριστώ για την πνευματική 
σας διάθεση. 
Προσεύχομαι να αναπτύξετε Θείο ζήλο και η δύναμη της ενότητας στο Πνεύμα να αυξηθεί ώστε οι 
προφητείες να εκπληρωθούν, και σε αυτό το μεγάλο αιώνα του Φωτός του Θεού όλα τα χαρμόσυνα 
νέα, γραμμένα στα Ιερά Βιβλία, να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. αυτή είναι η ένδοξη εποχή 
για την οποία μίλησε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν μας είπε να προσευχηθούμε «Ελθέτω η 
Βασιλεία Σου. γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης»10. Ελπίζω ότι αυτή είναι 
επίσης η προσδοκία και η μεγάλη επιθυμία σας. 
Είμαστε ενωμένοι σ' ένα σκοπό κι ελπίζουμε ότι όλοι θα είμαστε σαν ένας άνθρωπος, και κάθε 
καρδιά θα φωτίζεται από την Αγάπη του Ουράνιου Πατέρα μας, του θεού! 
Είθε όλες οι πράξεις μας να είναι πνευματικές, και όλα μας τα ενδιαφέροντα και οι συμπάθειες να 
επικεντρώνονται στο Βασίλειο της Δόξας! 
 

 

10 κατά Ματθαίο 6:10 
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29. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

 
Οδός Greuze 15, Παρίσι.  
10 Νοεμβρίου 1911 
 
Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Απόψε θα μιλήσω για την εξέλιξη ή πρόοδο του πνεύματος. 
Απόλυτη ηρεμία στη φύση δεν υπάρχει. Όλα τα πράγματα ή κάνουν πρόοδο ή χάνουν έδαφος. Το 
καθετί κινείται ή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, τίποτε δεν υπάρχει χωρίς κίνηση. από τη γέννηση 
του ο άνθρωπος εξελίσσεται σωματικά μέχρι να φτάσει στην ωριμότητα. τότε, έχοντας φτάσει στην 
ακμή της ηλικίας του, αρχίζει να παρακμάζει, η αντοχή και οι δυνάμεις του σώματος του μειώνονται 
και βαθμιαία φτάνει στην ώρα του θανάτου. Με τον ίδιο τρόπο ένα φυτό προχωρεί από το σπόρο 
στην ωρίμανση. τότε η ζωή του αρχίζει να μικραίνει μέχρι να μαραθεί και να πεθάνει. Ένα πουλί 
πετάει μέχρι ένα ορισμένο ύψος κι όταν φτάσει στο υψηλότερο δυνατό σημείο της πτήσης του, 
αρχίζει την κάθοδο του προς τη γη. 
Έτσι είναι φανερό ότι η κίνηση είναι ουσιώδης για όλη την ύπαρξη. Όλα τα υλικά πράγματα 
προοδεύουν μέχρι ένα ορισμένο σημείο και μετά αρχίζουν να παρακμάζουν. Αυτός είναι ο νόμος 
που κυβερνά όλη τη φυσική δημιουργία. 
Τώρα ας εξετάσουμε την ψυχή. Έχουμε δει ότι η κίνηση είναι ουσιώδης για την ύπαρξη· κανένα 
έμβιο ον δεν υπάρχει χωρίς κίνηση. Όλα τα δημιουργήματα, είτε ανήκουν στο ορυκτό είτε στο 
φυτικό ή ζωικό βασίλειο, είναι υποχρεωμένα να υπακούσουν στο νόμο της κίνησης. πρέπει ή να 
ανέρχονται ή να κατέρχονται. Αλλά για την ανθρώπινη ψυχή δεν υπάρχει παρακμή. Η μόνη της 
κίνηση είναι προς την τελειότητα. μόνο η ανάπτυξη και η πρόοδος αποτελούν την κίνηση της ψυχής. 
Η Θεία τελειότητα είναι άπειρη, επομένως και η πρόοδος της ψυχής είναι επίσης άπειρη. Από τη 
στιγμή της γέννησης του ανθρώπου η ψυχή προοδεύει, η διάνοια αναπτύσσεται και η γνώση 
αυξάνεται. Όταν το σώμα πεθάνει η ψυχή εξακολουθεί να ζει. Όλες οι διαφορετικές βαθμίδες των 
φυσικών δημιουργημάτων είναι περιορισμένες, αλλά η ψυχή είναι απεριόριστη. 
Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει η πίστη ότι η ψυχή εξακολουθεί να ζει μετά το θάνατο του σώματος. 
Ικεσίες αναπέμπονται για τους αγαπημένους νεκρούς, προσευχές λέγονται για την πρόοδο τους και 
τη συγχώρηση των αμαρτημάτων τους. Αν η ψυχή χανόταν μαζί με το σώμα, όλα αυτά δε θα είχαν 
κανένα νόημα. Επί πλέον, αν δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσει η ψυχή προς την τελειότητα μετά την 
αποδέσμευση της από το σώμα, τί θα ωφελούσαν όλες αυτές οι προσευχές αγάπης και ευλάβειας; 
Διαβάζουμε στα ιερά κείμενα ότι «οι καλές πράξεις δεν χάνονται»11. Τώρα, αν η ψυχή δεν επιζούσε, 
τα λόγια αυτά δε θα είχαν επίσης κανένα νόημα! 
Το ίδιο το γεγονός ότι το πνευματικό μας ένστικτο, που σίγουρα δε μας δόθηκε άσκοπα, μας ωθεί 
να προσευχόμαστε για την ευτυχία των αγαπημένων μας που έφυγαν από τον υλικό κόσμο, δε 
συνηγορεί αυτό για τη συνέχιση της ύπαρξης τους; 
Στον κόσμο του πνεύματος δεν υπάρχει οπισθοχώρηση. Ο κόσμος των θνητών είναι ένας κόσμος 
αντιφάσεων, ένας κόσμος αντιθέσεων. Επειδή η κίνηση είναι υποχρεωτική, όλα πρέπει είτε να 
προχωρούν είτε να υποχωρούν. Στο βασίλειο του πνεύματος δεν υπάρχει υποχώρηση, κάθε κίνηση 
προχωρεί αναγκαστικά προς μία τέλεια κατάσταση. Η «Πρόοδος» είναι η έκφραση του πνεύματος 
στον κόσμο της ύλης. Η ευφυΐα του ανθρώπου, η δύναμη του λογικού του, η γνώση του, τα 
επιστημονικά του επιτεύγματα, όλα αυτά, καθότι είναι εκφράσεις του πνεύματος, συμμετέχουν 
στον αναπόφευκτο νόμο της πνευματικής προόδου και κατά συνέπεια είναι αναγκαστικά αθάνατα. 
Η ελπίδα μου για σας είναι ότι θα προοδεύσετε τόσο στον κόσμο του πνεύματος όσο και στον κόσμο 
της ύλης· ότι η ευφυΐα σας θα αναπτυχθεί, η γνώση σας θα αυξηθεί και η αντίληψη σας θα 
διευρυνθεί. 
Πρέπει πάντοτε να προοδεύετε, να μην μένετε ποτέ ακίνητοι. αποφύγετε τη στασιμότητα, το πρώτο 
βήμα προς την οπισθοδρόμηση, την παρακμή. 
Όλη η φυσική δημιουργία είναι φθαρτή. Αυτά τα υλικά σώματα αποτελούνται από άτομα. όταν 
αυτά τα άτομα αρχίζουν να χωρίζονται ξεκινά η διαδικασία της αποσύνθεσης και μετά επέρχεται 
αυτό που ονομάζουμε θάνατο. Αυτή η σύνθεση ατόμων που αποτελεί το σώμα ή το θνητό στοιχείο 

11 Όλα τα καλά έργα αμείβονται 

46 
 

                                                      



Ομιλίες στο Παρίσι 

κάθε δημιουργήματος, είναι προσωρινή. Όταν η δύναμη της έλξης, που κρατά αυτά τα άτομα μαζί, 
εκλείψει, το σώμα, ως σύνολο παύει να υπάρχει. 
Με την ψυχή είναι διαφορετικά. Η ψυχή δεν είναι συνδυασμός στοιχείων, δεν αποτελείται από 
πολλά άτομα, είναι φτιαγμένη από μια αδιαίρετη ουσία και γι αυτό είναι αιώνια. Βρίσκεται εντελώς 
έξω από το νόμο της φυσικής δημιουργίας. είναι αθάνατη! 
Η επιστημονική φιλοσοφία έχει αποδείξει ότι ένα απλό στοιχείο («απλό» σημαίνει «όχι σύνθετο») 
δεν καταστρέφεται, είναι αιώνιο. η ψυχή, που δεν είναι σύνθεση στοιχείων, έχει το χαρακτήρα ενός 
απλού στοιχείου και γι αυτό δεν μπορεί να παύσει να υπάρχει. 
Η ψυχή, που αποτελείται από αυτή τη μία αδιαίρετη ουσία, δεν μπορεί να υποστεί ούτε 
αποσύνθεση, ούτε καταστροφή, κι έτσι δεν υπάρχει λόγος να οδηγηθεί σε ένα τέλος. Όλα τα έμβια 
όντα, όταν ζουν εκπέμπουν σήματα της ύπαρξης τους, και είναι αυτονόητο ότι αυτά τα σήματα δε 
θα μπορούσαν να υπάρξουν από μόνα τους, αν αυτό που εξέφραζαν ή αυτό που μαρτυρούσαν δεν 
είχε ύπαρξη. Ένα πράγμα που δεν υπάρχει, δεν μπορεί φυσικά να δώσει σημάδι για την ύπαρξη του. 
Τα πολύμορφα σημάδια της ύπαρξης του πνεύματος βρίσκονται για πάντα μπροστά μας. 
Τα ίχνη του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, η επιρροή της Θείας Διδασκαλίας Του, είναι μαζί μας 
σήμερα και είναι αιώνια. 
Είναι αποδεκτό ότι κάτι που δεν υπάρχει, δεν μπορεί να διακριθεί από σημάδια. Για να γράψει ένας 
άνθρωπος πρέπει να υπάρχει - κάποιος που δεν υπάρχει δεν μπορεί να γράψει. Το γράψιμο, αυτό 
καθαυτό, είναι ένα σημάδι της ψυχής και της ευφυΐας του συγγραφέα. Τα Ιερά Κείμενα (με την ίδια 
πάντοτε διδασκαλία) αποδεικνύουν τη συνέχεια του πνεύματος. 
Σκεφτείτε το σκοπό της δημιουργίας: είναι δυνατόν, τα πάντα να δημιουργήθηκαν για να εξελιχθούν 
και να αναπτυχτούν στους αναρίθμητους αιώνες γι αυτό τον ασήμαντο σκοπό - για τα λίγα χρόνια 
της ζωής του ανθρώπου στη γη; Δεν είναι αδιανόητο να είναι αυτό ο τελικός σκοπός της ύπαρξης; 
Το ορυκτό εξελίσσεται μέχρι ν' απορροφηθεί από τη ζωή του φυτού, το φυτό αναπτύσσεται μέχρι να 
χάσει τελικά τη ζωή του μέσα στη ζωή του ζώου. το ζώο, με τη σειρά του, επειδή αποτελεί μέρος της 
τροφής του ανθρώπου, απορροφάται από την ανθρώπινη ζωή. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι το άθροισμα όλης της δημιουργίας, το ανώτερο απ' όλα τα 
πλάσματα, ο στόχος προς τον οποίον αμέτρητοι αιώνες ύπαρξης όδευαν. 
Στην καλύτερη περίπτωση ο άνθρωπος περνάει 90 χρόνια σ' αυτό τον κόσμο - πολύ μικρό διάστημα 
πραγματικά! 
Παύει να υπάρχει ο άνθρωπος όταν εγκαταλείψει το σώμα του; Αν η ζωή του φτάνει σ' ένα τέλος, 
τότε όλη η προηγούμενη εξέλιξη είναι άσκοπη, τα πάντα για το τίποτα! Μπορεί να φανταστεί κανείς 
ότι η Δημιουργία δεν έχει σπουδαιότερο σκοπό από αυτόν; 
Η ψυχή είναι αιώνια, αθάνατη. 
Οι υλιστές λένε: «Πού είναι η ψυχή; Τί είναι; Ούτε να τη δούμε δεν μπορούμε, ούτε να την 
αγγίξουμε». 
Ιδού η απάντηση: Όσο και να εξελιχθεί το ορυκτό, δεν μπορεί να κατανοήσει το φυτικό κόσμο. Αλλά 
η αδυναμία αυτή της κατανόησης δεν αποδεικνύει την ανυπαρξία του φυτού! 
Σε όσο υψηλή βαθμίδα εξέλιξης και να έχει φτάσει το φυτό, είναι ανίκανο να κατανοήσει το ζωικό 
κόσμο. αυτή η άγνοια δεν αποδεικνύει ότι το ζώο δεν υπάρχει. 
Το ζώο, όσο εξελιγμένο κι αν είναι, δεν μπορεί να φανταστεί την ευφυΐα του ανθρώπου, ούτε να 
συλλάβει τη φύση της ψυχής του. Και πάλι, όμως, αυτό δεν αποδεικνύει πως ο άνθρωπος είναι 
χωρίς ευφυΐα ή χωρίς ψυχή. Απλώς αυτό αποδεικνύει ότι μια μορφή ύπαρξης είναι ανίκανη να 
κατανοήσει μια μορφή ανώτερη από την ίδια. 
Αυτό το άνθος μπορεί να μην έχει επίγνωση της ύπαρξης που λέγεται άνθρωπος, το γεγονός όμως 
της άγνοιας του δεν εμποδίζει την ύπαρξη της ανθρωπότητας. 
Με τον ίδιο τρόπο, αν οι υλιστές δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής, αυτή η έλλειψη πίστης τους 
δεν αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ένα βασίλειο όπως ο κόσμος του πνεύματος. Η ίδια η ύπαρξη της 
ευφυΐας του ανθρώπου αποδεικνύει την αθανασία του. επιπλέον, το σκοτάδι αποδεικνύει την 
ύπαρξη του φωτός, γιατί χωρίς φως δε θα υπήρχε σκιά. Η φτώχεια αποδεικνύει την ύπαρξη του 
πλούτου, γιατί χωρίς πλούτη πώς θα μετρούσαμε τη φτώχεια; Η άγνοια αποδεικνύει ότι η γνώση 
υπάρχει, γιατί χωρίς γνώση πώς θα υπήρχε άγνοια; 
Επομένως η ιδέα της θνητότητας προϋποθέτει την ύπαρξη της αθανασίας - γιατί αν δεν υπήρχε 
Αιώνια Ζωή δε θα υπήρχε τρόπος να μετρήσουμε τη ζωή αυτού του κόσμου! 
Αν το πνεύμα δεν ήταν αθάνατο πώς θα μπορούσαν οι Φανερώσεις του Θεού ν' αντέξουν τόσες 
τρομερές δοκιμασίες; 
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Γιατί ο Ιησούς Χριστός υπέστη τον τρομερό θάνατο στο σταυρό; Γιατί ο Μωάμεθ υπέμεινε τόσους 
διωγμούς; 
Γιατί ο Μπαμπ έκανε την υπέρτατη θυσία και γιατί ο Μπαχάολλα πέρασε τη ζωή του στη φυλακή; 
Γιατί υπήρξε όλος αυτός ο πόνος, αν δεν ήταν για ν' αποδειχτεί η αιώνια ζωή του πνεύματος; 
Ο Χριστός υπέφερε, αποδέχτηκε όλες τις δοκιμασίες Του, χάρη στην αθανασία του πνεύματος Του. 
Αν κάποιος σκεφτεί, θα καταλάβει την πνευματική σημασία του νόμου της προόδου, ότι όλα 
κατευθύνονται από την κατώτερη στην ανώτερη βαθμίδα. 
Μόνο ένας άνθρωπος χωρίς νοημοσύνη μπορεί, αφού σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα, να 
φανταστεί ότι το μεγάλο σχέδιο της δημιουργίας θα μπορούσε ξαφνικά να παύσει να προοδεύει και 
ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να φτάσει σ' ένα τόσο ατελέσφορο τέρμα! 
Οι υλιστές που επιχειρηματολογούν μ' αυτό τον τρόπο, και ισχυρίζονται πως δεν είμαστε ικανοί να 
δούμε τον κόσμο του πνεύματος, ή ν' αντιληφθούμε την ευλογία του Θεού, είναι σίγουρα, σαν τα 
ζώα που δεν έχουν τη δυνατότητα κατανόησης· αν και έχουν μάτια, δε βλέπουν, έχουν αυτιά, αλλά 
δεν ακούν. 
Κι αυτή η έλλειψη όρασης και ακοής δεν αποδεικνύει παρά τη δική τους κατωτερότητα· γι αυτούς 
διαβάζουμε στο Κοράνι: «Είναι άνθρωποι τυφλοί και κουφοί προς το Πνεύμα». Δε χρησιμοποιούν 
αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού, τη δύναμη της κατανόησης, με την οποία θα μπορούσαν να 
βλέπουν με τα μάτια του πνεύματος, ν' ακούν με πνευματικά αυτιά, και να κατανοούν με μια Θεϊκά 
φωτισμένη καρδιά. 
Η ανικανότητα του υλιστικού μυαλού να συλλάβει την ιδέα της Αιώνιας Ζωής δεν αποτελεί 
απόδειξη για τη μη ύπαρξη αυτής της ζωής. 
Η κατανόηση αυτής της άλλης ζωής εξαρτάται από την πνευματική μας γέννηση! 
Η προσευχή μου για σας είναι, οι πνευματικές σας ικανότητες και επιδιώξεις ν' αυξάνονται 
καθημερινά, και να μην αφήσετε ποτέ τις υλικές αισθήσεις να κρύψουν από τα μάτια σας τη δόξα 
του Ουράνιου Φωτός. 
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30. ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΝΤΟΛ-ΜΠΑΧΑ 

 
15 Νοεμβρίου 1911 
 
Σας καλωσορίζω και σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. 
Μέρα και νύχτα προσεύχομαι στον Ουρανό για σας, ώστε να έχετε δύναμη και, ο καθένας και όλοι 
μαζί, να μετέχετε στις ευλογίες του Μπαχάολλα και να εισέλθετε στη Βασιλεία. 
Ικετεύω το Θεό, ώστε να γίνετε σαν νέες υπάρξεις, φωτισμένες με το Θείο Φως, σαν φωτεινά 
λυχνάρια, και η γνώση της Αγάπης του Θεού ν' απλωθεί απ' τη μια άκρη της Ευρώπης μέχρι την 
άλλη. 
Είθε αυτή η απεριόριστη αγάπη να γεμίσει έτσι την καρδιά και το νου σας, ώστε να μην υπάρχει 
χώρος για τη λύπη και με χαρούμενη καρδιά να πετάτε σαν πουλιά μέσα στη Θεία Ακτινοβολία. 
Είθε οι καρδιές σας να γίνουν καθαρές και αγνές σαν γυαλισμένοι καθρέφτες, στους οποίους θ' 
αντανακλάται όλη η δόξα του Ήλιου της Αλήθειας. 
Είθε τα μάτια σας ν' ανοίξουν, για να δείτε τα σημάδια της Βασιλείας του Θεού, και τ' αυτιά σας να 
μην εμποδίζονται, ώστε ν' ακούτε με τέλεια κατανόηση την Ουράνια Διακήρυξη που ηχεί ανάμεσα 
σας. 
Είθε οι ψυχές σας να δέχονται βοήθεια και ανακούφιση, και καθώς θα γίνουν έτσι δυνατές, να 
αξιωθούν να ζήσουν σε συμφωνία με τις διδασκαλίες του Μπαχάολλα. 
Προσεύχομαι για τον καθένα και για όλους σας, ώστε να είστε σαν φλόγες της αγάπης στον κόσμο, 
και η λαμπρότητα του φωτός σας και η ζεστασιά της στοργής σας να φτάσει στην καρδιά κάθε 
λυπημένου και δυστυχισμένου τέκνου του Θεού. 
Είθε να είστε σαν ακτινοβόλα αστέρια, πάντοτε λαμπρά και φωτεινά μέσα στη Βασιλεία. 
Σας συμβουλεύω να μελετήσετε με ζήλο τις διδασκαλίες του Μπαχάολλα, ώστε, με τη βοήθεια του 
Θεού, να μπορέσετε έμπρακτα και αληθινά, να γίνετε Μπαχάι. 
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31. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι.  
Παρασκευή πρωί, 17 Νοεμβρίου 1911 
 
Υπάρχουν στον κόσμο του ανθρώπου τρεις βαθμίδες· η βαθμίδα του σώματος, της ψυχής και του 
πνεύματος. 
Το σώμα είναι η φυσική ή η ζωική βαθμίδα του ανθρώπου. Από σωματική άποψη, ο άνθρωπος 
μετέχει στο ζωικό βασίλειο. Τα σώματα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων αποτελούνται από 
στοιχεία που συγκρατούνται μεταξύ τους, χάρη στο νόμο της έλξης. 
Όπως τα ζώα, ο άνθρωπος έχει τις ικανότητες των αισθήσεων, είναι υποκείμενος στη ζέστη, το κρύο, 
την πείνα, τη δίψα κλπ.· διαφέρει όμως από τα ζώα, γιατί έχει μία λογική ψυχή, την ανθρώπινη 
διάνοια. 
Αυτή η διάνοια του ανθρώπου είναι ο μεσάζων ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα του. 
Όταν ο άνθρωπος επιτρέπει στο πνεύμα, μέσω της ψυχής του, να φωτίσει την αντίληψη του, τότε 
εμπεριέχει όλη τη Δημιουργία. γιατί ο άνθρωπος που είναι το αποκορύφωμα όλων όσων 
προηγήθηκαν, είναι ανώτερος απ' όλες τις προηγούμενες εξελίξεις και περικλύει όλο τον κατώτερο 
κόσμο μέσα του. 
Φωτισμένη από το πνεύμα διαμέσου της ψυχής, η ακτινοβολούσα διάνοια του ανθρώπου τον κάνει 
κορωνίδα της Δημιουργίας. 
Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ο άνθρωπος δεν ανοίγει το νου και την καρδιά του στην ευλογία 
του πνεύματος, αλλά στρέφει την ψυχή του προς την υλική πλευρά, προς το σωματικό μέρος της 
φύσης του, τότε πέφτει από την υψηλή του θέση και γίνεται κατώτερος από τους κατοίκους του 
κατώτερου ζωικού βασιλείου. Σ' αυτή την περίπτωση, ο άνθρωπος βρίσκεται σε αξιοθρήνητη 
κατάσταση! γιατί αν οι πνευματικές ιδιότητες της ψυχής, ανοιχτές στην πνοή του Θείου Πνεύματος, 
δε χρησιμοποιούνται ποτέ, γίνονται ατροφικές, αδύνατες και τελικά ανίκανες. Ενώ αν ασκούνται 
μόνο οι υλικές ιδιότητες της ψυχής, γίνονται φοβερά ισχυρές - και ο δυστυχισμένος, 
παραπλανημένος άνθρωπος γίνεται πιο άγριος, πιο άδικος, πιο κακός, πιο σκληρός και πιο 
κακόβουλος ακόμα κι απ' αυτά τα κατώτερα ζώα. Επειδή όλες οι φιλοδοξίες και επιθυμίες του 
δυνάμωσαν από την κατώτερη φύση της ψυχής του, γίνεται όλο και περισσότερο κτηνώδης, μέχρις 
ότου ολόκληρο το είναι του δεν είναι κατά κανένα τρόπο ανώτερο από τα κτήνη που χάνονται με το 
θάνατο. Τέτοιοι άνθρωποι σχεδιάζουν να κάνουν κακό, να πληγώνουν και να καταστρέφουν 
στερούνται εντελώς του πνεύματος της Θείας συμπόνιας, γιατί η ουράνια ιδιότητα της ψυχής έχει 
κατακυριευτεί από την υλική. Αν, αντίθετα, η πνευματική φύση της ψυχής έχει τόσο δυναμώσει 
ώστε να κρατάει την υλική πλευρά σε υποταγή, τότε ο άνθρωπος πλησιάζει το Θείο. ο ανθρωπισμός 
του δοξάζεται τόσο που οι αρετές της Ουράνιας Συνέλευσης φανερώνονται σ' αυτόν ακτινοβολεί το 
Έλεος του θεού, παρακινεί την πνευματική πρόοδο του ανθρώπινου γένους, γιατί γίνεται ένα φως 
που φωτίζει το μονοπάτι τους. 
Αντιλαμβάνεσθε ότι η ψυχή είναι ο μεσάζων ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα. Με τον ίδιο τρόπο 
που αυτό το δέντρο12 είναι ο μεσάζων ανάμεσα στο σπόρο και τον καρπό. Όταν ο καρπός του 
δέντρου εμφανίζεται και ωριμάζει, τότε ξέρουμε ότι το δέντρο είναι τέλειο· αν το δέντρο δεν έκανε 
καρπό, θα ήταν απλώς μια ανώφελη ανάπτυξη που δε θα εξυπηρετούσε κανένα σκοπό. 
Όταν μια ψυχή έχει μέσα της τη ζωή του πνεύματος, τότε παράγει καλό καρπό και γίνεται ένα Θείο 
δέντρο. Θα ήθελα να προσπαθήσετε να καταλάβετε αυτό το παράδειγμα. Ελπίζω ότι η ανείπωτη 
καλοσύνη του Θεού θα σας δυναμώσει τόσο ώστε η ουράνια ιδιότητα της ψυχής σας, η οποία τη 
συνδέει με το πνεύμα, θα κυριαρχεί για πάντα στην υλική πλευρά και θα κυβερνά τελείως τις 
αισθήσεις και έτσι η ψυχή σας θα πλησιάσει τις τελειότητες του Ουράνιου Βασιλείου. Είθε τα 
πρόσωπα σας, μένοντας σταθερά στραμμένα προς το Θείο Φως, να γίνουν τόσο φωτεινά που όλες 
οι σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις σας να λάμπουν με την Πνευματική Ακτινοβολία που θα 
κυριαρχεί στις ψυχές σας, έτσι ώστε στις συγκεντρώσεις του κόσμου να δείχνετε την τελειότητα στη 
ζωή σας. 
Η ζωή μερικών ανθρώπων είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στα πράγματα αυτού του κόσμου· το 
μυαλό τους είναι τόσο περικυκλωμένο από εξωτερικές συνήθειες και παραδοσιακά ενδιαφέροντα, 

12 Μια μικρή πορτοκαλιά στο κοντινό τραπέζι 
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που είναι τυφλοί σε κάθε άλλο τομέα της ύπαρξης, στην πνευματική σημασία όλων των πραγμάτων! 
Σκέφτονται και ονειρεύονται την επίγεια δόξα και την υλική πρόοδο. Απολαύσεις των αισθήσεων 
και άνετο περιβάλλον περιορίζουν τον ορίζοντα τους, οι υψηλότερες φιλοδοξίες τους 
επικεντρώνονται σε επιτυχίες εγκόσμιων συνθηκών και περιστάσεων! Δε χαλιναγωγούν τις 
κατώτερες ροπές τους· τρώνε, πίνουν και κοιμούνται! Όπως το ζώο, δε σκέφτονται πέρα από τη δική 
τους καλή φυσική κατάσταση. είναι αλήθεια ότι αυτές οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται. Η ζωή 
είναι ένα φορτίο που πρέπει να το φέρουμε όσο είμαστε στη γη, αλλά δε θα έπρεπε να 
επιτρέψουμε στις φροντίδες για τα κατώτερα πράγματα της ζωής να μονοπωλήσουν όλες τις 
σκέψεις και τις επιδιώξεις μιας ανθρώπινης ύπαρξης. Οι φιλοδοξίες της καρδιάς θα πρέπει να 
υψώνονται σ' ένα πιο ένδοξο σκοπό, η διανοητική δραστηριότητα θα πρέπει να ανέρχεται σε 
υψηλότερα επίπεδα! Οι άνθρωποι θα πρέπει να κρατούν μέσα στις ψυχές τους το όραμα της 
ουράνιας τελειότητας και να ετοιμάζουν εκεί ένα μέρος που να κατοικεί η ανεξάντλητη 
γενναιοδωρία του Θείου Πνεύματος. 
Ας γίνει φιλοδοξία σας η επίτευξη στη γη ενός ουράνιου πολιτισμού! Ζητώ για σας την ύψιστη 
ευλογία ώστε να γεμίσετε τόσο πολύ με τη ζωτικότητα του Ουράνιου Πνεύματος, για να μπορέσετε 
να γίνετε η αιτία της ζωής στον κόσμο. 
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32. ΟΙ ΜΠΑΧΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΙΑ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 
19 Νοεμβρίου 1911 
 
Πόσο ευχάριστο είναι να βλέπω μια συγκέντρωση όπως αυτή, γιατί είναι αληθινά μια συνάθροιση 
«ουράνιων ανθρώπων». 
Είμαστε όλοι ενωμένοι σ' ένα Θείο σκοπό, δεν έχουμε κανένα υλικό κίνητρο και η πιο ένθερμη 
επιθυμία μας είναι να διαδώσουμε την Αγάπη του Θεού σ' όλο τον κόσμο! 
Εργαζόμαστε και προσευχόμαστε για την ενότητα της ανθρωπότητας, ώστε όλες οι φυλές της γης να 
γίνουν μία φυλή, όλες οι χώρες μία χώρα, όλες οι καρδιές να χτυπούν σαν μία καρδιά και να 
συνεργάζονται για τέλεια ενότητα και αδελφοσύνη. 
Δοξασμένος είναι ο Θεός που οι προσπάθειες μας είναι ειλικρινείς και οι καρδιές μας στραμμένες 
στη Βασιλεία. Ο μεγαλύτερος πόθος μας είναι να εδραιωθεί η αλήθεια στον κόσμο, και μ' αυτή την 
ελπίδα πλησιάζουμε κοντά ο ένας στον άλλο με αγάπη και στοργή. Ο καθένας και όλοι είμαστε 
μεγαλόψυχοι και ανιδιοτελείς, πρόθυμοι να θυσιάσουμε κάθε προσωπική φιλοδοξία στο μεγάλο 
ιδανικό για το οποίο αγωνιζόμαστε: Αδελφική αγάπη, ειρήνη και ενότητα ανάμεσα στους 
ανθρώπους! 
Μην αμφιβάλλετε ότι ο θεός είναι μαζί μας στο δεξί και στο αριστερό μας χέρι, πως μέρα με τη μέρα 
θα κάνει τον αριθμό μας ν' αυξάνεται, και ότι οι συγκεντρώσεις μας θα μεγαλώσουν σε δύναμη και 
χρησιμότητα. 
Η πιο ένθερμη ελπίδα μου είναι να γίνετε όλοι μια ευλογία για τους άλλους, να δώσετε όραση 
στους πνευματικά τυφλούς, ακοή στους πνευματικά κουφούς και ζωή σε αυτούς που είναι νεκροί 
από την αμαρτία. 
Είθε να βοηθήσετε τους βυθισμένους στον υλισμό ν' αντιληφθούν ότι είναι τέκνα του θεού, και να 
τους ενθαρρύνετε να σηκωθούν και να γίνουν αντάξιοι του πατρογονικού τους δικαιώματος· έτσι 
ώστε με την προσπάθεια σας ο κόσμος της ανθρωπότητας να γίνει η Βασιλεία του Θεού και των 
εκλεκτών Του. 
Ευχαριστώ το θεό που είμαστε σύμφωνοι σε αυτό το μεγάλο ιδανικό, και οι πόθοι μου είναι και 
δικοί σας και εργαζόμαστε μαζί με τέλεια ενότητα. 
Σήμερα, πάνω στη γη, βλέπει κανείς το θλιβερό θέαμα του σκληρού πολέμου! Ο άνθρωπος σφάζει 
τον συνάνθρωπο του για εγωιστικό όφελος, και για να επεκτείνει τα εδάφη του! Εξαιτίας αυτής της 
ποταπής φιλοδοξίας, το μίσος έχει καταλάβει την καρδιά του, κι όλο και περισσότερο αίμα χύνεται! 
Νέες μάχες διεξάγονται, οι στρατοί μεγεθύνονται, περισσότερα κανόνια, περισσότερα όπλα, 
περισσότερα εκρηκτικά όλων των ειδών παράγονται - έτσι η πικρία και το μίσος μεγαλώνουν μέρα 
με τη μέρα! 
Όμως αυτή η συνέλευση, Δόξα τω θεώ, ποθεί μόνο την ειρήνη και την ενότητα, και πρέπει να 
εργάζεται με καρδιά και ψυχή για να φέρει μια καλύτερη κατάσταση στον κόσμο. 
Εσείς, που είστε οι δούλοι του Θεού, πολεμήστε ενάντια στην καταπίεση, το μίσος και τη διχόνοια, 
έτσι ώστε οι πόλεμοι να σταματήσουν και οι νόμοι του Θεού για ειρήνη και αγάπη να εδραιωθούν 
ανάμεσα στους ανθρώπους. 
Εργαστείτε! Εργαστείτε μ' όλη σας τη δύναμη, διαδώστε την Υπόθεση της Βασιλείας ανάμεσα στους 
ανθρώπους. διδάξτε τους αυτάρκεις να στραφούν ταπεινά προς το Θεό, τους αμαρτωλούς να 
πάψουν ν' αμαρτάνουν, και αναμένετε με χαρούμενη προσμονή την έλευση της Βασιλείας. 
Αγαπάτε και υπακούετε τον Ουράνιο Πατέρα σας και να είστε σίγουροι πως η Θεία βοήθεια θα είναι 
δική σας. Αληθινά σας λέω πως θα κατακτήσετε πραγματικά τον κόσμο! 
Να έχετε μόνο πίστη, υπομονή και θάρρος - αυτή δεν είναι παρά η αρχή, όμως σίγουρα θα 
επιτύχετε, γιατί ο Θεός είναι μαζί σας! 
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33. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ 

 
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 1911 
 
Από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα, κάθε «Φανέρωση»13 σταλμένη από το Θεό βρισκόταν 
αντιμέτωπη με μια προσωποποίηση των «Δυνάμεων του Σκότους». 
Αυτή η σκοτεινή δύναμη προσπαθούσε πάντοτε να εξαλείψει το φως. Η τυραννία πάντοτε επιδίωκε 
να υπερνικήσει τη δικαιοσύνη. Η άγνοια προσπαθούσε επίμονα να ποδοπατήσει τη γνώση. Απ' τους 
πρώτους αιώνες, αυτή ήταν η μέθοδος του υλικού κόσμου. 
Στην εποχή του Μωυσή, ο Φαραώ έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει το Μωσαϊκό Φως να 
εξαπλωθεί. 
Στις μέρες του Χριστού, ο Άννας και ο Καϊάφας εξωθούσαν τον Εβραϊκό λαό εναντίον Του, και οι 
Γραμματείς και Φαρισαίοι του Ισραήλ ενώθηκαν για ν' αντισταθούν στη δύναμη Του. Όλων των 
ειδών οι συκοφαντίες διαδίδονταν σε βάρος Του. Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι συνωμότησαν για 
να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι Αυτός ήταν ψεύτης, αποστάτης και βλάσφημος. Διέδωσαν 
αυτές τις συκοφαντίες σε βάρος του Χριστού σε ολόκληρο τον Ανατολικό κόσμο, και Τον οδήγησαν 
στην καταδίκη με ταπεινωτικό θάνατο! 
Στην περίπτωση του Μωάμεθ επίσης, οι μορφωμένοι της εποχής Του αποφάσισαν να εξαλείψουν το 
φως της επιρροής Του. Προσπάθησαν με τη δύναμη του ξίφους να εμποδίσουν την εξάπλωση της 
διδασκαλίας Του. 
Παρόλες τις προσπάθειες τους, ο Ήλιος της Αλήθειας έλαμψε από τον ορίζοντα. Στην κάθε 
περίπτωση, ο στρατός του φωτός συνέτριβε τις δυνάμεις του σκότους στο πεδίο μάχης του κόσμου, 
και η ακτινοβολία της θείας Διδασκαλίας φώτιζε τη γη. Αυτοί που δέχτηκαν τη διδασκαλία κι 
εργάστηκαν για την Υπόθεση του θεού, έγιναν φωτεινοί αστέρες στον ουρανό της ανθρωπότητας. 
Τώρα στις μέρες μας, η ιστορία επαναλαμβάνεται. 
Αυτοί που θέλουν να κάνουν τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι η θρησκεία είναι δική τους ιδιωτική 
περιουσία, για μια φορά ακόμη συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους για να επιτεθούν ενάντια στον 
Ήλιο της Αλήθειας: αντιστέκονται στην Εντολή του θεού - εφευρίσκουν συκοφαντίες, μη έχοντας 
επιχειρήματα εναντίον του, ούτε αποδείξεις. Επιτίθενται με καλυμμένα πρόσωπα, φοβούμενοι να 
εμφανιστούν στο Φως της ημέρας. 
Οι δικές μας μέθοδοι είναι διαφορετικές, δεν κάνουμε επίθεση, ούτε συκοφαντούμε. δεν 
επιθυμούμε να μαλώσουμε μαζί τους. προσάγουμε αποδείξεις και επιχειρήματα. τους προσκαλούμε 
να αντικρούσουν τις θέσεις μας. Δεν μπορούν να μας απαντήσουν, αλλ' αντίθετα, γράφουν ό,τι 
μπορούν να σκεφτούν ενάντια στο θείο Αγγελιοφόρο, τον Μπαχάολλα. 
Μην αφήνετε τις καρδιές σας να αναστατώνονται από αυτά τα συκοφαντικά κείμενα! Υπακούατε 
στα λόγια του Μπαχάολλα και μην τους απαντάτε. Αντίθετα να χαίρεστε, γιατί ακόμη και αυτά τα 
ψέματα θα καταλήξουν στη διάδοση της αλήθειας. όταν αυτές οι συκοφαντίες εμφανίζονται 
γίνονται έρευνες, κι αυτοί που ερευνούν οδηγούνται στη γνώση της Πίστης. 
Αν κάποιος δήλωνε: «Υπάρχει ένα λυχνάρι στο διπλανό δωμάτιο που δε δίνει φως», ένας ακροατής 
θα μπορούσε να έμενε ικανοποιημένος απ' αυτή την αναφορά, όμως ένας σοφότερος άνθρωπος 
πηγαίνει στο δωμάτιο ώστε να κρίνει μόνος του, και παρατηρήστε, όταν βρίσκει το φως να λάμπει 
φωτεινό στο λυχνάρι, γνωρίζει την αλήθεια! 
Πάλι, κάποιος λέει: «Υπάρχει ένας κήπος, στον οποίο βρίσκονται δέντρα με σπασμένα κλαδιά που 
δεν έχουν καρπούς, και τα φύλλα τους είναι μαραμένα και κίτρινα! Σε αυτό τον κήπο, επίσης, 
υπάρχουν ανθοφόρα φυτά χωρίς άνθη και ξεραμένες τριανταφυλλιές που πεθαίνουν - μην 
πηγαίνετε σε αυτό τον κήπο!». Ένας δίκαιος άνθρωπος, ακούγοντας αυτή την περιγραφή του κήπου, 
δε θα ήταν ικανοποιημένος αν δεν έβλεπε ο ίδιος κατά πόσον ήταν αληθινή ή όχι. Γι αυτό, μπαίνει 
στον κήπο, και κοιτάξτε τώρα, τον βρίσκει καλά καλλιεργημένο· τα κλαδιά των δέντρων είναι γερά 
και δυνατά, φορτωμένα με τα πιο γλυκά και ώριμα φρούτα ανάμεσα σε αφθονία όμορφων 
πράσινων φύλλων. Τα ανθοφόρα φυτά είναι υπέροχα με πολύχρωμα άνθη. οι τριανταφυλλιές είναι 
σκεπασμένες με ευωδιαστά και πανέμορφα τριαντάφυλλα και όλα είναι πράσινα και πολύ 
περιποιημένα. όταν η δόξα του κήπου εμφανίζεται μπροστά στα μάτια του δίκαιου ανθρώπου, 
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αυτός δοξάζει το Θεό, που εξαιτίας μιας ανάξιας συκοφαντίας, οδηγήθηκε σ' ένα χώρο τέτοιας 
θαυμάσιας ομορφιάς! 
Αυτό είναι το αποτέλεσμα του έργου του συκοφάντη: να γίνεται η αιτία να οδηγούνται οι άνθρωποι 
στην ανακάλυψη της αλήθειας. 
Γνωρίζουμε πως όλα τα ψευδή που διαδόθηκαν σχετικά με το Χριστό και τους αποστόλους Του και 
όλα τα βιβλία που γράφτηκαν εναντίον Του, οδήγησαν απλώς τους ανθρώπους να ερευνήσουν τη 
διδασκαλία Του. κατόπιν, αφού είδαν την ομορφιά και εισέπνευσαν την ευωδιά, περπατούσαν 
αιώνια ανάμεσα στα τριαντάφυλλα και τους καρπούς αυτού του ουράνιου κήπου. 
Γι αυτό, σας λέγω, διαδώστε τη Θεία Αλήθεια με όλη σας τη δύναμη , ώστε ο νους του ανθρώπου να 
φωτιστεί· αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους συκοφαντούν. Δεν επιθυμώ να μιλήσω γι 
αυτούς τους ανθρώπους ή να πω τίποτε κακό γι αυτούς - σας λέω μόνο πως η συκοφαντία δεν έχει 
καμία αξία! 
Μπορεί σύννεφα να σκιάσουν τον ήλιο, όμως, όσο πυκνά κι αν είναι, οι ακτίνες του θα διεισδύσουν! 
Τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει την ακτινοβολία του ήλιου να κατέβει για να ζεστάνει και να 
ζωογονήσει το Θείο Κήπο. 
Τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει την πτώση της βροχής από τον Ουρανό. 
Τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει την εκπλήρωση του Λόγου του Θεού! 
Γι αυτό, όταν βλέπετε βιβλία και κείμενα γραμμένα εναντίον της Αποκάλυψης, μην απελπίζεστε, 
αλλά ανακουφιστείτε με τη διαβεβαίωση ότι η υπόθεση θα αποκτά δύναμη εξαιτίας τους. 
Κανείς δεν πετάει πέτρες σε ένα δέντρο χωρίς καρπό. Κανείς δεν επιχειρεί να σβήσει ένα λυχνάρι 
χωρίς φως! 
Κοιτάξτε τους παλιούς καιρούς. Είχαν οι συκοφαντίες του Φαραώ κανένα αποτέλεσμα; Ισχυριζόταν 
ότι ο Μωυσής ήταν δολοφόνος, ότι είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο και ότι του άξιζε να εκτελεστεί! 
Δήλωσε επίσης ότι ο Μωυσής και ο Ααρών ήταν υποκινητές διχόνοιας, και ότι προσπάθησαν να 
καταστρέψουν τη θρησκεία της Αιγύπτου και γι αυτό έπρεπε να θανατωθούν. 
Αυτά τα λόγια του Φαραώ ειπώθηκαν μάταια. Το φως του Μωυσή έλαμψε. Η ακτινοβολία του 
Νόμου του Θεού περικύκλωσε τον κόσμο! 
Όταν οι Φαρισαίοι είπαν για το Χριστό ότι είχε παραβεί την Ημέρα του Σαββάτου, ότι είχε 
αψηφήσει το Μωσαϊκό Νόμο, ότι είχε απειλήσει να καταστρέψει το Ναό της Ιερής Πόλης της 
Ιερουσαλήμ, και ότι του άξιζε να σταυρωθεί - εμείς ξέρουμε πως όλες αυτές οι συκοφαντικές 
επιθέσεις δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα στο να εμποδίσουν τη διάδοση του Ευαγγελίου! 
Ο Ήλιος του Χριστού έλαμψε φωτεινός στον ουρανό, και η πνοή του Αγίου Πνεύματος φύσηξε σ' 
ολόκληρη τη γη! 
Και σας λέγω πως καμία συκοφαντία δεν είναι ικανή να υπερισχύσει του Φωτός του Θεού. το μόνο 
αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει, είναι η γενικότερη αναγνώριση του. Αν μια υπόθεση ήταν 
ασήμαντη, τότε ποιος θα έκανε τον κόπο να εργαστεί εναντίον της! 
Όμως, πάντοτε, όσο σπουδαιότερη είναι μια υπόθεση, τόσο περισσότερο καταφθάνουν εχθροί όλο 
και πιο πολυάριθμοι για να επιχειρήσουν την ανατροπή της! Όσο λαμπρότερο το φως, τόσο 
σκοτεινότερη η σκιά! Το καθήκον μας είναι να ενεργούμε σύμφωνα με τη διδασκαλία του 
Μπαχάολλα, με ταπεινότητα κι απόλυτη σταθερότητα. 
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34. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
21 Νοεμβρίου 1911 
 
Η θηριωδία και η αγριότητα είναι φύση για τα ζώα, όμως οι άνθρωποι πρέπει να δείχνουν τις 
ιδιότητες της αγάπης και της στοργής. Ο Θεός έστειλε όλους τους Προφήτες Του στον κόσμο μ' ένα 
σκοπό, να σπείρουν στις καρδιές των ανθρώπων αγάπη και καλοσύνη, και γι αυτό το μεγάλο σκοπό 
ήταν πρόθυμοι να υποφέρουν και να δώσουν τη ζωή τους. Όλα τα ιερά Βιβλία γράφτηκαν για να 
οδηγήσουν και να κατευθύνουν τον άνθρωπο στους δρόμους της αγάπης και της ενότητας· κι όμως, 
παρόλ' αυτά, έχουμε το λυπηρό θέαμα του πολέμου και της αιματοχυσίας ανάμεσα μας. 
Όταν κοιτάζουμε στις σελίδες της ιστορίας, του παρελθόντος και του παρόντος, βλέπουμε τη μαύρη 
γη να κοκκινίζει από ανθρώπινο αίμα. Οι άνθρωποι σκοτώνουν ο ένας τον άλλο σαν άγριοι λύκοι, 
και ξεχνούν τους νόμους της αγάπης και της ανεκτικότητας. 
Τώρα αυτή η φωτεινή εποχή έχει έρθει, φέρνοντας μαζί της θαυμαστό πολιτισμό και υλική πρόοδο. 
Η διάνοια των ανθρώπων έχει διευρυνθεί, η αντίληψη τους έχει αναπτυχθεί, κι όμως, δυστυχώς, 
παρόλ' αυτά, νέο αίμα χύνεται μέρα με τη μέρα. Κοιτάξτε τον τωρινό Τούρκο-Ιταλικό πόλεμο· 
αναλογιστείτε για μια στιγμή τη μοίρα αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων! Πόσοι έχουν 
σκοτωθεί σε αυτό το θλιβερό χρονικό διάστημα; Πόσα σπίτια ερειπώθηκαν, πόσες γυναίκες 
χήρεψαν, πόσα παιδιά ορφάνεψαν! Και τί πρόκειται να κερδηθεί σε αντάλλαγμα για όλο αυτό το 
σπαραγμό και τον πόνο της καρδιάς; Μόνο ένα κομμάτι γης! 
Όλ' αυτά δείχνουν ότι η υλική πρόοδος από μόνη της δεν ανυψώνει τον άνθρωπο. Αντίθετα, όσο 
περισσότερο βυθίζεται στην υλική πρόοδο, τόσο πιο σκοτεινή γίνεται η πνευματικότητα του. 
Στα παλιά χρόνια η πρόοδος στο υλικό πεδίο δεν ήταν τόσο γρήγορη, ούτε υπήρχε αιματοχυσία σε 
τέτοια έκταση. Στον πόλεμο της αρχαιότητας δεν υπήρχαν κανόνια, τουφέκια, δυναμίτης, βόμβες, 
τορπιλάκατοι, πολεμικά πλοία, υποβρύχια. Τώρα, εξαιτίας του υλικού πολιτισμού, έχουμε όλες 
αυτές τις εφευρέσεις κι ο πόλεμος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο! Η ίδια η Ευρώπη έχει γίνει 
σαν ένα τεράστιο οπλοστάσιο, γεμάτο εκρηκτικά, και μακάρι ο θεός ν' αποτρέψει την ανάφλεξη του 
- γιατί αν συμβεί αυτό, ολόκληρος ο κόσμος θα βρεθεί αναμιγμένος. 
θέλω να σας κάνω να καταλάβετε ότι η υλική και η πνευματική πρόοδος είναι δύο πολύ 
διαφορετικά πράγματα, και ότι μόνο όταν η υλική πρόοδος προχωράει χέρι-χέρι με την 
πνευματικότητα μπορεί να επέλθει οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος, και να βασιλεύει στον κόσμο 
η Μεγίστη Ειρήνη. Αν οι άνθρωποι ακολουθούσαν τις Ιερές Συμβουλές και τις Διδασκαλίες των 
Προφητών, αν το Θείο Φως έλαμπε σ' όλες τις καρδιές και οι άνθρωποι ήταν πραγματικά θρήσκοι, 
θα βλέπαμε σύντομα την ειρήνη στη γη και τη Βασιλεία του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι 
νόμοι του Θεού μπορούν να παρομοιαστούν με την ψυχή και η υλική πρόοδος με το σώμα. Αν το 
σώμα δεν έπαιρνε ζωή από την ψυχή, θα έπαυε να υπάρχει. Η ένθερμη προσευχή μου είναι να 
αναπτύσσεται πάντοτε και ν' αυξάνεται η πνευματικότητα στον κόσμο, έτσι ώστε τα ήθη να γίνουν 
πιο φωτισμένα και να εδραιωθεί η ειρήνη και η ομόνοια. 
Ο πόλεμος και οι λεηλασίες με τις επακόλουθες ωμότητες είναι απεχθή στο Θεό, και φέρνουν τη 
δική τους τιμωρία, γιατί ο Θεός της αγάπης είναι ταυτόχρονα και ο Θεός της δικαιοσύνης και κάθε 
άνθρωπος πρέπει αναγκαστικά να θερίζει ό,τι σπέρνει. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις 
εντολές του Υψίστου και να οργανώνουμε τις ζωές μας, όπως Αυτός ορίζει. Η αληθινή ευτυχία 
βασίζεται στο πνευματικό καλό και στο να έχουμε την καρδιά μας πάντοτε ανοιχτή για να δεχτούμε 
τη Θεία Γενναιοδωρία. 
Αν η καρδιά στρέφεται μακριά από τις ευλογίες που της προσφέρει ο Θεός, πώς μπορεί να ελπίζει 
για ευτυχία; Αν δεν εναποθέσει την ελπίδα και την εμπιστοσύνη της στο Έλεος του Θεού, πού 
μπορεί να βρει ανάπαυση; Ω, έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί η Γενναιοδωρία Του είναι 
παντοτινή, και στις Ευλογίες Του, γιατί είναι μεγαλειώδεις. Ω, εναποθέστε την πίστη σας στον 
Παντοδύναμο, γιατί δε σφάλλει ποτέ, και η καλοσύνη Του διαρκεί για πάντα! Ο Ήλιος Του χαρίζει 
αδιάκοπα Φως, και τα Σύννεφα του Ελέους Του είναι γεμάτα με τα Ύδατα της Συμπόνιας με τα 
οποία ποτίζει τις καρδιές όλων όσων Τον εμπιστεύονται. Η δροσιστική Του Αύρα φέρνει πάντα στα 
φτερά της θεραπεία για τις αποξηραμένες ψυχές των ανθρώπων! είναι σοφό να στραφούμε μακριά 
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από έναν τέτοιο στοργικό Πατέρα, που σκορπίζει τις ευλογίες Του πάνω μας, και να προτιμήσουμε 
να είμαστε δούλοι της ύλης; 
Ο Θεός, με την άπειρη καλοσύνη Του, μας έχει ανυψώσει σε τόσο μεγάλη τιμή, και μας έχει κάνει 
κύριους του υλικού κόσμου. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε δούλοι του; Όχι βέβαια. καλύτερα να 
διεκδικήσουμε το πατρογονικό μας δικαίωμα, και ν' αγωνιστούμε να ζήσουμε τη ζωή των 
πνευματικών τέκνων του Θεού. Ο ένδοξος Ήλιος της Αλήθειας ανέτειλε για μια ακόμη φορά στην 
Ανατολή. από το μακρινό ορίζοντα της Περσίας η ακτινοβολία του απλώνεται σε κάθε κατεύθυνση, 
διαλύοντας τα πυκνά σύννεφα της προκατάληψης. Το φως της ενότητας του ανθρώπινου γένους 
αρχίζει να φωτίζει τον κόσμο, και σύντομα το λάβαρο της Θείας αρμονίας και της αλληλεγγύης των 
εθνών θ' ανεμίζει ψηλά στους Ουρανούς. Ναι, οι αύρες του Αγίου Πνεύματος θα εμπνέουν 
ολόκληρο τον κόσμο! 
Ω, άνθρωποι και έθνη! Σηκωθείτε κι εργαστείτε και να είστε ευτυχισμένοι! Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί 
κάτω από τη σκέπη της ενότητας του ανθρώπινου γένους. 
 
 

56 
 



Ομιλίες στο Παρίσι 

35. ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΛΥΠΗ 

 
22 Νοεμβρίου 1911 
 
Σε αυτό τον κόσμο μας επηρεάζουν δύο συναισθήματα, η Χαρά και ο Πόνος. 
Η χαρά μας δίνει φτερά! Σε περιόδους χαράς η δύναμη μας είναι πιο ζωτική, η διάνοια μας οξύτερη, 
και η κατανόηση μας λιγότερο συννεφιασμένη. Φαίνεται να είμαστε πιο ικανοί ν' αντιμετωπίσουμε 
τον κόσμο και να βρούμε το πεδίο της χρησιμότητας μας. όταν όμως μας επισκέπτεται η λύπη 
γινόμαστε αδύναμοι, το σθένος μας μάς εγκαταλείπει, η κατανόηση μας είναι θολή, και η ευφυΐα 
μας σκεπάζεται μ' ένα πέπλο. Τα τρέχοντα ζητήματα της ζωής φαίνεται να φεύγουν από τον έλεγχο 
μας, τα μάτια του πνεύματος μας αδυνατούν ν' ανακαλύψουν τα ιερά μυστήρια, και γινόμαστε 
ακόμα και σαν νεκρές υπάρξεις. 
Δεν υπάρχει ανθρώπινη ύπαρξη που να μην την αγγίζουν αυτές οι δύο επιρροές· όμως όλη η λύπη 
και η θλίψη που υπάρχει προέρχεται από τον κόσμο της ύλης - ο πνευματικός κόσμος δίνει μόνο τη 
χαρά! 
Όταν υποφέρουμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα των υλικών πραγμάτων, και όλες οι δοκιμασίες και οι 
ταλαιπωρίες προέρχονται από αυτό τον κόσμο της ψευδαίσθησης. 
Για παράδειγμα, αν ένας έμπορος καταστραφεί, επέρχεται κατάθλιψη. Ένας εργάτης απολύεται και 
η πείνα τον κοιτάει κατάματα. Ένας αγρότης έχει κακή σοδειά, και η αγωνία γεμίζει το μυαλό του. 
Ένας άνθρωπος χτίζει ένα σπίτι που καίγεται ολοσχερώς, και αυτόματα βρίσκεται άστεγος, 
καταστραμμένος και σε απελπισία. 
Χρησιμοποίησα αυτά τα παραδείγματα για να σας δείξω πως οι δοκιμασίες που εμποδίζουν το κάθε 
μας βήμα, όλη μας η λύπη, ο πόνος, η ντροπή, και η θλίψη γεννιούνται στον κόσμο της ύλης. ενώ 
αντίθετα, η πνευματική Βασιλεία ποτέ δεν προκαλεί λύπη. Ένας άνθρωπος που ζει με τις σκέψεις 
του σ' αυτό το Βασίλειο, γνωρίζει τη συνεχή χαρά. Το κακό, κληρονομιά της σάρκας, δεν τον 
επηρεάζει, αλλά αγγίζει μόνο την επιφάνεια της ζωής του, τα βάθη είναι ήρεμα και γαλήνια. 
Σήμερα η ανθρωπότητα έχει λυγίσει από στενοχώρια, λύπη και θλίψη, κανείς δεν ξεφεύγει. ο 
κόσμος ποτίζεται από δάκρυα· όμως, δόξα τω Θεώ, το φάρμακο βρίσκεται έξω από τις πόρτες μας. 
Ας στρέψουμε τις καρδιές μας μακριά από τον κόσμο της ύλης και ας ζήσουμε στον πνευματικό 
κόσμο. Μόνο αυτός μπορεί να μας δώσει ελευθερία! Αν είμαστε περικυκλωμένοι από δυσκολίες, 
δεν έχουμε παρά να καλέσουμε το Θεό, και χάρη στο μεγάλο Του Έλεος θα βρούμε βοήθεια. 
Όταν λύπη και ατυχία μας επισκέπτονται, ας στρέφουμε τα πρόσωπα μας προς το Θείο Βασίλειο και 
ουράνια παρηγοριά θα απονεμηθεί. 
Όταν είμαστε άρρωστοι και απελπισμένοι, ας ικετεύσουμε τη θεραπεία του Θεού, κι Αυτός θ' 
απαντήσει στην προσευχή μας. 
Όταν οι σκέψεις μας είναι γεμάτες με την πικρία αυτού του κόσμου, ας στρέψουμε τα μάτια μας στη 
γλυκύτητα της συμπόνιας του Θεού, κι Αυτός θα μας στείλει την ουράνια ηρεμία! Αν είμαστε 
φυλακισμένοι στον υλικό κόσμο, το πνεύμα μας μπορεί να πετάξει στους Ουρανούς και θα είμαστε 
πραγματικά ελεύθεροι! 
Όταν η ζωή μας πλησιάζει στο τέλος της, ας σκεφτόμαστε τους αιώνιους κόσμους, και θα 
πλημμυρίσουμε από χαρά! 
Βλέπετε παντού γύρω σας αποδείξεις για την ανεπάρκεια των υλικών πραγμάτων - πως η χαρά, η 
ικανοποίηση, η ειρήνη και η παρηγοριά δεν βρίσκονται στα παροδικά πράγματα αυτού του κόσμου. 
Δεν είναι λοιπόν ανοησία να αρνιόμαστε ν' αναζητήσουμε αυτούς τους θησαυρούς εκεί που 
μπορούν να βρεθούν; Οι πύλες του πνευματικού Βασιλείου είναι ανοιχτές σε όλους, κι έξω απ' 
αυτές, είναι απόλυτο σκοτάδι. 
Δόξα τω Θεώ, που εσείς σ' αυτή τη συγκέντρωση έχετε αυτή τη γνώση, γιατί σε όλες τις λύπες της 
ζωής μπορείτε να βρείτε την ύψιστη παρηγοριά. Αν οι μέρες σας στη γη είναι μετρημένες, γνωρίζετε 
πως η αιώνια ζωή σας περιμένει. Αν η υλική αγωνία σας τυλίγει σ' ένα σκοτεινό σύννεφο, η 
πνευματική ακτινοβολία φωτίζει το δρόμο σας. Αληθινά, αυτοί που ο νους τους φωτίζεται από το 
Πνεύμα του Υψίστου, έχουν την ανώτατη παρηγοριά. 
Εγώ ο ίδιος ήμουνα στη φυλακή σαράντα χρόνια - ένα χρόνο μόνο ήταν αδύνατο ν' αντέξει κανείς - 
κανείς δεν επέζησε σ' αυτή τη φυλακή περισσότερο από ένα χρόνο. Όμως, Δόξα τω Θεώ, στη 
διάρκεια όλων αυτών των σαράντα χρόνων ήμουν εξαιρετικά ευτυχισμένος! Κάθε μέρα, όταν 
ξυπνούσα, ήταν σαν να άκουγα ευχάριστα νέα, και κάθε νύχτα απέραντη χαρά με πλημμύριζε. Η 
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πνευματικότητα ήταν το στήριγμα μου, και το να στρέφομαι προς το Θεό η μεγαλύτερη χαρά μου. 
Αν δεν ήταν έτσι, νομίζετε ότι ήταν δυνατόν να επιβιώσω αυτά τα σαράντα χρόνια στη φυλακή; 
Η πνευματικότητα, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο από τα δώρα του Θεού και "Αιώνια Ζωή" σημαίνει 
"Να Στραφούμε στο Θεό". Είθε ο καθένας και όλοι σας να βελτιώνεστε κάθε μέρα σε 
πνευματικότητα, είθε να δυναμώνετε μέσα σε καλοσύνη, είθε να σας βοηθάει όλο και περισσότερο 
η Θεία συμπόνια, να σας ελευθερώσει το Άγιο Πνεύμα του Θεού, και είθε η δύναμη του Ουράνιου 
Βασιλείου να ζει και να εργάζεται ανάμεσα σας. 
Αυτός είναι ο διακαής μου πόθος, και προσεύχομαι στο Θεό να σας δωρίσει αυτή την εύνοια. 
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36. ΤΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ 

 
23 Νοεμβρίου 1911 
 
Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Πρέπει όλοι να είστε πολύ ευτυχισμένοι και να ευχαριστείτε το Θεό για το μεγάλο σας προνόμιο. 
Αυτή είναι μια καθαρά πνευματική συγκέντρωση! Δόξα τω Θεώ, οι καρδιές σας είναι στραμμένες 
προς Αυτόν, οι ψυχές σας προσελκύονται στο Ουράνιο Βασίλειο, έχετε πνευματικές φιλοδοξίες, και 
οι σκέψεις σας πετούν πάνω από τον κόσμο της σκόνης. 
Ανήκετε στον κόσμο της αγνότητας, και δεν είστε ευχαριστημένοι να ζείτε τη ζωή ενός ζώου, 
περνώντας τις μέρες σας τρώγοντας, πίνοντας και κοιμώμενοι. Είστε πραγματικά άνθρωποι! Οι 
σκέψεις και οι φιλοδοξίες σας είναι ν' αποκτήσετε ανθρώπινη τελειότητα. Ζείτε για να κάνετε το 
καλό και να φέρνετε την ευτυχία σε άλλους. Η πιο ένθερμη επιθυμία σας είναι να ανακουφίζετε 
αυτούς που θρηνούν, να ενισχύετε τους αδύνατους, και να είστε η αιτία της ελπίδας στις 
απελπισμένες ψυχές. Μέρα και νύχτα οι σκέψεις σας στρέφονται προς το Ουράνιο Βασίλειο και οι 
καρδιές σας είναι γεμάτες από την Αγάπη του Θεού. 
Έτσι, δε γνωρίζετε ούτε την έχθρα, ούτε την αντιπάθεια, ούτε το μίσος, γιατί κάθε ζωντανό πλάσμα 
σας είναι αγαπητό, και αναζητείτε το καλό του. 
Αυτά είναι τέλεια ανθρώπινα συναισθήματα και αρετές. Αν ο άνθρωπος δεν έχει κανένα απ' αυτά, 
καλύτερα είναι να πάψει να υπάρχει. Αν ένα λυχνάρι έχει σταματήσει να δίνει φως, καλύτερα να 
καταστραφεί. Αν ένα δέντρο δεν καρποφορεί, καλύτερα να κοπεί, γιατί απλώς επιβαρύνει το 
έδαφος. 
Αληθινά, είναι χίλιες φορές καλύτερα για έναν άνθρωπο να πεθάνει, παρά να ζει χωρίς αρετή. 
Έχουμε μάτια, για να βλέπουμε, αν όμως δεν τα χρησιμοποιούμε, σε τί μας ωφελούν; Έχουμε αυτιά, 
για να ακούμε, αν όμως είμαστε κουφοί, σε τί χρησιμεύουν; 
Έχουμε γλώσσα, για να δοξάζουμε το Θεό και να διακηρύσσουμε τα χαρμόσυνα νέα, αν όμως 
είμαστε άλαλοι πόσο άχρηστη είναι! 
Ο Θεός που αγαπάει τα πάντα έπλασε τον άνθρωπο για ν' ακτινοβολεί το Θείο φως και να φωτίζει 
τον κόσμο με τα λόγια, τις πράξεις και τη ζωή του. Αν δεν έχει αρετή δεν είναι καλύτερος από ένα 
απλό ζώο, κι ένα ζώο στερημένο από νοημοσύνη είναι κάτι το ευτελές. 
Ο Ουράνιος Πατέρας χάρισε το ανεκτίμητο δώρο της ευφυΐας στον άνθρωπο για να γίνει ένα 
πνευματικό φως, που διαπερνά το σκότος της ύλης, και φέρνει καλοσύνη και αλήθεια στον κόσμο. 
Αν ακολουθήσετε με ζήλο τις διδαχές του Μπαχάολλα, θα γίνετε πραγματικά το φως του κόσμου, η 
ψυχή για το σώμα του κόσμου, η ανακούφιση και η βοήθεια για την ανθρωπότητα, και η πηγή 
σωτηρίας για ολόκληρο το σύμπαν. Αγωνιστείτε, λοιπόν, με καρδιά και ψυχή, ν' ακολουθήσετε τις 
προτροπές της Ευλογημένης Τελειότητας και να είστε σίγουροι, πως, αν κατορθώσετε να ζήσετε τη 
ζωή που σας υποδεικνύει, η Αιώνια Ζωή και η διαρκής χαρά στο Ουράνιο Βασίλειο θα σας ανήκουν, 
και η ουράνια τροφή θα στέλνεται για να σας ενδυναμώνει κάθε μέρα. 
Η εγκάρδια προσευχή μου είναι να φτάσει ο καθένας σας σ' αυτή την τέλεια χαρά! 
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37. Η ΣΚΛΗΡΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΦΥΛΩΝ 

24 Νοεμβρίου 1911 
 
Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Μόλις πληροφορήθηκα πως συνέβη ένα φοβερό ατύχημα σ' αυτή τη χώρα. Ένα τρένο έπεσε σ' ένα 
ποτάμι, και τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Αυτό θα είναι θέμα συζήτησης στο Γαλλικό 
Κοινοβούλιο σήμερα, και ο Διευθυντής των Κρατικών Σιδηροδρόμων θα κληθεί να μιλήσει. Θα 
εξεταστεί διεξοδικά σχετικά με την κατάσταση των σιδηροδρόμων και με τις αιτίες του ατυχήματος, 
και θα επακολουθήσει ζωηρή συζήτηση. είμαι γεμάτος απορία και έκπληξη παρατηρώντας πόσο 
ενδιαφέρον και έξαψη υπάρχει σ' ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας του θανάτου είκοσι ανθρώπων, τη 
στιγμή που όλοι είναι ψυχροί και αδιάφοροι απέναντι στο γεγονός ότι χιλιάδες Ιταλοί, Τούρκοι, και 
Άραβες σκοτώνονται στην Τρίπολη! Η φρίκη αυτής της μαζικής σφαγής δεν έχει ενοχλήσει την 
Κυβέρνηση στο ελάχιστο! Κι όμως, αυτοί οι άτυχοι είναι επίσης ανθρώπινες υπάρξεις. 
Γιατί δείχνεται τέτοιο ενδιαφέρον και πρόθυμη συμπόνια απέναντι σ' αυτά τα είκοσι άτομα, ενώ για 
πέντε χιλιάδες ανθρώπους δε συμβαίνει αυτό ούτε στο ελάχιστο; Είναι όλοι τους άνθρωποι, όλοι 
ανήκουν στην οικογένεια του ανθρώπινου γένους, προέρχονται όμως από άλλες χώρες και φυλές. 
Δεν ενοχλεί τις αμέτοχες χώρες, αν αυτοί οι άνθρωποι κομματιάζονται, όλη αυτή η σφαγή δεν τους 
αγγίζει! Πόσο άδικο, πόσο σκληρό είναι αυτό, και τελείως στερημένο από κάθε καλό κι αληθινό 
συναίσθημα! Οι άνθρωποι από τις άλλες αυτές χώρες έχουν γυναίκες και παιδιά, μητέρες, κόρες και 
μικρούς γιους! Σ' αυτές τις χώρες σήμερα δύσκολα βρίσκει κανείς σπίτι χωρίς τον ήχο πικρού 
κλάματος, σπάνια βρίσκει κανείς σπίτι ανέγγιχτο απ' το σκληρό χέρι του πολέμου. 
Αλίμονο! Βλέπουμε απ' όλες τις πλευρές πόσο σκληρός προκατειλημμένος και άδικος είναι ο 
άνθρωπος, και πόσο αργός είναι στο να πιστέψει στο Θεό και ν' ακολουθήσει τις εντολές Του. 
Αν αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν και βοηθούσαν ο ένας τον άλλο, αντί να έχουν πάθος να 
καταστρέφουν με ξίφη και κανόνια, πόσο καλύτερα θα ήταν! Πόσο καλύτερα θα ήταν αν ζούσαν 
σαν ένα σμήνος περιστεριών μέσα σε ειρήνη και αρμονία, αντί να είναι σαν λύκοι και να ξεσκίζει ο 
ένας τον άλλο. 
Γιατί είναι ο άνθρωπος τόσο σκληρόκαρδος; Είναι επειδή δε γνωρίζει ακόμα το Θεό. Αν είχε γνώση 
του Θεού, δε θα μπορούσε να συμπεριφέρεται σ' ευθεία αντίθεση με τους νόμους Του. αν 
σκεφτόταν πνευματικά, ένας τέτοιος τρόπος διαγωγής θα του ήταν αδύνατος. Αν μόνο είχε 
πιστέψει, είχε κατανοήσει και είχε ακολουθήσει τους νόμους και τις προτροπές των Προφητών του 
Θεού, οι πόλεμοι δε θα σκοτείνιαζαν πια το πρόσωπο της γης. 
Αν ο άνθρωπος είχε το στοιχείο της δικαιοσύνης, μια τέτοια κατάσταση των πραγμάτων θα ήταν 
αδύνατη. 
Γι αυτό σας λέω να προσευχηθείτε - προσευχηθείτε και στρέψτε τα πρόσωπα σας προς το Θεό, ώστε 
Αυτός να βοηθήσει και να συντρέξει αυτούς τους παραπλανημένους με την άπειρη ευσπλαχνία και 
το έλεος Του. Προσευχηθείτε να τους δωρίσει ο Θεός πνευματική κατανόηση και να τους διδάξει 
ανεκτικότητα και έλεος, ώστε ν' ανοίξουν τα μάτια του νου τους και να προικιστούν με το χάρισμα 
του πνεύματος. Τότε η ειρήνη και η αγάπη θα συμβαδίζουν σ' όλες τις χώρες, και αυτοί οι φτωχοί 
και δυστυχισμένοι άνθρωποι θα βρουν ηρεμία. 
Ας αγωνιζόμαστε όλοι μέρα και νύχτα, για να συμβάλλουμε στο να έρθουν καλύτερες συνθήκες. Η 
καρδιά μου ραγίζει μ' αυτά τα φοβερά πράγματα και φωνάζει δυνατά μακάρι αυτή η κραυγή να 
φτάσει σ' άλλες καρδιές! 
Τότε οι τυφλοί θα βρουν το φως τους, οι νεκροί θα σηκωθούν, και η Δικαιοσύνη θα έρθει και θα 
βασιλεύσει επί γης. 
Σας ικετεύω όλους να προσευχηθείτε με καρδιά και ψυχή, για να πραγματοποιηθεί αυτό. 
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38. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΣ 

 
25 Νοεμβρίου 1911 
 
Όταν ο Χριστός εμφανίστηκε, φανέρωσε τον Εαυτό Του στην Ιερουσαλήμ. Κάλεσε τους ανθρώπους 
στη Βασιλεία του θεού, τους προσκάλεσε στην Αιώνια Ζωή, και τους είπε ν' αποκτήσουν ανθρώπινες 
τελειότητες. Το Φως της Καθοδήγησης απλώθηκε απ' αυτό το ακτινοβόλο Αστέρι, και Αυτός τελικά 
έδωσε τη Ζωή Του θυσία για την ανθρωπότητα. 
Σ' ολόκληρη τη διάρκεια της ευλογημένης Του ζωής υπέμεινε την καταπίεση και τη σκληρότητα, και 
παρόλ' αυτά η ανθρωπότητα ήταν εχθρική απέναντι Του! 
Τον αποκήρυξαν, Τον περιφρόνησαν, Τον κακομεταχειρίστηκαν, και Τον καταράστηκαν. Δεν Τον 
αντιμετώπισαν σαν άνθρωπο - κι όμως παρόλ' αυτά Αυτός ήταν η ενσάρκωση του οίκτου και της 
υπέρτατης καλοσύνης και αγάπης. 
Αγαπούσε ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλά Τον αντιμετώπισαν σαν εχθρό και στάθηκαν ανίκανοι 
να Τον εκτιμήσουν. Δεν έδωσαν καμία αξία στα λόγια Του, και δε φωτίστηκαν από τη φλόγα της 
αγάπης Του. 
Αργότερα αντιλήφθηκαν ποιος ήταν ότι ήταν το Ιερό και θείο Φως, και ότι τα λόγια Του είχαν την 
Αιώνια Ζωή. 
Η καρδιά Του ήταν γεμάτη αγάπη για όλο τον κόσμο, η καλοσύνη Του ήταν προορισμένη να φτάσει 
στον καθένα - και καθώς άρχιζαν ν' αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα μετανόησαν - Αυτός όμως 
είχε σταυρωθεί! 
Δεν έμαθαν ποιος ήταν παρά μόνο πολλά χρόνια μετά την ανάληψη Του, και τον καιρό της 
ανάληψης δεν είχε παρά πολύ λίγους οπαδούς· μόνο μια σχετικά μικρή ομάδα πίστευε στις 
προτροπές Του και ακολουθούσε τους νόμους Του. Οι αδαείς έλεγαν: "Ποιος είναι αυτός· έχει μόνο 
λίγους οπαδούς!". Όμως, αυτοί που ήξεραν έλεγαν: "Είναι ο Ήλιος που θα λάμψει σ' Ανατολή και 
Δύση, είναι η Φανέρωση που θα δώσει ζωή στον κόσμο". 
Αυτό που είδαν οι πρώτοι οπαδοί, ο κόσμος το αντιλήφθηκε αργότερα. 
Γι αυτό, εσείς που βρίσκεστε στην Ευρώπη, μην αποθαρρύνεστε επειδή είστε λίγοι, ή επειδή οι 
άνθρωποι πιστεύουν πως η Υπόθεση σας είναι ασήμαντη. Αν έρχονται λίγοι άνθρωποι στις 
συγκεντρώσεις σας μην αποθαρρύνεστε, κι αν σας περιπαίζουν ή διαστρέφουν τα λόγια σας μη 
θλίβεστε, γιατί και οι απόστολοι του Χριστού τράβηξαν τα ίδια. Τους έβριζαν και τους καταδίωκαν, 
τους καταριόταν και τους κακομεταχειρίζονταν, όμως στο τέλος βγήκαν νικητές, και αποδείχτηκε 
πως οι εχθροί τους είχαν άδικο. 
Αν η ιστορία επαναληφθεί και όλ' αυτά τα πράγματα συμβούν και σε σας, μη λυπηθείτε, αλλά 
χαρείτε πολύ, κι ευχαριστήστε το Θεό που έχετε κληθεί να υποφέρετε όπως υπέφεραν οι άγιοι 
άνθρωποι του παρελθόντος. Αν σας αντιπαρατίθενται να είστε ευγενείς απέναντι τους, αν 
διαστρέφουν τα λόγια σας, να είστε σταθεροί στην πίστη σας, αν σας εγκαταλείπουν και φεύγουν 
από μπροστά σας, αναζητήστε τους και φερθείτε τους ευγενικά. Να μην κάνετε κακό σε κανέναν να 
προσεύχεστε για όλους· προσπαθήστε να κάνετε το φως σας να λάμπει στον κόσμο και αφήστε το 
λάβαρο σας να κυματίζει ψηλά στους Ουρανούς. Το ωραίο άρωμα της ευγενικής ζωής σας θα 
διαχυθεί παντού. Το φως της αλήθειας που άναψε στις καρδιές σας θα λάμψει μέχρι το μακρινό 
ορίζοντα. 
Η αδιαφορία και η περιφρόνηση του κόσμου δεν έχει καμία απολύτως σημασία, ενώ η ζωή σας έχει 
τη μεγαλύτερη αξία. 
Όλοι όσοι αναζητούν την αλήθεια στην Ουράνια Βασιλεία, λάμπουν σαν τ' αστέρια· είναι σαν 
καρποφόρα δέντρα φορτωμένα μ' εκλεκτά φρούτα, σαν θάλασσες γεμάτες πολύτιμα μαργαριτάρια. 
Έχετε μόνο πίστη στο Έλεος του Θεού, και διαδώστε τη Θεία Αλήθεια. 
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39. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΝΤΟΛ-ΜΠΑΧΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ FOYER DE L’AME ΤΟΥ 

ΠΑΣΤΟΡΑ ΒΑΓΚΝΕΡ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 

 
26 Νοεμβρίου 1911 
 
Με άγγιξαν βαθιά τα γεμάτα συμπάθεια λόγια που μου απευθύνθηκαν, κι ελπίζω πως μέρα με τη 
μέρα η αληθινή αγάπη και στοργή θ' αναπτυχθούν ανάμεσα μας. Ο Θεός θέλησε η αγάπη ν' 
αποτελεί μια ζωτική δύναμη στον κόσμο, και όλοι σας ξέρετε πόσο χαίρομαι να μιλάω για την 
αγάπη. 
Στο πέρασμα των αιώνων οι Προφήτες του Θεού στέλνονται στον κόσμο για να υπηρετήσουν την 
υπόθεση της αλήθειας - ο Μωυσής έφερε το νόμο της αλήθειας, και όλοι οι Προφήτες του Ισραήλ 
μετά απ' αυτόν προσπάθησαν να τον διαδώσουν. 
Όταν ήρθε ο Χριστός άναψε τη φλόγα του πυρσού της αλήθειας και τον κράτησε ψηλά ώστε όλος ο 
κόσμος να μπορεί να φωτίζεται απ' αυτόν. Μετά απ' Αυτόν ήρθαν οι εκλεκτοί Του απόστολοι, και 
ταξίδεψαν μακριά μεταφέροντας το φως της διδασκαλίας του Κυρίου τους σ' ένα σκοτεινό κόσμο - 
και, με τη σειρά τους, το έδωσαν σε άλλους. 
Μετά ήρθε ο Μωάμεθ, ο οποίος στην εποχή Του και με τον τρόπο Του διέδωσε τη γνώση της 
αλήθειας όπως ήταν πάντοτε η αποστολή των εκλεκτών του Θεού, σ' ένα άγριο λαό. 
Έτσι, τέλος, όταν ο Μπαχάολλα εμφανίστηκε στην Περσία, αυτή ήταν η πιο φλογερή επιθυμία Του, 
να ξανανάψει το παρακμάζον φως της αλήθειας, σ' όλες τις χώρες. Όλοι οι άγιοι του Θεού 
αγωνίστηκαν με καρδιά και ψυχή να διαδώσουν το φως της αγάπης και της ενότητας σ' όλο τον 
κόσμο, ώστε το σκοτάδι του υλισμού να εξαφανιστεί και το φως της πνευματικότητας να λάμψει 
ανάμεσα στα παιδιά του ανθρώπου. Τότε το μίσος, η συκοφαντία και ο φόνος θα εξαφανίζονταν, 
και στη θέση τους θα βασίλευαν η αγάπη, η ενότητα και η ειρήνη. 
Όλες οι Φανερώσεις του Θεού ήρθαν με τον ίδιο σκοπό, και όλες προσπάθησαν να οδηγήσουν τους 
ανθρώπους στα μονοπάτια της αρετής. Και όμως εμείς, οι δούλοι τους, ακόμη φιλονικούμε μεταξύ 
μας! Γιατί να είναι έτσι; Γιατί δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλο και δε ζούμε σε ενότητα; 
Είναι επειδή έχουμε κλείσει τα μάτια μας στη βασική αρχή όλων των θρησκειών, ότι ο Θεός είναι 
ένας, ότι είναι ο Πατέρας όλων μας και ότι είμαστε όλοι βυθισμένοι στον ωκεανό του ελέους Του 
και προφυλαγμένοι και προστατευμένοι από τη στοργική Του φροντίδα. 
Ο ένδοξος Ήλιος της Αλήθειας λάμπει για όλους το ίδιο, τα ύδατα του Θείου Ελέους περιβρέχουν 
τον καθένα, και η Θεία Του εύνοια χορηγείται σε όλα τα παιδιά Του. 
Αυτός ο στοργικός Θεός επιθυμεί ειρήνη για όλα τα πλάσματα Του - τότε λοιπόν γιατί ξοδεύουν το 
χρόνο τους στον πόλεμο; 
Αυτός αγαπάει και προστατεύει όλα τα παιδιά Του - γιατί αυτά Τον ξεχνούν; 
Αυτός χαρίζει την Πατρική Του φροντίδα σ' όλους μας - γιατί εμείς αδιαφορούμε για τ' αδέλφια μας; 
Σίγουρα, όταν συνειδητοποιήσουμε πόσο μας αγαπάει και πόσο φροντίζει για μας ο Θεός, εμείς θα 
ρυθμίσουμε έτσι τη ζωή μας, ώστε να Του μοιάσουμε περισσότερο. 
Ο Θεός έπλασε, τον καθένα μας και όλους - γιατί συμπεριφερόμαστε σε αντίθεση με τις επιθυμίες 
Του, τη στιγμή που είμαστε όλοι παιδιά Του και αγαπάμε τον ίδιο Πατέρα; Όλες αυτές οι διαιρέσεις 
που βλέπουμε σ' όλες τις πλευρές, όλες αυτές οι έριδες και η αντίθεση, δημιουργούνται επειδή οι 
άνθρωποι προσκολλούνται στο τυπικό και σε εξωτερική τήρηση της λατρείας, και ξεχνούν την απλή 
υποκείμενη αλήθεια. Είναι η εξωτερική πρακτική της θρησκείας που είναι τόσο διαφορετική, και 
είναι αυτή που προκαλεί έριδες και έχθρα - ενώ η πραγματικότητα είναι πάντοτε η ίδια, και μία. 
Η Πραγματικότητα είναι η Αλήθεια και η αλήθεια είναι αδιαίρετη. Η Αλήθεια είναι η καθοδήγηση 
του Θεού, είναι το φως του κόσμου, είναι αγάπη, είναι έλεος. Αυτές οι ιδιότητες της αλήθειας είναι 
επίσης ανθρώπινες αρετές εμπνευσμένες από το Άγιο Πνεύμα. 
Ας κρατιόμαστε λοιπόν ο καθένας και όλοι σταθερά στην αλήθεια, και θα είμαστε πραγματικά 
ελεύθεροι. 
Πλησιάζει η μέρα που όλες οι θρησκείες του κόσμου θα ενωθούν, γιατί ως προς τη βασική αρχή 
είναι ήδη ενωμένες. Δεν υπάρχει ανάγκη για διαίρεση, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μόνο τα 
εξωτερικά σχήματα που τις χωρίζουν. Ανάμεσα στα παιδιά του ανθρώπου, μερικές ψυχές 
υποφέρουν απ' την άγνοια, ας σπεύσουμε να τις διδάξουμε, μερικές είναι σαν παιδιά που 
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χρειάζονται φροντίδα και εκπαίδευση μέχρι να μεγαλώσουν, και άλλες είναι άρρωστες - σ' αυτές 
πρέπει να φέρουμε τη Θεία θεραπεία. 
Είτε αμαθείς, είτε παιδικές, είτε άρρωστες, είναι αυτές οι ψυχές, πρέπει να τις αγαπάμε και να τις 
βοηθάμε, κι όχι να τις αντιπαθούμε εξαιτίας της ατέλειας τους. 
Οι δάσκαλοι της θρησκείας ορίστηκαν για να φέρουν πνευματική θεραπεία στους ανθρώπους, και 
για να είναι η αιτία της ενότητας ανάμεσα στα έθνη. Αν γίνονται η αιτία διαίρεσης, καλύτερα να μην 
υπάρχουν! Ένα φάρμακο δίνεται για να θεραπεύσει μια ασθένεια, αν όμως αυτό πετυχαίνει μόνο να 
χειροτερέψει την κατάσταση, είναι καλύτερο να το σταματήσουμε. Αν η θρησκεία είναι μόνο για ν' 
αποτελεί αιτία διχόνοιας, καλύτερα να μην υπάρχει. 
Όλες οι Θείες Φανερώσεις που έχουν σταλεί από το Θεό στον κόσμο πέρασαν φοβερά δεινά και 
πάθη προς χάρη της μοναδικής ελπίδας να διαδώσουν την Αλήθεια, την ενότητα και την ομόνοια 
ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Χριστός υπέμεινε μια ζωή λύπης, πόνου και θλίψης για να φέρει ένα 
τέλειο παράδειγμα αγάπης στον κόσμο - και παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε να 
συμπεριφερόμαστε με αντίθετο πνεύμα ο ένας προς τον άλλο! 
Η αγάπη είναι η θεμελιώδης αρχή του σκοπού του Θεού για τον άνθρωπο, και μας έχει δώσει την 
εντολή ν' αγαπάει ο ένας τον άλλο όπως μας αγαπάει Αυτός. όλη αυτή η διχόνοια και οι έριδες, που 
ακούμε απ' όλες τις πλευρές, απλώς τείνουν ν' αυξάνουν την υλικότητα. 
Ο κόσμος είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος βυθισμένος στον υλισμό, και οι ευλογίες του Αγίου 
Πνεύματος αγνοούνται. Υπάρχει τόσο λίγο πραγματικό πνευματικό συναίσθημα, και η πρόοδος του 
κόσμου είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος καθαρά υλική. Οι άνθρωποι γίνονται σαν τα κτήνη που 
πεθαίνουν, γιατί ξέρουμε πως δεν έχουν πνευματικό συναίσθημα - δε στρέφονται στο Θεό, δεν 
έχουν θρησκεία! Αυτά τα πράγματα ανήκουν μόνο στον άνθρωπο, κι όταν αυτός δεν τα έχει είναι 
αιχμάλωτος της φύσης, και καθόλου καλύτερος από ένα ζώο. 
Πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευχαριστημένος όταν ζει μια ζωή ζώου, τη στιγμή που ο Θεός τον 
έχει κάνει ένα τόσο υψηλό πλάσμα; Όλη η δημιουργία είναι φτιαγμένη να υπόκειται στους νόμους 
της φύσης, όμως ο άνθρωπος κατόρθωσε να κατακτήσει αυτούς τους νόμους. Ο ήλιος, παρά τη 
δύναμη και τη δόξα του, είναι δέσμιος των νόμων της φύσης, και δεν μπορεί ν' αλλάξει την πορεία 
του, ούτε στο ελάχιστο. Ο μεγάλος και κραταιός ωκεανός είναι αδύναμος ν' αλλάξει την άμπωτη και 
την πλημμυρίδα της παλίρροιας - τίποτε δεν μπορεί ν' αντισταθεί στο φυσικό νόμο, παρά μόνο ο 
άνθρωπος! 
Όμως στον άνθρωπο ο Θεός έχει χαρίσει τέτοια θαυμαστή δύναμη , ώστε μπορεί να καθοδηγεί, να 
ελέγχει και να υπερνικά τη φύση. 
Ο φυσικός νόμος για τον άνθρωπο είναι να περπατά στη γη, κι όμως κατασκευάζει αεροπλοΐα και 
πετάει στον αέρα! 
Είναι πλασμένος να ζει σε στέρεο έδαφος, κι όμως πλέει στη θάλασσα κι έχει κατορθώσει να 
ταξιδεύει ακόμη και κάτω απ' αυτήν! 
Έχει μάθει να ελέγχει τη δύναμη του ηλεκτρισμού, και την παίρνει κατά βούληση και τη φυλακίζει 
μέσα σε μία λάμπα! Η ανθρώπινη φωνή είναι φτιαγμένη για να μιλά σε μικρές αποστάσεις, όμως η 
δύναμη του ανθρώπου είναι τέτοια που έχει κατασκευάσει όργανα και μπορεί να μιλάει από την 
Ανατολή στη Δύση! Όλ’ αυτά τα παραδείγματα σας δείχνουν πως ο άνθρωπος μπορεί να κυβερνήσει 
τη φύση, και ότι πραγματικά παίρνει ένα σπαθί από το χέρι της φύσης και το χρησιμοποιεί εναντίον 
της. Βλέποντας ότι ο άνθρωπος έχει πλαστεί κύριος της φύσης, καταλαβαίνουμε πόσο ανόητο είναι 
απ' την πλευρά του να γίνεται δούλος της! Τί άγνοια και ηλιθιότητα είναι να λατρεύουμε και να 
προσκυνάμε τη φύση, τη στιγμή που ο Θεός με την καλοσύνη Του μας έχει κάνει κυρίους της. Η 
δύναμη του Θεού είναι ορατή σε όλους, κι όμως οι άνθρωποι κλείνουν τα μάτια τους και δεν τη 
βλέπουν. Θ Ήλιος της Αλήθειας λάμπει σ' όλο Του το μεγαλείο, όμως ο άνθρωπος με καλά 
κλεισμένα μάτια δεν μπορεί να δει τη δόξα Του! Η ένθερμη μου προσευχή στο Θεό είναι χάρη στο 
Έλεος Του και τη στοργική Του Καλοσύνη, να είστε όλοι ενωμένοι και πλημμυρισμένοι με τη 
μεγαλύτερη χαρά. 
Σας ικετεύω, τον καθένα και όλους, να ενώσετε τις προσευχές σας με τη δική μου, με σκοπό να 
σταματήσει ο πόλεμος και η αιματοχυσία και να βασιλεύουν στον κόσμο η αγάπη, η φιλία, η ειρήνη 
και η ενότητα. 
Στο πέρασμα των αιώνων βλέπουμε πως το αίμα έχει κηλιδώσει την επιφάνεια της γης. τώρα όμως 
μια ακτίνα με περισσότερο φως έχει φτάσει, η ευφυΐα του ανθρώπου είναι μεγαλύτερη, η 
πνευματικότητα του έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, κι έρχεται σίγουρα μια εποχή, όπου οι θρησκείες 
όλου του κόσμου θα βρίσκονται σε ειρήνη. Ας παραμερίσουμε τις διχαστικές συζητήσεις που 
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αφορούν τους εξωτερικούς τύπους, κι ας ενωθούμε όλοι για να προωθήσουμε τη Θεια Υπόθεση της 
ενότητας, μέχρις ότου ολόκληρη η ανθρωπότητα αντιληφθεί πως είναι μία οικογένεια, ενωμένη 
μαζί με αγάπη. 
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ΜΕΡΟΣ    2ο 

 
 
Οι έντεκα αρχές που προκύπτουν από τη διδασκαλία του Μπαχάολλα, όπως τις εξήγησε ο Αμπντολ-Μπαχά 
στο Παρίσι. 
 
1. Η αναζήτηση της αλήθειας 
2. Η ενότητα του ανθρώπινου γένους 
3. Η θρησκεία πρέπει να είναι αιτία αγάπης και στοργής (δεν αναπτύσσεται σε χωριστό κεφάλαιο) 
4. Η ενότητα θρησκείας και επιστήμης 
5. Κατάργηση των προκαταλήψεων 
6. Ίσες ευκαιρίες στα μέσα διαβίωσης 
7. Ισότητα των ανθρώπων μπροστά στο νόμο 
8. Παγκόσμια ειρήνη 
9. Μη ανάμειξη θρησκείας στην πολιτική 
10. Ισότητα των φύλων - Εκπαίδευση των γυναικών 
11. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος 
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40. ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΠΑΡΙΣΙ 

 
Από τότε που έφτασα στο Παρίσι, άκουσα για τη Θεοσοφική Εταιρία, και γνωρίζω πως αποτελείται 
από τιμημένους και αξιοσέβαστους ανθρώπους. Είστε άνθρωποι της διάνοιας και της σκέψης, 
άνθρωποι με πνευματικά ιδανικά, και είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι ανάμεσα σας. 
Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που μας έφερε κοντά αυτό το βράδυ. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, γιατί 
βλέπω πως είστε άνθρωποι που αναζητείτε την αλήθεια. Δεν είστε δεμένοι με τις αλυσίδες της 
προκατάληψης, και ο μεγαλύτερος πόθος σας είναι να μάθετε την αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να 
παρομοιαστεί με τον ήλιο! Ο ήλιος είναι το φωτεινό σώμα που διαλύει το σκοτάδι. με τον ίδιο τρόπο 
η αλήθεια διαλύει τις σκιές της φαντασίας μας. Όπως ο ήλιος δίνει ζωή στο σώμα των ανθρώπων, 
έτσι και η αλήθεια δίνει ζωή στις ψυχές τους. Η αλήθεια είναι ένας ήλιος που ανατέλλει από 
διαφορετικά σημεία του ορίζοντα. 
Μερικές φορές ο ήλιος ανατέλλει από το κέντρο του Ορίζοντα, μετά το καλοκαίρι ανατέλλει από 
βορειότερο σημείο, και το χειμώνα από νοτιότερο - όμως πρόκειται πάντοτε για τον ίδιο ήλιο, όσο 
διαφορετικά κι αν είναι τα σημεία απ' όπου ανατέλλει. 
Παρομοίως, η αλήθεια είναι μία, αν και οι φανερώσεις της μπορεί να είναι διαφορετικές. Μερικοί 
άνθρωποι έχουν μάτια και βλέπουν. αυτοί λατρεύουν τον ήλιο, απ' όποιο σημείο του ορίζοντα κι αν 
ξεπροβάλλει. κι όταν ο ήλιος αφήσει τον ουρανό του χειμώνα για να εμφανιστεί στον ουρανό του 
καλοκαιριού, γνωρίζουν πως θα τον βρουν ξανά. Υπάρχουν άλλοι που λατρεύουν μόνο το σημείο 
απ' το οποίο ανέτελε ο ήλιος, και όταν ανατέλλει με λαμπρότητα από άλλο τόπο, αυτοί 
εξακολουθούν να κοιτάζουν με κατάνυξη προς το σημείο της προηγούμενης ανατολής. Αλίμονο! 
αυτοί οι άνθρωποι στερούνται τις ευλογίες του ήλιου. Αυτοί που στ' αλήθεια λατρεύουν τον ίδιο τον 
ήλιο θα τον αναγνωρίσουν απ' όποιο σημείο ανατολής κι αν προβάλλει, και θα στρέψουν αμέσως τα 
πρόσωπα τους προς την ακτινοβολία του. 
Πρέπει να λατρεύουμε τον ίδιο τον ήλιο και όχι μόνο τον τόπο απ' όπου εμφανίζεται. Με τον ίδιο 
τρόπο, οι άνθρωποι με φωτισμένη καρδιά λατρεύουν την αλήθεια σ' όποιον ορίζοντα κι αν 
εμφανιστεί. Δε δεσμεύονται από την προσωπικότητα, αλλ' ακολουθούν την αλήθεια και είναι ικανοί 
να την αναγνωρίζουν, ανεξάρτητα από πού έρχεται. είναι αυτή η ίδια η αλήθεια που βοηθάει την 
ανθρωπότητα να προοδεύει, που δίνει ζωή σ' όλα τα πλάσματα της δημιουργίας, γιατί είναι το 
Δέντρο της Ζωής! 
Στη διδασκαλία Του ο Μπαχάολλα μας εξηγεί την αλήθεια, και θέλω να σας μιλήσω σύντομα γι 
αυτό, γιατί βλέπω πως είστε ικανοί να καταλάβετε. 
 

I. Η πρώτη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Η αναζήτηση της Αλήθειας 
 

Ο άνθρωπος πρέπει ν' απελευθερώσει τον εαυτό του από κάθε προκατάληψη, καθώς και από τα 
αποτελέσματα της δικής του φαντασίας, ώστε να μπορέσει ν' αναζητήσει την αλήθεια 
ανεμπόδιστος. Η αλήθεια είναι μία σ' όλες τις θρησκείες, και χάρη σ' αυτή η ενότητα του κόσμου 
μπορεί να πραγματοποιηθεί. 
Όλοι οι λαοί έχουν μια βασική πίστη κοινή. Επειδή η αλήθεια είναι μία μπορεί να διαιρεθεί, και οι 
διαφορές που φαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα στα έθνη οφείλονται μόνο στην προσκόλληση τους 
στην προκατάληψη. Αν, οι άνθρωποι αναζητούσαν την αλήθεια, θα έβρισκαν τους εαυτούς τους 
ενωμένους. 
 

II. Η δεύτερη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Η Ενότητα του Ανθρώπινου Γένους 
 

Ο ένας Θεός που αγαπάει τους πάντες, παρέχει τη Θεία Χάρη και την Εύνοια Του σ' ολόκληρο το 
ανθρώπινο γένος. ο καθένας και όλοι είμαστε δούλοι του Υψίστου, και η Αγαθοσύνη, το Έλεος και η 
στοργική Του Καλοσύνη ραίνουν όλα Του τα δημιουργήματα. Η δόξα της ανθρωπότητας είναι 
κληρονομιά του καθένα μας. 
Όλοι οι άνθρωποι είναι τα φύλλα και οι καρποί ενός και του ίδιου δέντρου, είναι όλοι κλαδιά του 
δέντρου του Αδάμ, όλοι έχουν την ίδια καταγωγή. Η ίδια βροχή πέφτει πάνω σ' όλους, ο ίδιος ζεστός 
ήλιος τους κάνει ν' αναπτύσσονται, η ίδια αύρα τους δροσίζει όλους. Οι μόνες διαφορές που 
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υπάρχουν και τους διαφοροποιούν είναι οι ακόλουθες: υπάρχουν τα παιδιά που χρειάζονται 
καθοδήγηση, οι αμαθείς που χρειάζονται εκπαίδευση, οι άρρωστοι που χρειάζονται φροντίδα και 
θεραπεία. λέω λοιπόν πως το Έλεος και η Χάρη του Θεού αγκαλιάζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Όπως μας λένε οι Αγιες Γραφές: Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μπροστά στο θεό. Δε μεροληπτεί σε 
βάρος κανενός. 
 

III. Η τρίτη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Η θρησκεία πρέπει να είναι αιτία Αγάπης και Στοργής 
 

Η θρησκεία πρέπει να ενώνει όλες τις καρδιές και να κάνει τους πολέμους και τις διενέξεις να 
εξαφανιστούν από το πρόσωπο της γης, να γεννήσει πνευματικότητα, και να φέρει τη ζωή και το 
φως σε κάθε καρδιά. Αν η θρησκεία γίνεται αιτία αντιπάθειας, μίσους και διαίρεσης, τότε είναι 
καλύτερα χωρίς αυτήν, και το ν' αποσυρθούμε από μια τέτοια θρησκεία θα ήταν μια αληθινά 
θρησκευτική πράξη. γιατί είναι σαφές, ότι σκοπός ενός φαρμάκου είναι να θεραπεύσει. αν όμως το 
φάρμακο επιδεινώνει μόνο την αρρώστια, καλύτερα να μη χορηγείται. Όποια θρησκεία δεν είναι 
αιτία αγάπης και ενότητας, δεν είναι θρησκεία. Όλοι οι άγιοι προφήτες ήταν θεραπευτές της ψυχής· 
έδιναν συνταγές για τη θεραπεία του ανθρώπινου γένους· γι αυτό, όποιο φάρμακο προκαλεί 
αρρώστια δεν προέρχεται από το μεγάλο και ανώτατο Θεραπευτή. 
 

IV. Η τέταρτη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Η Ενότητα θρησκείας και Επιστήμης 
 

Μπορούμε να φανταστούμε την επιστήμη σαν το ένα φτερό και τη θρησκεία σαν το άλλο· το πουλί 
χρειάζεται δύο φτερά για να πετάξει, το ένα μόνο του θα ήταν άχρηστο. Όποια θρησκεία δεν 
ανταποκρίνεται στην επιστήμη ή είναι αντίθετη σ' αυτή, είναι μόνο άγνοια - γιατί η άγνοια είναι το 
αντίθετο της γνώσης. 
Η θρησκεία που αποτελείται μόνο από τύπους και τελετουργίες προκατάληψης δεν είναι η αλήθεια. 
Ας προσπαθήσουμε με ζήλο να γίνουμε το μέσο να ενωθούν θρησκεία και επιστήμη. 
Ο Αλί, ο γαμπρός του Μωάμεθ, είπε: "Αυτό που συμφωνεί με την επιστήμη, συμφωνεί επίσης και με 
τη θρησκεία". Οτιδήποτε δεν μπορεί να κατανοήσει η διάνοια του ανθρώπου, δεν πρέπει να το 
αποδεχτεί η θρησκεία. Θρησκεία κι επιστήμη βαδίζουν χέρι-χέρι, κι όποια θρησκεία είναι αντίθετη 
στην επιστήμη δεν είναι η αλήθεια. 
 

V. Η πέμπτη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Προκαταλήψεις Θρησκείας, Φυλής ή Δόγματος καταστρέφουν τα θεμέλια της 
ανθρωπότητας 
 

Όλες οι διαιρέσεις στον κόσμο, το μίσος, ο πόλεμος και η αιματοχυσία, προκαλούνται από τη μία ή 
την άλλη από αυτές τις προκαταλήψεις. 
Πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο σαν μια χώρα, όλα τα έθνη σαν ένα έθνος, όλους τους ανθρώπους 
σαν ν' ανήκουν σε μία φυλή. Οι θρησκείες, οι φυλές και τα έθνη είναι διαιρέσεις που επινόησε ο 
άνθρωπος και είναι αναγκαίες μόνο μέσα στη σκέψη του·μπροστά στο Θεό δεν υπάρχουν ούτε 
Πέρσες, Άραβες, Γάλλοι, ούτε Άγγλοι·ο Θεός είναι Θεός για όλους, και γι Αυτόν όλη η δημιουργία 
είναι μία. Πρέπει να υπακούμε στο Θεό, και ν' αγωνιζόμαστε να Τον ακολουθούμε, εγκαταλείποντας 
όλες μας τις προκαταλήψεις και φέρνοντας την ειρήνη στη γη. 
 

VI. Η έκτη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Ίσες ευκαιρίες στα μέσα διαβίωσης 
 

Κάθε ανθρώπινο ον έχει το δικαίωμα να ζει. όλοι έχουν το δικαίωμα ν' αναπαύονται, και το 
δικαίωμα για κάποια άνετη διαβίωση. Όπως ένας πλούσιος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ζει στο 
παλάτι του μέσα στην πολυτέλεια και τη μεγαλύτερη άνεση, έτσι πρέπει κι ένας φτωχός να μπορεί 
να έχει τα απαραίτητα της ζωής. Κανείς δεν πρέπει να πεθαίνει από πείνα·όλοι πρέπει να έχουν 
επαρκή ρουχισμό·δεν πρέπει ένας άνθρωπος να ζει στη χλιδή, τη στιγμή που κάποιος άλλος δεν έχει 
τα μέσα για να επιβιώσει. 
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Ας προσπαθήσουμε με όλη τη δύναμη που διαθέτουμε να φέρουμε πιο ευχάριστες συνθήκες, ώστε 
καμία απολύτως ψυχή να μην είναι άπορη. 
 

VII. Η έβδομη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Η Ισότητα των Ανθρώπων - ισότητα μπροστά στο Νόμο 
 

Ο Νόμος πρέπει να κυβερνά, όχι το άτομο. έτσι θα γίνει ο κόσμος ένας τόπος ομορφιάς, και η 
αληθινή αδελφοσύνη θα πραγματοποιηθεί. Έχοντας φτάσει στην αλληλεγγύη, οι άνθρωποι θα 
έχουν βρει την αλήθεια. 
 

VIII. Η όγδοη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Παγκόσμια Ειρήνη 
 

Ένα Ανώτατο Δικαστήριο θα εκλεγεί από τους λαούς και τις κυβερνήσεις όλων των εθνών, στο οποίο 
μέλη κάθε χώρας και κυβέρνησης θα συνεδριάζουν με πνεύμα ενότητα. Όλες οι διαφορές θα 
παρουσιάζονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, η αποστολή του οποίου θα είναι η αποτροπή 
πολέμων. 
 

IX. Η ένατη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Η Θρησκεία δεν πρέπει ν' ασχολείται με Πολιτικά Ζητήματα 
 

Η θρησκεία ασχολείται με τα πράγματα του πνεύματος, η πολιτική με τα πράγματα του κόσμου. Η 
Θρησκεία πρέπει να δουλεύει με τον κόσμο της σκέψης, ενώ το πεδίο δράσης της πολιτικής είναι ο 
κόσμος των εξωτερικών συνθηκών. 
Έργο του κλήρου είναι να εκπαιδεύει τους ανθρώπους, να τους διαπαιδαγωγεί, να τους δίνει καλές 
συμβουλές και να τους διδάσκει, ώστε να προοδεύουν πνευματικά. Με τα πολιτικά ζητήματα δεν 
έχουν καμία δουλειά. 
 

X. Η δέκατη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Εκπαίδευση και διδασκαλία των Γυναικών 
 

Οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα με τους άντρες στη γη· στη θρησκεία και την κοινωνία είναι ένα 
πολύ σημαντικό στοιχείο. Όσο οι γυναίκες εμποδίζονται να φτάσουν στο υψηλότερο σημείο των 
δυνατοτήτων τους, τόσο οι άντρες θα είναι ανίκανοι να φτάσουν το μεγαλείο που θα μπορούσε να 
είναι δικό τους. 
 

XI. Η ενδέκατη αρχή του Μπαχάολλα είναι: 
Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που μόνο χάρη σ' αυτήν επιτυγχάνεται η πνευματική 
ανάπτυξη 
 

Μόνο με την πνοή του Αγίου Πνεύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί η πνευματική ανάπτυξη. Όσο 
κι αν προοδεύσει ο υλικός κόσμος, όσο λαμπρά κι αν στολιστεί, δεν μπορεί ποτέ να γίνει τίποτε 
άλλο παρά ένα άψυχο σώμα, εκτός αν έχει ψυχή μέσα του, γιατί είναι η ψυχή που δίνει ζωή στο 
σώμα. το σώμα μόνο του δεν έχει πραγματική αξία. Στερημένο από τις ευλογίες του Αγίου 
Πνεύματος το υλικό σώμα θα ήταν αδρανές. 
Εδώ εξηγούνται, πολύ συνοπτικά, μερικές από τις αρχές του Μπαχάολλα. 
Με λίγα λόγια, αρμόζει σε όλους μας να είμαστε λάτρες της αλήθειας. Ας την αναζητούμε σε κάθε 
εποχή και σε κάθε χώρα, προσέχοντας να μην προσκολληθούμε ποτέ σε προσωπικότητες. Ας δούμε 
το φως όπου κι αν λάμπει, κι ας γίνουμε ικανοί ν' αναγνωρίσουμε το φως της αλήθειας απ' όπου κι 
αν ανατέλλει. Ας εισπνεύσουμε το άρωμα του ρόδου ανάμεσα απ' τ' αγκάθια που το περιβάλλουν 
ας πιούμε τα ρέοντα ύδατα κάθε αγνής πηγής. 
Από τότε που έφτασα στο Παρίσι, μου έδινε μεγάλη χαρά η συνάντηση με Παριζιάνους όπως είστε 
εσείς, γιατί, δόξα τω Θεώ, είστε έξυπνοι, απροκατάληπτοι και ποθείτε να γνωρίσετε την αλήθεια. 
Έχετε στις καρδιές σας την αγάπη της ανθρωπότητας, και στο μέτρο που μπορείτε, αγωνίζεστε για 
την υπόθεση του φιλανθρωπικού έργου, και για να φέρετε την ενότητα. αυτό είναι ακριβώς εκείνο 
που επιθυμούσε ο Μπαχάολλα. 
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Αυτός είναι ο λόγος που είμαι τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσα σας, και προσεύχομαι για 
σας να είστε αποδέκτες της Ευλογίας του Θεού, και τα μέσα διάδοσης της πνευματικότητας σ' όλη 
αυτή τη χώρα. 
Όπως ήδη έχετε ένα θαυμάσιο υλικό πολιτισμό, έτσι και ο πνευματικός πολιτισμός θα γίνει δικός 
σας. 
Ο κύριος Μπλεκ ευχαρίστησε τον Αμπντολ-Μπαχά και απάντησε: 
"Σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τα ευγενικά αισθήματα που μόλις εκφράσατε. Ελπίζω τα δύο 
αυτά κινήματα να εξαπλωθούν σύντομα σ' ολόκληρη τη γη. Τότε η ενότητα της ανθρωπότητας θα 
έχει στήσει τη σκηνή της στο κέντρο του κόσμου". 
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41. Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι. 10 Νοεμβρίου 1911 
 
Η πρώτη αρχή της Διδασκαλίας του Μπαχάολλα είναι: 
Η Αναζήτηση της Αλήθειας 
 
Αν ο άνθρωπος θέλει να επιτύχει στην αναζήτηση της αλήθειας, πρέπει καταρχήν να κλείσει τα 
μάτια του σε όλες τις παραδοσιακές προλήψεις του παρελθόντος. 
Οι Εβραίοι έχουν παραδοσιακές προλήψεις, οι Βουδιστές και οι οπαδοί του Ζωροάστρη δεν είναι 
απαλλαγμένοι από αυτές, ούτε και οι Χριστιανοί! 
Όλες οι θρησκείες σταδιακά δεσμεύτηκαν από την παράδοση και το δόγμα. 
Όλοι θεωρούν τους εαυτούς τους πως είναι οι μοναδικοί φύλακες της αλήθειας, και πως κάθε άλλη 
θρησκεία αποτελείται από σφάλματα. Οι ίδιοι έχουν δίκιο, όλοι οι άλλοι άδικο! Οι Εβραίοι 
πιστεύουν πως είναι οι μόνοι κάτοχοι της αλήθειας και καταδικάζουν όλες τις άλλες θρησκείες. Οι 
Χριστιανοί διαβεβαιώνουν πως η θρησκεία τους είναι η μόνη αληθινή και πως όλες οι άλλες είναι 
ψεύτικες. Το ίδιο και οι Βουδιστές και οι Μωαμεθανοί· όλοι περιορίζονται στον εαυτό τους. Αν όλοι 
καταδικάζουν ο ένας τον άλλο, πού θα αναζητήσουμε την αλήθεια; Ο ένας αντικρούει τον άλλο, δεν 
μπορεί να έχουν όλοι δίκιο. Αν ο καθένας πιστεύει πως η δική του θρησκεία είναι η μόνη αληθινή, 
κλείνει τα μάτια του στην αλήθεια που υπάρχει στις άλλες. Αν, για παράδειγμα, ένας Εβραίος είναι 
προσκολλημένος στην εξωτερική πρακτική της θρησκείας του Ισραήλ, δεν επιτρέπει στον εαυτό του 
να δεχτεί πως η αλήθεια μπορεί να βρίσκεται και σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία· πρέπει να 
περιέχεται όλη στη δική του! 
Πρέπει, λοιπόν, ν' αποδεσμευτούμε από τα εξωτερικά σχήματα και πρακτικές της θρησκείας. Πρέπει 
ν' αντιληφθούμε ότι αυτά τα σχήματα και οι πρακτικές, όσο όμορφα κι αν είναι, δεν είναι παρά 
ενδύματα που ντύνουν τη ζεστή καρδιά και τα ζωντανά μέλη της Θείας Αλήθειας. Πρέπει να 
εγκαταλείψουμε τις προκαταλήψεις της παράδοσης, αν θέλουμε να κατορθώσουμε να βρούμε την 
αλήθεια στον πυρήνα όλων των θρησκειών. Αν ο οπαδός του Ζωροάστρη πιστεύει πως ο Ήλιος είναι 
Θεός, πώς μπορεί να ενωθεί με άλλες θρησκείες; Αφού οι ειδωλολάτρες πιστεύουν στα διάφορα 
είδωλα τους, πώς μπορούν να κατανοήσουν τη μοναδικότητα του Θεού; 
Είναι, για όλους αυτούς τους λόγους, σαφές, πως για να κάνουμε οποιαδήποτε πρόοδο στην 
αναζήτηση της αλήθειας, πρέπει να παραιτηθούμε απ' τις προκαταλήψεις. Αν όλοι οι αναζητητές 
ακολουθούσαν αυτή την αρχή, θ' αποκτούσαν μια καθαρή εικόνα της αλήθειας. 
Αν πέντε άνθρωποι συγκεντρωθούν για ν' αναζητήσουν την αλήθεια, πρέπει να ξεκινήσουν 
απελευθερώνοντας τον εαυτό τους απ' όλες τις ειδικές συνθήκες τους και αποκηρύσσοντας όλες τις 
προκατειλημμένες ιδέες. 
Προκειμένου να βρούμε την αλήθεια πρέπει ν' αφήσουμε κατά μέρος τις προκαταλήψεις μας, τις 
δικές μας μικρές ασήμαντες απόψεις· ένα ανοιχτό, δεκτικό μυαλό είναι αναγκαίο. όταν το κύπελλο 
μας είναι γεμάτο απ' τον εαυτό μας, τότε δεν υπάρχει χώρος σ' αυτό για το ύδωρ της ζωής. Το 
γεγονός ότι φανταζόμαστε πως μόνο εμείς έχουμε δίκιο κι όλοι οι άλλοι άδικο, είναι το μεγαλύτερο 
απ' όλα τα εμπόδια στο δρόμο προς την ενότητα, και η ενότητα είναι αναγκαία αν θέλουμε να 
φτάσουμε στην αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι μία. 
Γι αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να αποκηρύξουμε τις δικές μας ιδιαίτερες προκαταλήψεις και 
δεισιδαιμονίες, αν επιθυμούμε ειλικρινά ν' αναζητήσουμε την αλήθεια. Αν στο μυαλό μας, δεν 
κάνουμε τη διάκριση μεταξύ δόγματος, δεισιδαιμονίας και προκατάληψης απ' τη μια μεριά, και 
αλήθειας από την άλλη, δεν μπορούμε να πετύχουμε. όταν αναζητάμε κάτι με πολύ μεγάλη 
επιθυμία, ψάχνουμε γι αυτό παντού. αυτή την αρχή πρέπει ν' ακολουθήσουμε και στην αναζήτηση 
μας για την αλήθεια. 
Πρέπει να δεχτούμε την επιστήμη. Καμία αλήθεια δεν μπορεί ν' αντικρούει κάποια άλλη αλήθεια. 
Το φως είναι καλό σ' όποιο λυχνάρι κι αν καίει! Ένα τριαντάφυλλο είναι όμορφο σ' όποιον κήπο κι 
αν ανθίζει! Ένα αστέρι έχει την ίδια ακτινοβολία είτε λάμπει απ' την Ανατολή είτε από τη Δύση. 
Ελευθερωθείτε από την προκατάληψη, κι έτσι θ' αγαπήσετε τον Ήλιο της Αλήθειας απ' όποιο σημείο 
του ορίζοντα κι αν ανατείλει! Ο' αντιληφθείτε πως αν το θείο φως της αλήθειας έλαμψε στον Ιησού 
Χριστό, έλαμψε επίσης και στο Μωυσή και στο Βούδα. Ο ειλικρινής αναζητητής θα καταλήξει σ' 
αυτή την αλήθεια. αυτή είναι η σημασία της "Αναζήτησης της Αλήθειας". 
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Σημαίνει, επίσης, πως πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να παραμερίσουμε όλα όσα έχουμε μάθει στο 
παρελθόν, όλα όσα θα μπορούσαν να εμποδίσουν τα βήματα μας στο δρόμο για την αλήθεια. δεν 
πρέπει να δειλιάσουμε, αν είναι αναγκαίο, ν' αρχίσουμε την εκπαίδευση μας ξανά από την αρχή. 
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην αγάπη μας για οποιαδήποτε θρησκεία ή οποιαδήποτε 
προσωπικότητα να μας τυφλώσει τόσο τα μάτια, ώστε να γίνουμε δέσμιοι της προκατάληψης. όταν 
απελευθερωθούμε απ' όλα αυτά τα δεσμά, αναζητώντας με ελευθερωμένο μυαλό, τότε θα 
μπορέσουμε να φτάσουμε στο σκοπό μας. 
"Αναζητήστε την αλήθεια, η αλήθεια θα σας κάνει ελεύθερους". Έτσι θα δούμε την αλήθεια σε όλες 
τις θρησκείες, γιατί η αλήθεια βρίσκεται σε όλες και η αλήθεια είναι μία! 
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42. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΧΗ: Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

 
11 Νοεμβρίου 1911 
 
Μίλησα χθες για την πρώτη αρχή της διδασκαλίας του Μπαχάολλα, "Η Αναζήτηση της Αλήθειας". 
πόσο απαραίτητο είναι για έναν άνθρωπο να παραμερίσει ό,τι αποτελεί προκατάληψη, και κάθε 
παράδοση που θα μπορούσε να τυφλώσει τα μάτια του στην ύπαρξη αλήθειας σε όλες τις 
θρησκείες. Δεν πρέπει, ενώ αγαπάει και είναι προσκολλημένος σε ένα θρησκευτικό σχήμα, να 
επιτρέψει στον εαυτό του ν' αντιπαθήσει όλα τα άλλα. είναι αναγκαίο να αναζητήσει την αλήθεια σε 
όλες τις θρησκείες, και, αν η αναζήτηση του είναι ειλικρινής, σίγουρα θα επιτύχει. 
Τώρα η πρώτη ανακάλυψη που κάναμε στην "Αναζήτηση μας για την Αλήθεια", θα μας οδηγήσει 
στη δεύτερη αρχή, που είναι: "Η Ενότητα του Ανθρώπινου Γένους". Όλοι οι άνθρωποι είναι 
υπηρέτες του Ενός θεού. Ένας θεός κυβερνά όλα τα έθνη του κόσμου, και χαίρεται όλα Του τα 
παιδιά. Όλοι οι άνθρωποι ανήκουν σε μια οικογένεια. η κορώνα της ανθρωπότητας στέφει το 
κεφάλι κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. 
Στα μάτια του Δημιουργού, όλα Του τα παιδιά είναι ίσα. η καλοσύνη Του διαχέεται σε όλα. Δεν 
ευνοεί το ένα ή το άλλο έθνος, είναι όλα εξίσου δημιουργήματα Του. Αφού είναι έτσι, γιατί πρέπει 
να κάνουμε διακρίσεις, ξεχωρίζοντας τη μία φυλή από την άλλη; γιατί πρέπει να δημιουργούμε 
εμπόδια από προλήψεις και παραδόσεις που φέρνουν διχόνοια και μίσος ανάμεσα στους 
ανθρώπους; 
Η μόνη διαφορά ανάμεσα στα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας είναι αυτή της βαθμίδας. Μερικοί 
είναι σαν παιδιά που έχουν άγνοια, και πρέπει να εκπαιδευτούν μέχρι να φτάσουν στην ωριμότητα. 
Άλλοι είναι σαν τους αρρώστους και πρέπει να τους μεταχειριζόμαστε με τρυφερότητα και 
φροντίδα. Κανένας δεν είναι κακός ή πονηρός. Δεν πρέπει να νιώθουμε απώθηση προς αυτά τα 
φτωχά παιδιά. Πρέπει να τ' αντιμετωπίζουμε με μεγάλη καλοσύνη, διδάσκοντας αυτούς που έχουν 
άγνοια, και περιθάλποντας στοργικά τους αρρώστους. 
Αναλογιστείτε: Η ενότητα είναι απαραίτητη για την ύπαρξη. Η αγάπη είναι η ίδια η αιτία της ζωής· 
απ' την άλλη πλευρά, ο χωρισμός φέρνει το θάνατο. Στον κόσμο της υλικής δημιουργίας, για 
παράδειγμα, όλα τα πράγματα οφείλουν την πραγματική τους ζωή στην ενότητα. Τα στοιχεία που 
συνθέτουν το ξύλο, το ορυκτό ή την πέτρα συγκρατούνται το ένα με το άλλο χάρη στο νόμο της 
έλξης. Αν αυτός ο νόμος παύσει να λειτουργεί για μια στιγμή, αυτά τα στοιχεία δε θα συγκρατούνται 
μεταξύ τους, θα διαλυθούν και το αντικείμενο θα πάψει να υφίσταται μ' αυτή τη συγκεκριμένη 
μορφή. Ο νόμος της έλξης έχει ενώσει μαζί ορισμένα στοιχεία στη μορφή αυτού του ωραίου 
άνθους, όταν όμως αυτή η έλξη αποσυρθεί από αυτό το κέντρο το άνθος θ' αποσυντεθεί, και θα 
πάψει να υφίσταται ως άνθος. 
Το ίδιο συμβαίνει και με το μεγάλο σώμα της ανθρωπότητας. Ο θαυμαστός Νόμος της Έλξης, της 
Αρμονίας και της Ενότητας, συγκρατεί ενωμένη αυτή τη θεσπέσια Δημιουργία. 
Ό,τι ισχύει για το σύνολο, ισχύει και για τα μέρη. είτε πρόκειται για άνθος είτε για ανθρώπινο σώμα, 
όταν παύει να υφίσταται η αρχή της έλξης, το άνθος ή ο άνθρωπος πεθαίνει. είναι λοιπόν ξεκάθαρο 
πως η έλξη, η αρμονία, η ενότητα και η Αγάπη είναι η αιτία της Ζωής, ενώ η απώθηση, η διχόνοια, 
το μίσος και ο χωρισμός φέρνουν το θάνατο. 
Είδαμε πως ο,τιδήποτε φέρνει διαίρεση στον κόσμο της ύπαρξης προκαλεί το θάνατο. Έτσι και στον 
κόσμο του πνεύματος ο ίδιος νόμος λειτουργεί. 
Γι αυτό πρέπει ο κάθε υπηρέτης του Ενός Θεού να υπακούει στο νόμο της αγάπης, αποφεύγοντας το 
μίσος, τη διχόνοια και τις έριδες. Παρατηρώντας τη φύση ανακαλύπτουμε ότι τα ευγενέστερα ζώα 
σχηματίζουν ομάδες και ζουν σε αγέλες ή κοπάδια, ενώ τα άγρια, θηριώδη πλάσματα, όπως το 
λιοντάρι, η τίγρη και ο λύκος, ζουν σε άγρια δάση μακριά από τον πολιτισμό. Δύο λύκοι ή δύο 
λιοντάρια μπορούν να ζουν αγαπημένα μαζί. αλλά χίλια πρόβατα μπορεί να μοιράζονται το ίδιο 
μαντρί, κι ένας μεγάλος αριθμός ελαφιών μπορεί να σχηματίσει ένα κοπάδι. Δύο αετοί μπορούν να 
κατοικούν στον ίδιο χώρο, αλλά χίλια περιστέρια μπορούν να μαζευτούν σε μια κατοικία. 
Ο άνθρωπος θα έπρεπε να συγκαταλέγεται τουλάχιστον στα ευγενέστερα ζώα· όταν όμως γίνεται 
θηριώδης είναι πιο σκληρός και μοχθηρός απ' τα αγριότερα ζώα της ζωικής δημιουργίας! 
Σήμερα ο Μπαχάολλα έχει διακηρύξει την "Ενότητα του κόσμου της Ανθρωπότητας". Όλοι οι λαοί 
και όλα τα έθνη ανήκουν σε μια οικογένεια, είναι παιδιά ενός Πατέρα, και πρέπει να είναι μεταξύ 
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τους σαν αδέλφια! Ελπίζω ότι θα προσπαθήσετε στη ζωή σας να προβάλλετε και να διαδώσετε αυτή 
τη διδασκαλία. 
Ο Μπαχάολλα είπε πως πρέπει ν' αγαπάμε ακόμη και τους εχθρούς μας και να τους 
συμπεριφερόμαστε σαν φίλοι. Αν όλοι οι άνθρωποι υπάκουαν σ' αυτή την αρχή, η μεγαλύτερη 
ενότητα και κατανόηση θα είχε εδραιωθεί στις καρδιές των ανθρώπων. 
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43. ΤΡΙΤΗ ΑΡΧΗ 

 
["Ότι η θρησκεία θα έπρεπε να είναι αιτία Αγάπης και Στοργής" έχει τονιστεί αρκετά σε πολλές 
Ομιλίες, οι Σημειώσεις των οποίων περιέχονται σ' αυτό το βιβλίο, καθώς και στην εξήγηση μερικών 
άλλων Αρχών"]. 
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44. ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΧΗ: Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι  
12 Νοεμβρίου 1911 
 
Ο Αμπντολ-Μπαχά είπε: 
Σας έχω μιλήσει για μερικές από τις αρχές του Μπαχάολλα: Την Αναζήτηση της Αλήθειας και την 
Ενότητα της Ανθρωπότητας, θα σας εξηγήσω τώρα την Τέταρτη Αρχή, που είναι Η Αποδοχή της 
Σχέσης μεταξύ Θρησκείας και Επιστήμης. 
Δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην αληθινή θρησκεία και την επιστήμη. 
Όταν η θρησκεία αντιτίθεται στην επιστήμη, γίνεται απλά δεισιδαιμονία: αυτό που είναι αντίθετο 
στη γνώση είναι άγνοια. 
Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πιστεύει ότι είναι γεγονός κάτι που η επιστήμη έχει αποδείξει πως 
είναι αδύνατο; Αν πιστεύει αντίθετα με τη λογική του, τότε πρόκειται για αμάθεια και δεισιδαιμονία 
κι όχι για πίστη. Οι αληθινές αρχές όλων των θρησκειών βρίσκονται σε συμφωνία με τις διδασκαλίες 
της επιστήμης. 
Η Ενότητα του Θεού είναι λογική, κι αυτή η ιδέα δεν ανταγωνίζεται τα συμπεράσματα στα οποία 
έχει καταλήξει η επιστημονική μελέτη. 
Όλες οι θρησκείες διδάσκουν πως πρέπει να κάνουμε το καλό και να είμαστε γενναιόδωροι, 
ειλικρινείς, φιλαλήθεις, νομοταγείς και πιστοί. όλ' αυτά είναι ορθολογικά, και λογικά ο μόνος 
τρόπος με τον οποίο μπορεί να προοδεύσει η ανθρωπότητα. 
Όλοι οι θρησκευτικοί νόμοι βρίσκονται σε συμφωνία με τη λογική, και ταιριάζουν στους ανθρώπους 
για τους οποίους διατυπώθηκαν, και για την εποχή στην οποία πρέπει να τους υπακούσουν οι 
άνθρωποι. 
Η Θρησκεία έχει δύο κύρια μέρη: 
1. Το Πνευματικό 
2. Το Πρακτικό 
Το Πνευματικό μέρος δεν αλλάζει ποτέ. Όλες οι Φανερώσεις του Θεού και οι Προφήτες Του δίδαξαν 
τις ίδιες αλήθειες και έδωσαν τον ίδιο πνευματικό νόμο. Όλοι διδάσκουν τον ένα κώδικα ηθικής. 
Δεν υπάρχει διαίρεση της αλήθειας. Ο Ήλιος έχει στείλει πολλές ακτίνες για να φωτίσουν την 
ανθρώπινη διάνοια, όμως το φως είναι πάντοτε το ίδιο. 
Το πρακτικό μέρος της θρησκείας ασχολείται με εξωτερικούς τύπους και τελετουργίες, καθώς και με 
τρόπους τιμωρίας για ορισμένες παραβάσεις. αυτή είναι η υλική πλευρά του νόμου, και καθοδηγεί 
τα ήθη και τους τρόπους των ανθρώπων. 
Στην εποχή του Μωυσή, υπήρχαν δέκα αδικήματα που τιμωρούνταν με θάνατο. όταν ήρθε ο 
Χριστός αυτό άλλαξε. το παλιό αξίωμα "οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος", 
μετατράπηκε σε "Αγαπάτε τους εχθρούς σας, κάντε το καλό σ' αυτούς που σας μισούν", κι ο παλιός 
αυστηρός νόμος αντικαταστάθηκε από ένα νόμο αγάπης, ελέους και ανεκτικότητας! 
Στους παλιούς καιρούς, η τιμωρία για την κλοπή ήταν το κόψιμο του δεξιού χεριού. σήμερα αυτός ο 
νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί έτσι. Στη σημερινή εποχή, ένας άνθρωπος που καταριέται τον 
πατέρα του τού επιτρέπεται να ζήσει, ενώ παλιά θα του επιβαλλόταν η ποινή του θανάτου. είναι 
λοιπόν φανερό ότι ενώ ο πνευματικός νόμος δε μεταβάλλεται ποτέ, η εφαρμογή των πρακτικών 
κανόνων πρέπει ν' αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Η πνευματική πλευρά της 
θρησκείας είναι η ανώτερη, η σημαντικότερη από τις δύο, κι αυτή είναι ίδια σ' όλες τις εποχές, δεν 
αλλάζει ποτέ! Ήταν, είναι και θα είναι η ίδια, χθες, σήμερα και για πάντα! "Όπως ήταν στην αρχή 
είναι και τώρα και θα είναι για πάντα". 
Τώρα όλα τα ζητήματα ηθικής που περιέχονται στον πνευματικό, αμετάβλητο νόμο κάθε θρησκείας 
είναι σωστά από λογική άποψη. Αν η θρησκεία ήταν αντίθετη στον ορθό λόγο, τότε θα έπαυε να 
είναι θρησκεία και θα ήταν απλώς παράδοση. Η θρησκεία και η επιστήμη είναι τα δύο φτερά με τα 
οποία η διάνοια του ανθρώπου μπορεί να πετάξει στα ύψη, και χάρη στα οποία η ανθρώπινη ψυχή 
μπορεί να προοδεύσει. Δεν είναι δυνατό να πετάξει κανείς με ένα μόνο φτερό! Αν ένας άνθρωπος 
δοκιμάσει να πετάξει μόνο με το φτερό της θρησκείας, θα πέσει πολύ γρήγορα στο βάλτο της 
δεισιδαιμονίας, ενώ από την άλλη πλευρά, ούτε μόνο με το φτερό της επιστήμης μπορεί να κάνει 
πρόοδο, αντίθετα θα πέσει στο απογοητευτικό τέλμα του υλισμού. Όλες οι σημερινές θρησκείες 
έχουν υποπέσει σε δεισιδαιμονικές πρακτικές, που δεν ταιριάζουν με την αρμονία των αληθινών 
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αρχών της διδασκαλίας που αντιπροσωπεύουν, και των επιστημονικών ανακαλύψεων της εποχής. 
Πολλοί θρησκευτικοί αρχηγοί έχουν φτάσει στο σημείο να πιστεύουν πως η σημασία της θρησκείας 
βρίσκεται κυρίως στην προσκόλληση στη συλλογή ορισμένων δογμάτων, και στην πρακτική τελετών 
και ιεροτελεστιών! Εκείνοι των οποίων τις ψυχές ισχυρίζονται ότι θεραπεύουν, διδάσκονται να 
πιστεύουν τα ίδια, κι έτσι αυτοί προσκολλούνται επίμονα στους εξωτερικούς τύπους, και τους 
συγχέουν με την εσωτερική αλήθεια. 
Τώρα, αυτοί οι τύποι και οι ιεροτελεστίες διαφέρουν στις διάφορες εκκλησίες και ανάμεσα στις 
διάφορες αιρέσεις, κι ακόμα αντιφάσκουν μεταξύ τους, προκαλώντας διχόνοια, μίσος και χωρισμό. 
Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαφωνίας είναι η πεποίθηση πολλών καλλιεργημένων ανθρώπων 
ότι η θρησκεία και η επιστήμη είναι έννοιες αντιφατικές, ότι η θρησκεία δεν έχει ανάγκη τις 
δυνάμεις της σκέψης, κι ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να ρυθμίζεται από την επιστήμη, αλλά 
πρέπει κατ' ανάγκη να βρίσκονται σε αντίθεση η μία με την άλλη. Η ατυχής συνέπεια αυτής της 
άποψης είναι πως η επιστήμη έχει αποκοπεί από τη θρησκεία, και η θρησκεία έχει γίνει μια καθαρά 
τυφλή και λίγο-πολύ απαθής ακολουθία των προτροπών ορισμένων θρησκευτικών δασκάλων, που 
επιμένουν να γίνονται αποδεκτά τα δόγματα που ασπάζονται αυτοί, ακόμη και όταν είναι αντίθετα 
στην επιστήμη. Αυτό είναι ανοησία, γιατί είναι απόλυτα φανερό πως η επιστήμη είναι το φως, και 
αφού είναι έτσι η αληθινή θρησκεία δεν αντιτίθεται στη γνώση. 
Έχουμε συνηθίσει τις φράσεις: "Φως και Σκοτάδι", "Θρησκεία κι Επιστήμη". όμως η θρησκεία που 
δε βαδίζει χέρι-χέρι με την επιστήμη βρίσκεται η ίδια στο σκοτάδι της δεισιδαιμονίας και της 
άγνοιας. 
Ένα μεγάλο μέρος της διχόνοιας και της διάστασης στον κόσμο δημιουργείται απ' αυτές τις 
αντιθέσεις και αντιφάσεις που κατασκεύασε ο άνθρωπος. Αν η θρησκεία βρισκόταν σε αρμονία με 
την επιστήμη και βάδιζαν μαζί, ένα μεγάλο μέρος του μίσους και της κακίας που φέρνουν τώρα 
δυστυχία στην ανθρώπινη φυλή θα είχε εξαλειφθεί. 
Σκεφτείτε τί είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο μοναδικό ανάμεσα στα δημιουργήματα και τον 
κάνει ένα ξεχωριστό δημιούργημα. Δεν είναι η δύναμη της σκέψης, η διάνοια του; Δε θα τα 
χρησιμοποιήσει αυτά στη μελέτη της θρησκείας; Σας συμβουλεύω: ζυγίστε καλά στη ζυγαριά της 
λογικής και της επιστήμης οτιδήποτε σας παρουσιάζεται ως θρησκεία. Αν περνάει αυτή τη 
δοκιμασία, τότε δεχτείτε τη, γιατί είναι αλήθεια! Αν όμως δε συμβαίνει αυτό, τότε απορρίψτε τη, 
γιατί είναι άγνοια! Ρίξτε μια ματιά γύρω σας και δείτε πώς ο σημερινός κόσμος είναι πνιγμένος στη 
δεισιδαιμονία και στους εξωτερικούς τύπους! 
Μερικοί λατρεύουν το προϊόν της δικής τους φαντασίας: κατασκευάζουν για τον εαυτό τους ένα 
φανταστικό 
Θεό και τον λατρεύουν, τη στιγμή που το δημιούργημα του πεπερασμένου μυαλού τους δεν μπορεί 
να είναι ο Άπειρος Παντοδύναμος Δημιουργός όλων των πραγμάτων, ορατών και αοράτων! Άλλοι 
λατρεύουν τον ήλιο, ή τα δέντρα ή ακόμη και πέτρες! Σε περασμένες εποχές υπήρχαν κι αυτοί που 
λάτρευαν τη θάλασσα, τα σύννεφα, ακόμη και τον πηλό! 
Σήμερα, οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο λατρευτικής προσκόλλησης στους εξωτερικούς 
τύπους και τις ιεροτελεστίες, ώστε φιλονικούν για το τάδε σημείο μιας τελετουργίας ή τη δείνα 
πρακτική, και ακούει κανείς απ' όλες τις πλευρές κουραστικά επιχειρήματα και ανησυχία. Υπάρχουν 
άτομα που έχουν αδύνατο μυαλό και οι λογικές του ικανότητες δεν έχουν αναπτυχθεί, όμως η 
δύναμη και το σθένος της θρησκείας δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση εξαιτίας της 
ανικανότητας αυτών των ατόμων να καταλάβουν. 
Ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει τους νόμους που κυβερνούν τη φύση, αυτό όμως 
οφείλεται στο ανώριμο μυαλού αυτού του παιδιού. όταν θα μεγαλώσει και θα εκπαιδευτεί, θα 
κατανοήσει και αυτό τις αιώνιες αλήθειες. Ένα παιδί δε συλλαμβάνει το γεγονός πως η γη 
περιστρέφεται γύρω απ' τον ήλιο, όμως, όταν η διάνοια του αφυπνιστεί, το γεγονός γίνεται σαφές 
και απλό γι αυτό. 
Είναι αδύνατον η θρησκεία να είναι αντίθετη στην επιστήμη, ακόμα και αν μερικά μυαλά είναι πολύ 
αδύνατα ή πολύ ανώριμα για να κατανοήσουν την αλήθεια. 
Ο Θεός έκανε τη θρησκεία και την επιστήμη το μέτρο της κατανόησης μας. Προσέξτε να μην 
παραμελήσετε μια τόσο θαυμαστή δύναμη. Ζυγίστε τα πάντα σ' αυτή τη ζυγαριά. 
Γι αυτόν που έχει τη δύναμη της κατανόησης η θρησκεία είναι σαν ανοιχτό βιβλίο, πώς είναι όμως 
δυνατόν ένας άνθρωπος στερημένος από λογική και διανοητικότητα να κατανοήσει τις Θείες 
Πραγματικότητες; 

76 
 



Ομιλίες στο Παρίσι 

Εναρμονίστε όλα σας τα πιστεύω με την επιστήμη. δεν μπορεί να υπάρχει αντίθεση, γιατί η αλήθεια 
είναι μία. όταν η θρησκεία, απαλλαγμένη από τις δεισιδαιμονίες, τις παραδόσεις και τα ακατανόητα 
δόγματα της, δείξει τη συμφωνία της με την επιστήμη, τότε θα υπάρξει μια μεγάλη ενωτική, 
καθαρτική δύναμη στον κόσμο, που θα σαρώσει από μπροστά της όλους τους πολέμους, τις 
διαφωνίες, τη διχόνοια και τις έριδες - και τότε η ανθρωπότητα θα ενωθεί με τη δύναμη της Αγάπης 
του Θεού. 
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45. Η ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΧΗ: Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι  
13 Νοεμβρίου 1911 
 
Όλες οι προκαταλήψεις, θρησκευτικές, φυλετικές, πολιτικές ή εθνικές, πρέπει να αποκηρυχτούν, 
γιατί αυτές έχουν προκαλέσει την αρρώστια του κόσμου. είναι μια σοβαρή ασθένεια, που αν δεν 
αντιμετωπιστεί, είναι ικανή να προκαλέσει την καταστροφή ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής. 
Κάθε καταστροφικός πόλεμος, με την τρομερή του αιματοχυσία και δυστυχία, είχε ως αιτία τη μία ή 
την άλλη από αυτές τις προκαταλήψεις. 
Οι οικτροί πόλεμοι που διεξάγονται αυτές τις μέρες οφείλονται στο φανατικό θρησκευτικό μίσος 
του ενός λαού προς τον άλλον, ή στις προκαταλήψεις της φυλής ή του χρώματος. 
Αν δεν γκρεμιστούν όλ' αυτά τα φράγματα που υψώθηκαν από την προκατάληψη, δε θα είναι 
δυνατό να ησυχάσει η ανθρωπότητα. Γι αυτό το λόγο, ο Μπαχάολλα έχει πει: "Αυτές οι 
προκαταλήψεις είναι καταστροφικές για το ανθρώπινο γένος". 
Σκεφτείτε καταρχήν την προκατάληψη της θρησκείας: θεωρήστε τα έθνη των λεγόμενων 
θρησκευόμενων ανθρώπων αν λάτρευαν στ' αλήθεια το Θεό, θα υπάκουαν το νόμο Του, που τους 
απαγορεύει να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. 
Αν οι ιερείς της θρησκείας λάτρευαν πραγματικά το Θεό της αγάπης και υπηρετούσαν το Θείο Φως, 
θα δίδασκαν τους λαούς τους να εφαρμόζουν την κύρια Εντολή: "Να ζείτε με αγάπη και ευσπλαχνία 
με όλους τους ανθρώπους". όμως συναντάμε το αντίθετο, γιατί είναι συχνά οι ιερείς που 
ενθαρρύνουν τα έθνη να πολεμήσουν. Το θρησκευτικό μίσος είναι πάντοτε το πιο σκληρό! 
Όλες οι θρησκείες διδάσκουν πως πρέπει ν' αγαπάμε ο ένας τον άλλο. πως πρέπει ν' αναζητάμε 
πρώτα τα δικά μας ελαττώματα πριν βιαστούμε να καταδικάσουμε τα λάθη των άλλων, και πως δεν 
πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο από τον πλησίον μας! Πρέπει να προσέχουμε να μην 
υπερηφανευόμαστε αν δε θέλουμε να ταπεινωθούμε. 
Ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε; Πώς θα ξέρουμε εμείς ποιος είναι στα μάτια του Θεού ο πιο 
έντιμος άνθρωπος; Οι σκέψεις του Θεού δεν είναι σαν τις δικές μας σκέψεις! Πόσοι άνθρωποι που 
φαίνονται σαν άγιοι στους φίλους τους δεν έπεσαν στη μεγαλύτερη ταπείνωση. Σκεφτείτε τον Ιούδα 
τον Ισκαριώτη· ξεκίνησε καλά, μα θυμηθείτε το τέλος του! από την άλλη πλευρά, ο Απόστολος 
Παύλος ήταν στα πρώτα του χρόνια εχθρός του Χριστού, ενώ αργότερα έγινε ο πιο πιστός Του 
υπηρέτης. Πώς λοιπόν μπορούμε να κολακεύουμε τον εαυτό μας και να περιφρονούμε τους άλλους; 
Ας είμαστε γι αυτό ταπεινοί, χωρίς προκαταλήψεις, προτιμώντας το καλό των άλλων παρά το δικό 
μας! Ας μην πούμε ποτέ: "Εγώ είμαι πιστός, ενώ αυτός είναι άπιστος", "Εγώ είμαι κοντά στο Θεό, 
ενώ αυτός είναι απόβλητος". Δεν ξέρουμε ποτέ ποιά θα είναι η τελική κρίση! Γι αυτό ας βοηθάμε 
όλους όσους έχουν ανάγκη οποιασδήποτε βοήθειας. 
Ας διδάξουμε τους αμαθής, ας φροντίσουμε το μικρό παιδί μέχρι να φτάσει στην ωριμότητα. όταν 
βρούμε κάποιον άνθρωπο που έχει πέσει στα βάθη της δυστυχίας ή της αμαρτίας, πρέπει να 
είμαστε καλοί μαζί του, να τον πάρουμε απ' το χέρι και να τον βοηθήσουμε να ξαναβρεί το δρόμο 
του, τη δύναμη του· πρέπει να τον καθοδηγήσουμε με αγάπη και τρυφερότητα, να τον 
αντιμετωπίσουμε σαν φίλο, όχι σαν εχθρό. 
Δεν έχουμε δικαίωμα να βλέπουμε κανένα από τους θνητούς συνανθρώπους μας σαν κακό. 
Όσον αφορά την προκατάληψη της φυλής: είναι ξεκάθαρο μια αυταπάτη, μια δεισιδαιμονία! γιατί ο 
Θεός μας έπλασε όλους από μια φυλή. Δεν υπήρχαν διαφορές στην αρχή, γιατί είμαστε όλοι 
απόγονοι του Αδάμ. Στην αρχή, επίσης, δεν υπήρχαν όρια και σύνορα ανάμεσα στις διάφορες 
χώρες. κανένα τμήμα της γης δεν ανήκε περισσότερο στον ένα λαό απ' ό,τι στον άλλο. Στα μάτια του 
Θεού δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις διάφορες φυλές. γιατί θα πρέπει ο άνθρωπος να εφεύρει 
μια τέτοια προκατάληψη; Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον πόλεμο που προκαλείται από μια 
αυταπάτη; 
Ο Θεός δεν έπλασε τους ανθρώπους για να καταστρέφει ο ένας τον άλλον. Όλες οι φυλές, οι 
ομάδες, οι αιρέσεις και οι τάξεις έχουν ίσο μερίδιο στη Γενναιοδωρία του Ουράνιου Πατέρα τους. 
Η μόνη διαφορά έγκειται στο βαθμό της πίστης, της υπακοής στους νόμους του Θεού. Υπάρχουν 
κάποιοι που είναι σαν αναμμένοι πυρσοί, και άλλοι που λάμπουν σαν αστέρια στον ουρανό της 
ανθρωπότητας. Οι λάτρες του ανθρώπινου γένους, αυτοί είναι οι ανώτεροι άνθρωποι, σ' όποιο 
έθνος, θρήσκευμα ή χρώμα κι αν ανήκουν. γιατί σ' αυτούς ο Θεός θα πει αυτά τα ευλογημένα λόγια: 
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"Εύγε, καλοί και πιστοί Μου υπηρέτες". αυτή τη μέρα δε θα ρωτήσει: "Είστε Άγγλοι, Γάλλοι, ή 
μήπως Πέρσες; Έρχεστε από την Ανατολή ή από τη Δύση;". 
Η μόνη πραγματική διάκριση είναι η ακόλουθη: υπάρχουν ουράνιοι άνθρωποι και γήινοι άνθρωποι. 
υπηρέτες της ανθρωπότητας που αυτοθυσιάζονται για την αγάπη του Υψίστου, που φέρνουν την 
αρμονία και την ενότητα και διδάσκουν την ειρήνη και την καλοσύνη στους ανθρώπους. Απ' την 
άλλη μεριά υπάρχουν αυτοί οι εγωιστές άνθρωποι, που μισούν τ' αδέλφια τους, που στις καρδιές 
τους η προκατάληψη έχει πάρει τη θέση της στοργικής καλοσύνης, και που η επιρροή τους τρέφει 
τη διχόνοια και τη διαμάχη. 
Σε ποιά φυλή και σε ποιό χρώμα ανήκουν αυτές οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, στη Λευκή, την 
Κίτρινη, τη Μαύρη, στην Ανατολή ή στη Δύση, στο Βορρά ή στο Νότο; Αν αυτές είναι διαχωρισμοί 
που κάνει ο Θεός, γιατί πρέπει να εφεύρουμε άλλους; Η πολιτική προκατάληψη είναι εξίσου 
επιζήμια, είναι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες σκληρής διαμάχης ανάμεσα στα παιδιά των 
ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν ευχαρίστηση τρέφοντας τη διχόνοια, που διαρκώς 
προσπαθούν να υποκινήσουν τη χώρα τους να κηρύξει τον πόλεμο σε άλλα έθνη - και για ποιό λόγο; 
Νομίζουν πως θα ωφελήσουν τη χώρα τους σε βάρος όλων των άλλων. Στέλνουν στρατούς να 
ρημάξουν και να καταστρέψουν μια χώρα, προκειμένου να γίνουν διάσημοι στον κόσμο, και για τη 
χαρά της κατάκτησης. Ώστε να μπορεί να ειπωθεί ότι: "Η τάδε χώρα νίκησε την άλλη, και την 
υπέταξε στο ζυγό της ισχυρότερης, ανώτερης διακυβέρνησης της". αυτή η νίκη, που αγοράστηκε με 
αντίτιμο τη μεγάλη αιματοχυσία, δε διαρκεί! Ο κατακτητής μια μέρα θα κατακτηθεί. και ο ηττημένος 
θα νικήσει. Θυμηθείτε την ιστορία του παρελθόντος: η Γαλλία δεν κατέκτησε τη Γερμανία 
περισσότερες από μία φορά - μετά όμως το Γερμανικό έθνος δε νίκησε τη Γαλλία; 
Μαθαίνουμε ακόμη πως η Γαλλία κατέκτησε την Αγγλία. μετά όμως το Αγγλικό έθνος νίκησε τη 
Γαλλία. 
Αυτές οι ένδοξες κατακτήσεις είναι τόσο εφήμερες! γιατί να δίνουμε τόση βαρύτητα σ' αυτές και τη 
φήμη που τις συνοδεύει, ώστε να είμαστε πρόθυμοι να χύσουμε το αίμα των ανθρώπων για την 
επίτευξη τους; Αξίζει οποιαδήποτε νίκη η αναπόφευκτη αλυσίδα των κακών που ακλουθούν τη 
σφαγή των ανθρώπων, τη θλίψη, τη λύπη και την καταστροφή που αναγκαστικά θα καταβάλλει 
τόσα σπίτια και στα δύο έθνη; γιατί είναι αδύνατον να υποφέρει η μία χώρα μόνο. 
Ω! γιατί ο άνθρωπος, το ανυπάκουο τέκνο του Θεού, που θα έπρεπε να είναι ένα παράδειγμα της 
δύναμης του πνευματικού νόμου, να στρέφει το πρόσωπο του μακριά από τη Θεία διδασκαλία και 
να ξοδεύει όλες του τις δυνάμεις στην καταστροφή και τον πόλεμο; 
Η ελπίδα μου είναι πως σ' αυτό το φωτισμένο αιώνα το Θείο Φως της αγάπης θα σκορπίσει την 
ακτινοβολία του σ' ολόκληρο τον κόσμο, αναζητώντας την κατανόηση της ευαίσθητης καρδιάς κάθε 
ανθρώπινης ύπαρξης. πως το φως του ήλιου της Αλήθειας θα οδηγήσει τους πολιτικούς στην 
αποβολή όλων των αξιώσεων της προκατάληψης και της δεισιδαιμονίας, και με απελευθερωμένο 
νου θ' ακολουθήσουν την Πολιτική του Θεού: γιατί η Θεία Πολιτική είναι κραταιά, ενώ η πολιτική 
του ανθρώπου αδύναμη! Ο Θεός έπλασε ολόκληρο τον κόσμο και χαρίζει τη Θεία Γενναιοδωρία Του 
σε κάθε πλάσμα. 
Δεν είμαστε οι δούλοι του Θεού; Θα παραλείψουμε ν' ακολουθήσουμε το Παράδειγμα του Κυρίου 
μας, και θ' αγνοήσουμε τις Εντολές Του; 
Προσεύχομαι να έρθει στη Γη η Βασιλεία του Θεού και η λαμπρότητα του Ουράνιου Ήλιου να διώξει 
μακριά το σκοτάδι. 
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46. Η ΕΚΤΗ ΑΡΧΗ: ΜΕΣΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι 
 
Μια από τις πιο σημαντικές αρχές της Διδασκαλίας του Μπαχάολλα είναι: 
Το δικαίωμα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης στον άρτο τον επιούσιο, χάρη στον οποίο επιβιώνει, ή η 
εξίσωση των μέσων διαβίωσης. 
Η ρύθμιση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η φτώχεια να 
εκλείψει, και ο καθένας, στο μέτρο του δυνατού, ανάλογα με την κοινωνική του θέση, να έχει 
μερίδιο στην οικονομική άνεση και ευημερία. 
Βλέπουμε ανάμεσα μας ανθρώπους υπερφορτωμένους με πλούτη από τη μια πλευρά, και από την 
άλλη αυτούς τους δύστυχους που λιμοκτονούν μη έχοντας τίποτε. αυτούς που έχουν πολλά 
μεγαλόπρεπα παλάτια, κι αυτούς που δεν έχουν πού την κεφαλήν κλίναι. Μερικούς βλέπουμε ν' 
απολαμβάνουν πολυάριθμα γεύματα ακριβού και εύγεστου φαγητού. ενώ άλλοι σπάνια βρίσκουν 
αρκετά ξεροκόμματα για να διατηρηθούν στη ζωή. Ενώ άλλοι ντύνονται με βελούδο, γούνες και 
εξαίρετα υφάσματα, άλλοι έχουν ανεπαρκή, φτωχά και λεπτά ρούχα, με τα οποία προστατεύονται 
από το κρύο. 
Αυτή η κατάσταση των πραγμάτων δεν είναι σωστή, και πρέπει να θεραπευτεί. Τώρα αυτή η 
θεραπεία πρέπει να εφαρμοστεί προσεκτικά. Δεν μπορεί να γίνει με την επιβολή απόλυτης ισότητας 
ανάμεσα στους ανθρώπους. 
Η ισότητα είναι μια χίμαιρα! είναι εντελώς ανέφικτη! Ακόμη κι αν η ισότητα μπορούσε να 
επιτευχθεί, δε θα μπορούσε να συνεχιστεί - κι αν η ύπαρξη της ήταν δυνατή, όλη η τάξη του κόσμου 
θα καταστρεφόταν. Ο νόμος της τάξης πρέπει πάντοτε να επικρατεί στον κόσμο της ανθρωπότητας. 
Έτσι ορίστηκε στους Ουρανούς κατά τη δημιουργία του ανθρώπου. 
Μερικοί είναι πλήρεις ευφυΐας, άλλοι έχουν ένα συνηθισμένο ποσοστό από αυτήν, και άλλοι πάλι 
είναι τελείως στερημένοι νόησης. Σ' αυτές τις τρεις κατηγορίες των ανθρώπων υπάρχει τάξη αλλά 
όχι ισότητα. Πώς θα ήταν δυνατόν η σοφία και η βλακεία να είναι ίσες; Η ανθρωπότητα, σαν ένας 
μεγάλος στρατός, πρέπει να έχει στρατηγό, λοχαγούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες, τον καθένα 
με τα καθορισμένα του καθήκοντα. Οι βαθμοί είναι απόλυτα αναγκαίοι για να εξασφαλίσουν μια 
οργάνωση με τάξη. Ένας στρατός δεν μπορεί ν' αποτελείται μόνο από στρατηγούς, ή μόνο από 
λοχαγούς, ή μόνο από στρατιώτες χωρίς κανέναν επικεφαλής. Το βέβαιο αποτέλεσμα μιας τέτοιας 
οργάνωσης θα ήταν η αταξία και η έλλειψη ηθικού σ' ολόκληρο το στράτευμα. 
Ο βασιλιάς Λυκούργος, ο φιλόσοφος, επινόησε ένα σπουδαίο σχέδιο για να εξισώσει τους πολίτες 
της Σπάρτης· το πείραμα ξεκίνησε με αυτοθυσία και σοφία. Κατόπιν ο βασιλιάς κάλεσε το λαό του 
βασιλείου του, και τους έβαλε να πάρουν όρκο μεγάλο ότι θα διατηρήσουν την ίδια τάξη 
διακυβέρνησης αν αυτός φύγει από τη χώρα, κι ακόμη πως τίποτε δε θα τους κάνει να την αλλάξουν 
μέχρις ότου αυτός επιστρέψει. Αφού διασφάλισε αυτό τον όρκο, εγκατέλειψε το βασίλειο του στη 
Σπάρτη και δεν επέστρεψε ποτέ. Ο Λυκούργος άφησε έτσι τα πράγματα και απαρνήθηκε την υψηλή 
του θέση, ελπίζοντας στην επίτευξη της μόνιμης ευημερίας της πατρίδας του, με την εξίσωση της 
περιουσίας και των συνθηκών διαβίωσης στο βασίλειο του. Η αυτοθυσία του βασιλιά ήταν μάταιη. 
Το μεγάλο πείραμα απέτυχε. Μετά από λίγο καιρό τα πάντα ανατράπηκαν η τόσο προσεκτικά 
μελετημένη οργάνωση του έπαψε να υφίσταται. 
Το μάταιο της προσπάθειας εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου αποδείχτηκε και το αδύνατο της 
επίτευξης ίσων συνθηκών διαβίωσης φάνηκε καθαρά στο αρχαίο βασίλειο της Σπάρτης. Στις μέρες 
μας οποιαδήποτε ανάλογη προσπάθεια θα ήταν εξίσου καταδικασμένη σε αποτυχία. 
Βέβαια, όταν μερικοί είναι απίστευτα πλούσιοι και άλλοι αξιοθρήνητα φτωχοί, χρειάζεται μια 
οργάνωση που να ελέγχει και να βελτιώσει αυτή την κατάσταση των πραγμάτων. είναι σημαντικό να 
περιοριστούν τα πλούτη, όπως επίσης είναι σημαντικό να περιοριστεί η φτώχεια. Τίποτα το ακραίο 
δεν είναι καλό. Η χρυσή τομή14 είναι το μόνο επιθυμητό. 
Αν είναι δίκαιο για έναν κεφαλαιούχο να έχει μεγάλη περιουσία, είναι εξίσου δίκαιο και ο εργάτης 
του να έχει επαρκή μέσα διαβίωσης. 
Δεν πρέπει να υπάρχει ένας επιχειρηματίας με μυθικά πλούτη, τη στιγμή που δίπλα του βρίσκεται 
ένας φτωχός άνθρωπος σε τρομερή ανέχεια. όταν δούμε πως έχει επιτραπεί στη φτώχεια να φτάσει 

14 Φτώχειαν και πλούτον μη δώσης εις εμέ. Παροιμίαι 30:8 
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στα όρια της λιμοκτονίας, αυτό είναι μια σίγουρη απόδειξη πως κάπου εκεί θα βρούμε και την 
τυραννία. Οι άνθρωποι πρέπει να δραστηριοποιηθούν σ' αυτό τον τομέα, και να μην 
καθυστερήσουν άλλο να μεταβάλλουν τις συνθήκες που δημιουργούν την αθλιότητα της 
βασανιστικής φτώχειας σ' ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι πλούσιοι πρέπει να δίνουν από την 
αφθονία τους, πρέπει να μαλακώνουν τις καρδιές τους και να καλλιεργούν έναν ευσπλαχνικό νου, 
σκεφτόμενοι αυτούς τους δυστυχείς που υποφέρουν από την έλλειψη των εντελώς αναγκαίων για 
την επιβίωση. 
Πρέπει να γίνουν ειδικοί νόμοι, που θα ρυθμίζουν τα σχετικά με της ακρότητες του πλούτου και της 
φτώχειας. Τα μέλη της κυβέρνησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τούς νόμους του θεού, όταν 
καταρτίζουν σχέδια για τη διακυβέρνηση των ανθρώπων. Τα γενικά δικαιώματα του ανθρώπινου 
γένους πρέπει να διαφυλάσσονται και να περιφρουρούνται. 
Οι κυβερνήσεις των χωρών πρέπει να υπακούουν στο θείο Νόμο που δίνει ίση δικαιοσύνη σε όλους. 
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η οικτρή υπεραφθονία του μεγάλου πλούτου και η άθλια, 
αποθαρρυντική, ταπεινωτική φτώχεια μπορούν να εκλείψουν. Αν δε γίνει αυτό δε θα έχουμε 
υπακούσει στο Νόμο του θεού. 
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47. Η ΕΒΔΟΜΗ ΑΡΧΗ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 
«Οι Νόμοι του Θεού δεν είναι επιβολή θέλησης, δύναμης, ή επιθυμίας, αλλά οι επιταγές της 
αλήθειας, της λογικής και της δικαιοσύνης». 
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μπροστά στο νόμο, ο οποίος πρέπει να κυβερνά απόλυτα. 
Σκοπός της τιμωρίας δεν είναι η εκδίκηση, αλλά η πρόληψη του εγκλήματος. 
Οι βασιλιάδες πρέπει να κυβερνούν με σοφία και δικαιοσύνη· ο πρίγκιπας, ο ευγενής και ο χωρικός 
έχουν ίσα δίκαιη μεταχείριση, δεν πρέπει να δείχνεται καμία εύνοια στα πρόσωπα. Ο δικαστής δεν 
πρέπει να επηρεάζεται από την κοινωνική θέση των προσώπων, αλλά να εφαρμόζει το νόμο με 
αυστηρή αμεροληψία σε κάθε περίπτωση που εμφανίζεται ενώπιον του. 
Αν κάποιος διαπράξει κάποιο αδίκημα εις βάρος σας, δεν έχετε το δικαίωμα να τον συγχωρήσετε· 
αλλά πρέπει ο νόμος να τον τιμωρήσει για να εμποδιστεί η επανάληψη αυτού του ίδιου αδικήματος 
από άλλους, καθότι ο πόνος του ατόμου είναι ασήμαντος μπροστά στη γενική ευημερία των 
ανθρώπων. 
Όταν η τέλεια δικαιοσύνη θα βασιλεύει σε κάθε χώρα του Ανατολικού και του Δυτικού Κόσμου, τότε 
η γη θα γίνει ένας τόπος ομορφιάς. Η αξιοπρέπεια και η ισότητα όλων των δούλων του Θεού θ' 
αναγνωρίζεται· το ιδανικό της αλληλεγγύης της ανθρώπινης φυλής, η αληθινή αδελφοσύνη των 
ανθρώπων θα πραγματοποιηθεί· και το ένδοξο Φως του Ήλιου της Αλήθειας θα φωτίζει τις ψυχές 
όλων των ανθρώπων. 
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48. Η ΟΓΔΟΗ ΑΡΧΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι 
 
Ένα Ανώτατο Δικαστήριο θα ιδρυθεί από τους λαούς και τις κυβερνήσεις όλων των εθνών, που θ' 
αποτελείται από μέλη εκλεγμένα από κάθε χώρα και κυβέρνηση. Τα μέλη αυτού του Μεγάλου 
Συμβουλίου θα συνεδριάζουν με ενότητα. Όλες οι διαφορές διεθνούς χαρακτήρα θα υποβάλλονται 
σ' αυτό το Δικαστήριο, που έργο του θα είναι η διευθέτηση με διαιτησία κάθε ζητήματος, που 
διαφορετικά θ' αποτελούσε αιτία πολέμου. Αποστολή αυτού του Δικαστηρίου θα είναι να εμποδίζει 
τον πόλεμο. 
Ένα απ' τα σημαντικά βήματα προς την παγκόσμια ειρήνη θα ήταν η καθιέρωση μιας παγκόσμιας 
γλώσσας. Ο Μπαχάολλα δίνει εντολή όλοι οι υπηρέτες της ανθρωπότητας να συγκεντρωθούν μαζί 
και είτε να επιλέξουν μία από τις ήδη υπάρχουσες γλώσσες, είτε να φτιάξουν μια καινούργια. Αυτό 
αποκαλύφτηκε στο Κιτάμπ-ι-Ακντάς15 πριν από σαράντα χρόνια16. Εκεί επισημαίνεται πως το ζήτημα 
των διαφορετικών γλωσσών είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν περισσότερες από οχτακόσιες γλώσσες 
στον κόσμο, και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τις μάθει όλες. 
Οι φυλές του ανθρώπινου γένους δεν είναι απομονωμένες όπως τα παλιότερα χρόνια. Τώρα, 
προκειμένου να έχουμε στενές σχέσεις με όλες τις χώρες είναι αναγκαίο να είμαστε σε θέση να 
μιλάμε τις γλώσσες τους. 
Μια παγκόσμια γλώσσα θα καθιστούσε δυνατή την επικοινωνία με κάθε έθνος. Θα χρειαζόταν τότε 
να ξέρουμε μόνο δύο γλώσσες, τη μητρική και την παγκόσμια. Η τελευταία θα έδινε τη δυνατότητα 
στον άνθρωπο να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο! 
Τρίτη γλώσσα δε θα χρειαζόταν. Πόσο χρήσιμο και ξεκούραστο για όλους θα ήταν, να μπορούσαμε 
να μιλάμε με μέλη οποιασδήποτε φυλής και χώρας, χωρίς να χρειαζόμαστε διερμηνέα! 
Η Εσπεράντο δημιουργήθηκε μ' αυτό το σκοπό: είναι μια εξαιρετική εφεύρεση και ένα θαυμάσιο 
έργο, όμως χρειάζεται βελτίωση. Η Εσπεράντο, όπως είναι τώρα, είναι πολύ δύσκολη για μερικούς 
ανθρώπους. 
Ένα διεθνές Συνέδριο πρέπει να συγκληθεί, που θα αποτελείται από αντιπροσώπους κάθε έθνους 
του κόσμου, τόσο του Ανατολικού όσο και του Δυτικού. Αυτό το Συνέδριο θα διαμορφώσει μια 
γλώσσα, που να μπορούν να τη μάθουν όλοι, κι έτσι κάθε χώρα θα έχει μεγάλο όφελος. 
Μέχρι ν' αρχίσει να χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα, ο κόσμος θα συνεχίσει να νιώθει την 
εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη αυτού του μέσου επικοινωνίας. περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
αιτία, η διαφορά στο λόγο είναι μια από τις πιο σημαντικές αιτίες της αντιπάθειας και της 
δυσπιστίας που υπάρχει ανάμεσα στα έθνη, τα οποία απέχουν μεταξύ τους εξαιτίας της 
ανικανότητας τους να έχουν γλωσσική επικοινωνία. 
Αν ο καθένας μπορούσε να μιλάει τη μία γλώσσα, πόσο ευκολότερο θα ήταν να υπηρετεί την 
ανθρωπότητα! 
Γι' αυτό να εκτιμάτε την «Εσπεράντο», γιατί αποτελεί την αρχή της εφαρμογής ενός από τους 
σημαντικότερους Νόμους του Μπαχάολλα, και πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται και να 
τελειοποιείται. 
 

 

15 Το Βιβλίο των Νόμων του Μπαχάολλα. 
16 Το 1873 μ.Χ. 
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49. ΕΝΑΤΗ ΑΡΧΗ: Η ΜΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι  
17 Νοεμβρίου 1911 
 
Στη συμπεριφορά του στη ζωή, ο άνθρωπος παρακινείται από δύο βασικά κίνητρα: «Την Ελπίδα γι' 
Ανταμοιβή» και το «Φόβο της Τιμωρίας». 
Αυτή η ελπίδα κι αυτός ο φόβος πρέπει συνεπώς να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη από αυτούς που 
βρίσκονται στην εξουσία και κατέχουν σημαντικές κυβερνητικές θέσεις. Έργο τους στη ζωή είναι να 
συσκέπτονται για την κατάρτιση νόμων, και να προνοούν για τη δίκαιη εφαρμογή τους. 
Η σκηνή της τάξης του κόσμου υψώνεται και στηρίζεται στις δύο κολόνες της «Ανταμοιβής και της 
Τιμωρίας». 
Στις δεσποτικές κυβερνήσεις που απαρτίζονται από ανθρώπους χωρίς θεία πίστη, όπου δεν υπάρχει 
ο φόβος της πνευματικής τιμωρίας, η εκτέλεση των νόμων είναι τυραννική και άδικη. 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο εμπόδιο στην καταπίεση από αυτά τα δύο συναισθήματα, την ελπίδα και 
το φόβο. Έχουν και τα δύο πολιτικές και πνευματικές συνέπειες. 
Αν οι εκτελεστές των νόμων αναλογίζονταν τις πνευματικές συνέπειες των αποφάσεων τους, κι 
ακολουθούσαν την καθοδήγηση της θρησκείας, «θα γίνονταν θείοι φορείς στον κόσμο της πράξης, 
οι αντιπρόσωποι του Θεού γι' αυτούς που βρίσκονται στη γη, και θα υπερασπίζονταν, προς χάρη της 
αγάπης του Θεού, τα συμφέροντα των δούλων Του, όπως θα υπερασπίζονταν και τα δικά τους». 
όταν ένας κυβερνήτης συνειδητοποιεί την ευθύνη του και φοβάται να αψηφήσει το Θείο Νόμο, οι 
κρίσεις του θα είναι δίκαιες. πάνω απ' όλα, αν πιστεύει πως οι συνέπειες των πράξεων του θα τον 
ακολουθούν και μετά τη ζωή του στη γη, και ότι «όπως σπείρει έτσι θα θερίσει», ένας τέτοιος 
άνθρωπος θ' αποφύγει σίγουρα την αδικία και την τυραννία. 
Όταν, αντίθετα, ένας αξιωματούχος πιστεύει πως όλη η ευθύνη του για τις πράξεις του παύει να 
υφίσταται με το τέλος της ζωής του στη γη, και δε γνωρίζει ούτε πιστεύει καθόλου στις Θείες 
εύνοιες και στην πνευματική βασιλεία της χαράς, θα στερείται το κίνητρο για δίκαιη διαχείριση, και 
τη διάθεση να πατάξει την καταπίεση και την αδικία. 
Όταν ένας κυβερνήτης ξέρει πως οι αποφάσεις του θα ζυγιστούν στη ζυγαριά από το Θείο Κριτή, και 
πως αν δεν αποδειχτούν ελλιποβαρείς θα εισέλθει στην Ουράνια Βασιλεία και πως το φως της 
Ουράνιας Γενναιοδωρίας θα λάμψει πάνω του, τότε σίγουρα θα πράττει με δικαιοσύνη και 
αμεροληψία. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι οι υπουργοί του κράτους να είναι φωτισμένοι από τη 
θρησκεία! 
Στα πολιτικά ζητήματα, όμως, ο κλήρος δεν πρέπει καθόλου ν' αναμιγνύεται! Τα θρησκευτικά 
θέματα δεν πρέπει να συγχέονται με την πολιτική στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος 
(γιατί τα ενδιαφέροντα τους δεν είναι ταυτόσημα). 
Η θρησκεία ασχολείται με θέματα της καρδιάς, του πνεύματος και των ηθών. 
Η πολιτική ασχολείται με τα υλικά πράγματα της ζωής. Οι θρησκευτικοί δάσκαλοι δεν πρέπει να 
εισβάλλουν στη σφαίρα της πολιτικής· πρέπει ν' ασχολούνται με την πνευματική εκπαίδευση των 
ανθρώπων πρέπει να δίνουν πάντοτε καλές συμβουλές στους ανθρώπους, προσπαθώντας να 
υπηρετήσουν το Θεό και το ανθρώπινο γένος· πρέπει να προσπαθήσουν ν' αφυπνίσουν τις 
πνευματικές φιλοδοξίες, και ν' αγωνιστούν να διευρύνουν την κατανόηση και τη γνώση της 
ανθρωπότητας, να βελτιώσουν την ηθική και ν' αυξήσουν την αγάπη για δικαιοσύνη. 
Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τη διδασκαλία του Μπαχάολλα. Στο Ευαγγέλιο επίσης αναφέρεται: 
«Απόδοτε λοιπόν τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα, και τα του Θεού εις τον Θεόν17. 
Στην Περσία υπάρχουν ανάμεσα στους σημαντικούς υπουργούς του κράτους μερικοί που είναι 
θρήσκοι, που είναι υποδειγματικοί, που λατρεύουν το Θεό, που φοβούνται να δείξουν ανυπακοή 
στους Νόμους Του, που κρίνουν δίκαια και κυβερνούν το λαό τους με Δικαιοσύνη. Υπάρχουν και 
άλλοι κυβερνήτες σ' αυτή τη χώρα που δε φοβούνται το Θεό, που δε σκέφτονται τις συνέπειες των 
πράξεων τους, εργαζόμενοι για την ικανοποίηση των προσωπικών τους επιθυμιών, κι αυτοί έχουν 
οδηγήσει την Περσία σε μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες. 

17 κατά Ματθαίο 22:21 
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Ω, φίλοι του Θεού, να είστε ζωντανά παραδείγματα της δικαιοσύνης! Έτσι ώστε με το Έλεος του 
Θεού, να μπορέσει ο κόσμος να δει στις πράξεις σας πως εκδηλώνετε τις ιδιότητες της δικαιοσύνης 
και της ευσπλαχνίας. 
Η δικαιοσύνη δεν έχει όρια, είναι μια οικουμενική ιδιότητα. Η λειτουργία της πρέπει να εκτείνεται 
σε όλες τις τάξεις, από την υψηλότερη στη χαμηλότερη. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ιερή και τα 
δικαιώματα όλων των ανθρώπων να λαμβάνονται υπόψη. Να επιθυμείτε για τους άλλους μόνο 
αυτό που επιθυμείτε και για τον εαυτό σας. Τότε θα βρούμε αγαλλίαση στον Ήλιο της Δικαιοσύνης 
που λάμπει από τον Ορίζοντα του Θεού. 
Κάθε άνθρωπος έχει τοποθετηθεί σε μια τιμητική θέση, που δεν πρέπει να εγκαταλείψει. Ένας 
ταπεινός εργάτης που διαπράττει μια αδικία είναι εξίσου κατακριτέος όσο και ένας περιβόητος 
τύραννος. Όλοι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την αδικία. 
Ελπίζω πως ο καθένας από σας θα γίνει δίκαιος και θα κατευθύνει τις σκέψεις του προς την ενότητα 
του ανθρώπινου γένους· πως δε θα βλάψετε ποτέ τους πλησίον σας, ούτε θα κακολογήσετε κανέναν 
πως θα σεβαστείτε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, και πως θα σας απασχολεί περισσότερο το 
καλό των άλλων, παρά το δικό σας. Έτσι θα γίνετε πυρσοί της Θείας δικαιοσύνης, πράττοντας 
σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μπαχάολλα, που κατά τη διάρκεια της ζωής Του, υπέμεινε 
αναρίθμητες δοκιμασίες και διώξεις προκειμένου να δείξει στον κόσμο των ανθρώπων τις αρετές 
του Κόσμου της Θεότητας, και για να μπορέσετε να αντιληφθείτε την ανωτερότητα του πνεύματος, 
και να βρείτε αγαλλίαση στη Δικαιοσύνη του Θεού. 
Χάρη στο Έλεος Του, η Θεία Γενναιοδωρία θα σας περιβάλει και γι' αυτό προσεύχομαι! 
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50. Η ΔΕΚΑΤΗ ΑΡΧΗ: «Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι  
14 Νοεμβρίου 1911 
 
Η Δέκατη Αρχή της διδασκαλίας του Μπαχάολλα είναι η ισότητα των φύλων. 
Ο Θεός έπλασε όλα τα δημιουργήματα σε ζευγάρια. Άνθρωπος, ζώο ή φυτό, όλα τα όντα αυτών των 
τριών βασιλείων έχουν δύο φύλα, και υπάρχει απόλυτη ισότητα μεταξύ τους. 
Στο φυτικό κόσμο υπάρχουν αρσενικά φυτά και θηλυκά φυτά. έχουν ίσα δικαιώματα, κι έχουν ίσο 
μερίδιο στην ομορφιά του είδους τους· αν και πραγματικά μπορεί να πει κανείς πως το δέντρο που 
φέρει καρπούς είναι ανώτερο από αυτό που δεν καρποφορεί. 
Στο ζωικό βασίλειο βλέπουμε πως το αρσενικό και το θηλυκό έχουν ίσα δικαιώματα. και πως το 
καθένα έχει ίσο μερίδιο στα προτερήματα του είδους του. 
Είδαμε τώρα πως στα δύο κατώτερα βασίλεια της φύσης δεν τίθεται θέμα ανωτερότητας του ενός 
φύλου σε σχέση με το άλλο. Στον κόσμο των ανθρώπων συναντάμε τεράστια διαφορά· το θηλυκό 
φύλο αντιμετωπίζεται ως κατώτερο, και δεν του δίνονται ίσα δικαιώματα και προνόμια. αυτή η 
κατάσταση δεν οφείλεται στη φύση, αλλά στην εκπαίδευση. Στη Θεία Δημιουργία δεν υπάρχει 
τέτοια διάκριση. Κανένα φύλο δεν είναι ανώτερο από το άλλο στα μάτια του Θεού. γιατί λοιπόν 
πρέπει το ένα φύλο να υποστηρίζει την κατωτερότητα του άλλου, και να μην επιτρέπει ίσα 
δικαιώματα και προνόμια, σαν να είχε δώσει ο Θεός την εντολή Του για ένα τέτοιο τρόπο ενέργειας; 
Αν οι γυναίκες είχαν τα ίδια εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα με τους άντρες, το αποτέλεσμα θα 
αποδείκνυε την ίση ικανότητα και των δύο για μάθηση. 
Από μερικές απόψεις, η γυναίκα είναι ανώτερη από τον άντρα. είναι πιο τρυφερή στην καρδιά, πιο 
δεκτική και η διαίσθηση της οξύτερη. 
Δεν μπορεί ν' αρνηθεί κανείς πως σε πολλούς τομείς η γυναίκα σήμερα είναι πιο πίσω απ' τον 
άντρα, όπως επίσης ότι αυτή η προσωρινή κατωτερότητα οφείλεται στην έλλειψη ευκαιρίας για 
εκπαίδευση. Στις ανάγκες της ζωής, η γυναίκα είναι πιο προικισμένη με δύναμη απ' ότι ο άντρας, 
γιατί σ' αυτήν, οφείλει την ίδια του την ύπαρξη. 
Αν η μητέρα είναι μορφωμένη, τότε και τα παιδιά της θα εκπαιδευτούν σωστά. όταν η μητέρα είναι 
σοφή, τότε και τα παιδιά θα οδηγηθούν στο δρόμο της σοφίας. Αν η μητέρα πιστεύει σε μια 
θρησκεία θα δείξει και στα παιδιά της πώς πρέπει να αγαπούν το Θεό. Αν η μητέρα είναι ηθική, 
οδηγεί τα μικρά της στους δρόμους της εντιμότητας. 
Είναι σαφές λοιπόν πως η γενιά του μέλλοντος εξαρτάται από τις μητέρες του σήμερα. Δεν είναι 
αυτή μιας ζωτικής σημασίας ευθύνη για τη γυναίκα; Δεν πρέπει να εφοδιαστεί αυτή με κάθε δυνατό 
πλεονέκτημα για ένα τέτοιο έργο; 
Γι' αυτό ο Θεός ασφαλώς δεν είναι ευχαριστημένος που ένα τόσο σπουδαίο πλάσμα όπως η 
γυναίκα πρέπει να υποφέρει από έλλειψη εκπαίδευσης στον αγώνα της να επιτύχει τις επιθυμητές 
και αναγκαίες τελειότητες για το μεγάλο έργο της ζωής της! Η Θεία δικαιοσύνη απαιτεί τα 
δικαιώματα και των δύο φύλων να είναι εξίσου σεβαστά, αφού κανένα δεν είναι ανώτερο από το 
άλλο στα μάτια του Θεού. Η αξιοπρέπεια ενώπιον του Θεού εξαρτάται όχι από το φύλο, αλλά από 
την αγνότητα και τη φωτεινότητα της καρδιάς. Οι ανθρώπινες αρετές ανήκουν εξίσου σε όλους! 
Η γυναίκα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσει να επιτύχει μεγαλύτερη τελειότητα, να γίνει ίση με τον 
άντρα από κάθε άποψη, να προοδεύσει σε όλους τους τομείς στους οποίους υστερεί, έτσι ώστε ο 
άντρας ν' αναγκαστεί ν' αναγνωρίσει ότι είναι ίση ως προς την ικανότητα και την επιτυχία. 
Στην Ευρώπη οι γυναίκες έχουν κάνει μεγαλύτερη πρόοδο απ' ό,τι στην Ανατολή, υπάρχουν όμως 
πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη! όταν οι μαθητές φτάνουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 
διεξάγονται οι εξετάσεις, και το αποτέλεσμα σ' αυτές καθορίζει τη γνώση και την ικανότητα του 
κάθε μαθητή. Έτσι θα γίνει και με τη γυναίκα· οι πράξεις της θα δείξουν τη δύναμη της, δε θα 
υπάρχει στο εξής καμιά ανάγκη να τη διακηρύσσει με λόγια. 
Ελπίδα μου είναι ότι οι γυναίκες της Ανατολής, όπως και οι αδελφές τους στη Δύση, θα 
προοδεύσουν γρήγορα μέχρι να φτάσει η ανθρωπότητα στην τελειότητα. 
Η Γενναιοδωρία του Θεού είναι για όλους και δίνει δύναμη για κάθε πρόοδο. όταν οι άντρες 
αναγνωρίσουν την ισότητα των γυναικών δε θα έχουν ανάγκη να παλεύουν για τα δικαιώματα τους! 
Μια από τις αρχές του Μπαχάολλα είναι λοιπόν η ισότητα των φύλων. 
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Οι γυναίκες πρέπει να καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για ν' αποκτήσουν 
πνευματική δύναμη και να βελτιωθούν στην αρετή της σοφίας και της αγιότητας, μέχρις ότου η 
διαφώτιση και ο αγώνας τους κατορθώσουν να φέρουν την ενότητα του ανθρώπινου γένους. 
Πρέπει να εργαστούν με ένθερμο ενθουσιασμό για να διαδώσουν τη διδασκαλία του Μπαχάολλα 
ανάμεσα στους ανθρώπους, ώστε το ακτινοβόλο φως της Θείας Γενναιοδωρίας να περιβάλλει τις 
ψυχές όλων των εθνών του κόσμου! 
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51. Η ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΑΡΧΗ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι  
18 Νοεμβρίου 1911 
 
Στη διδασκαλία του Μπαχάολλα αναφέρεται: «Μόνο χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι ο 
άνθρωπος ικανός να προοδεύσει, γιατί η δύναμη του ανθρώπου είναι περιορισμένη και η Θεία 
δύναμη απεριόριστη». Η μελέτη της ιστορίας μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως όλοι οι αληθινά 
μεγάλοι άντρες, οι ευεργέτες της ανθρώπινης φυλής, αυτοί που ώθησαν τους ανθρώπους ν' 
αγαπήσουν το καλό και να μισήσουν το κακό, και οι οποίοι προκάλεσαν πραγματική πρόοδο, όλοι 
αυτοί ήταν εμπνευσμένοι από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 
Οι Προφήτες του Θεού δεν ήταν όλοι απόφοιτοι των σχολών της αναγνωρισμένης φιλοσοφίας. 
πράγματι ήταν συχνά άνθρωποι ταπεινής καταγωγής, που φαίνονταν τελείως αμαθείς, άγνωστοι 
άνθρωποι, ασήμαντοι στα μάτια του κόσμου. μερικές φορές αγνοούσαν ακόμη και την ανάγνωση 
και τη γραφή. 
Αυτό που εξύψωσε αυτούς τους μεγάλους πάνω απ' τους ανθρώπους, και χάρη στο οποίο στάθηκαν 
ικανοί να γίνουν Δάσκαλοι της Αλήθειας, ήταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η επιρροή τους στην 
ανθρωπότητα, χάρη σ' αυτή την ισχυρή έμπνευση, ήταν μεγάλη και διεισδυτική. 
Η επιρροή των σοφότερων φιλοσόφων, χωρίς το Θείο Πνεύμα, ήταν συγκριτικά ασήμαντη, όσο 
εκτεταμένη κι αν ήταν η μάθηση τους και βαθιά η γνώση τους. 
Οι ασυνήθιστες διάνοιες, για παράδειγμα, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Πλίνιου και του 
Σωκράτη, δεν επηρέασαν τόσο πολύ τους ανθρώπους, ώστε να επιθυμήσουν να θυσιάσουν τη ζωή 
τους για τη διδασκαλία τους· ενώ, αντίθετα, μερικοί απ' αυτούς τους απλούς ανθρώπους 
συγκίνησαν τόσο την ανθρωπότητα, ώστε χιλιάδες άνθρωποι έγιναν πρόθυμα μάρτυρες για να 
υποστηρίξουν τα λόγια τους· γιατί αυτά τα λόγια ήταν εμπνευσμένα από το Πνεύμα του Θεού! Οι 
προφήτες της Ιουδαίας και του Ισραήλ, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας, ο Ησαΐας και ο Ιεζεκιήλ, ήταν ταπεινοί 
άνθρωποι, όπως και οι απόστολοι του Ιησού Χριστού. 
Ο Πέτρος, ο επικεφαλής των αποστόλων, συνήθιζε να διαιρεί την ψαριά του σε εφτά μέρη, και όταν 
τρώγοντας ένα μέρος κάθε μέρα, έφτανε στο έβδομο μέρος, ήξερε πως ήταν Σάββατο. 
Αναλογιστείτε το αυτό! Και μετά σκεφτείτε την κατοπινή του θέση, ποιά δόξα κατέκτησε, επειδή το 
Άγιο Πνεύμα πραγματοποίησε μεγάλα έργα διαμέσου αυτού. 
Αντιλαμβανόμαστε πως το Άγιο Πνεύμα είναι ο ενεργοποιός παράγοντας στη ζωή του ανθρώπου. 
Όποιος δέχεται αυτή τη δύναμη είναι ικανός να επηρεάζει όλους αυτούς με τους οποίους έρχεται σ' 
επαφή. 
Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι χωρίς αυτό το Πνεύμα είναι αδύναμοι, οι ψυχές τους δεν έχουν ζωή, οι 
καρδιές τους είναι νεκρές! Αν το Άγιο Πνεύμα δεν πνεύσει μέσα στις ψυχές τους, δεν μπορούν να 
παράγουν καλό έργο. Κανένα φιλοσοφικό σύστημα δεν κατόρθωσε ποτέ ν' αλλάξει τους τρόπους 
και τις συνήθειες ενός λαού προς το καλύτερο. Πολυμαθείς φιλόσοφοι, που δε φωτίστηκαν από το 
Θείο Πνεύμα, ήταν συχνά άνθρωποι κατώτερης ηθικής· δε διακήρυξαν με τις πράξεις τους την 
πραγματικότητα των όμορφων φράσεων τους. 
Η διαφορά ανάμεσα στους πνευματικούς φιλοσόφους και τους άλλους φαίνεται από τη ζωή τους. Ο 
Πνευματικός Δάσκαλος δείχνει την πίστη Του στην ίδια Του τη διδασκαλία με το να είναι ο Ίδιος 
αυτό που συνιστά στους άλλους να είναι. 
Ένας ταπεινός άνθρωπος χωρίς μόρφωση, πλήρης όμως από το Άγιο Πνεύμα, είναι πιο δυνατός από 
τον πιο ευγενικής καταγωγής εμβριθή λόγιο που δεν έχει αυτή την έμπνευση. Αυτός που 
εκπαιδεύτηκε από το Θείο Πνεύμα μπορεί, στον καιρό του, να οδηγήσει τους άλλους να δεχτούν 
αυτό το Πνεύμα. 
Προσεύχομαι να διδαχθείτε από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γίνετε μέσον εκπαίδευσης 
των άλλων. Η ζωή και η ηθική ενός πνευματικού ανθρώπου είναι, από μόνα τους, εκπαίδευση γι' 
αυτούς που τον ξέρουν. 
Μη σκέφτεστε τους δικούς σας περιορισμούς, κατοικήστε μόνο στην ευημερία της Βασιλείας της 
Δόξας. Αναλογιστείτε την επιρροή του Ιησού Χριστού στους αποστόλους Του, και μετά σκεφτείτε 
την επίδραση τους στον κόσμο. αυτοί οι απλοί άνθρωποι αξιώθηκαν χάρη στη δύναμη του Αγίου 
Πνεύματος να διαδώσουν τα χαρμόσυνα νέα! 
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Έτσι μπορείτε όλοι να δεχθείτε τη Θεία βοήθεια! Καμιά ικανότητα δεν έχει όρια όταν καθοδηγείται 
από το Πνεύμα του Θεού! 
Η γη από μόνη της δεν έχει τις ιδιότητες της ζωής, είναι άγονη και ξερή, μέχρι να γονιμοποιηθεί από 
τον ήλιο και τη βροχή· κι όμως η γη δε χρειάζεται να θρηνεί για τους περιορισμούς της. 
Είθε να σας δοθεί ζωή! Είθε η βροχή του Θείου Ελέους και η ζεστασιά του Ήλιου της Αλήθειας να 
κάνει τους κόπους σας καρπερούς, έτσι ώστε πολλά ωραία λουλούδια εξαίρετης ευωδιάς και 
αγάπης ν' ανθίσουν σε αφθονία. Στρέψτε τα πρόσωπα σας μακριά από τη σκέψη του πεπερασμένου 
εαυτού σας και προσηλώστε το βλέμμα σας στην Αιώνια Ακτινοβολία· τότε θα δεχτούν οι ψυχές σας 
πλήρως τη Θεία δύναμη του Πνεύματος και τις Ευλογίες της Άπειρης Γενναιοδωρίας. 
Αν διατηρήστε έτσι σε ετοιμότητα, θα γίνετε για την ανθρωπότητα μια φλόγα που καίει, ένα αστέρι 
καθοδήγησης, ένα καρποφόρο δέντρο, και θα αντικαταστήσετε όλο το σκοτάδι και τη θλίψη της με 
φως και χαρά χάρη στη λάμψη του Ήλιου του Ελέους και τις άπειρες ευλογίες των Χαρμόσυνων 
Νέων. 
Αυτό είναι το νόημα της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, που προσεύχομαι να διαχυθεί γενναιόδωρα 
πάνω σας. 
 
Λεωφόρος Camoens 4, Παρίσι  
28 Νοεμβρίου 1911 
 
Σ' αυτές τις συγκεντρώσεις, στις οποίες συναντηθήκαμε και μιλήσαμε μαζί εξοικειωθήκατε όλοι με 
τις αρχές αυτής της Πίστης, και με την αλήθεια των πραγμάτων. Σ' εσάς δόθηκε η ευκαιρία να 
μάθετε αυτά τα πράγματα, υπάρχουν όμως πολλοί που δεν έχουν ακόμη διαφωτιστεί και είναι 
βυθισμένοι στη δεισιδαιμονία. Δεν έχουν ακούσει παρά ελάχιστα γι' αυτή τη μεγάλη και ένδοξη 
Υπόθεση, και η γνώση που έχουν, βασίζεται κυρίως σε διαδόσεις. Αλίμονο, φτωχές ψυχές, η γνώση 
που έχουν δε βασίζεται στην αλήθεια, η βάση της πίστης τους δεν είναι η διδασκαλία του 
Μπαχάολλα! Υπάρχει, βέβαια, μια κάποια ποσότητα αλήθειας σ' αυτά που έχουν ακούσει, όμως η 
πληροφόρηση τους ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος ανακριβής. 
Οι αληθινές αρχές της ευλογημένης Υπόθεσης του Θεού είναι οι έντεκα κανόνες που σας έδωσα, και 
που σας εξήγησα προσεκτικά, έναν προς έναν. 
Πρέπει να προσπαθείτε πάντοτε να ζείτε και να πράττετε υπακούοντας κατευθείαν στις διδασκαλίες 
και τους νόμους του Μπαχάολλα, έτσι ώστε κάθε άτομο να μπορεί να δει σε όλες τις πράξεις της 
ζωής σας πως είστε με λόγια και με έργα οπαδοί της Ευλογημένης Τελειότητας. 
Αγωνιστείτε ώστε αυτή η ένδοξη διδασκαλία ν' αγκαλιάσει την υδρόγειο, και η πνευματικότητα να 
διαποτίσει τις καρδιές των ανθρώπων. 
Η πνοή του Αγίου Πνεύματος θα σας ενισχύσει και, αν και πολλοί θα στραφούν εναντίον σας, δε θα 
επικρατήσουν! 
Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός στεφανώθηκε με αγκάθια γνώριζε πως όλα τα διαδήματα του κόσμου 
βρίσκονταν στα πόδια Του. Όλα τα γήινα στέμματα, όσο λαμπρά, ισχυρά και εκθαμβωτικά κι αν 
ήταν, υποκλίθηκαν με λατρεία μπροστά στο στέμμα από αγκάθια! Μ' αυτή τη σίγουρη και σαφή 
γνώση μίλησε, όταν είπε: «Εδόθη εις Εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης»18. 
Τώρα σας λέω, βάλτε αυτό στην καρδιά και στο νου σας. Αληθινά το φως σας θα φωτίσει ολόκληρο 
τον κόσμο, η πνευματικότητα σας θα επηρεάσει την καρδιά των πραγμάτων. Θα γίνετε πραγματικά 
οι αναμμένοι πυρσοί της υφηλίου. Μη φοβάστε, ούτε ν' αποθαρρύνεστε, γιατί το φως σας θα 
διεισδύσει στο πυκνότερο σκοτάδι. αυτή είναι η Υπόσχεση του Θεού, την οποία σας δίνω. 
Σηκωθείτε και υπηρετήστε τη δύναμη του Θεού! 
 

18 Ματθαίος 28:18 
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52. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 
Οδός Greuze 15, Παρίσι  
1 Δεκεμβρίου 1911 
 
Όταν ήρθα για πρώτη φορά στο Παρίσι πριν από λίγο καιρό, κοίταξα γύρω μου με μεγάλο 
ενδιαφέρον, και στο μυαλό μου παρομοίασα αυτή την όμορφη πόλη μ' ένα μεγάλο κήπο. 
Με γεμάτη αγάπη προσοχή και πολλή σκέψη εξέτασα το έδαφος, και το βρήκα πολύ καλό και 
γεμάτο δυνατότητες για ακλόνητη πίστη και σταθερή θρησκευτική πεποίθηση, γιατί ένας σπόρος 
της αγάπης του Θεού έχει φυτευτεί στο έδαφος. 
Τα σύννεφα του Ουράνιου Ελέους έριξαν τη βροχή τους πάνω του και ο Ήλιος της Αλήθειας έπεσε 
θερμά πάνω στους νέους σπόρους, και σήμερα μπορεί να δει κανείς ανάμεσα σας τη γέννηση της 
πίστης. Ο σπόρος που φυτεύτηκε στο έδαφος έχει αρχίσει να φυτρώνει, και μέρα με τη μέρα θα τον 
βλέπετε να αναπτύσσεται. Οι γενναιοδωρίες της Βασιλείας του Μπαχάολλα θα φέρουν πραγματικά 
μια θαυμάσια σοδειά! 
Κοιτάξτε! Σας φέρνω ευχάριστα και χαρμόσυνα νέα! Το Παρίσι θα γίνει ένας κήπος με 
τριαντάφυλλα! Όλα τα είδη των ωραίων λουλουδιών θα φυτρώσουν και θ' ανθίσουν σ' αυτό τον 
κήπο, και η φήμη της ευωδιάς και της ομορφιάς τους θα εξαπλωθεί σ' όλες τις χώρες. όταν 
σκέφτομαι το Παρίσι του μέλλοντος, το βλέπω λουσμένο στο φως του Αγίου Πνεύματος! Στ' αλήθεια 
ανατέλλει η μέρα που το Παρίσι θα δεχτεί τη φώτιση του, και η Καλοσύνη και το Έλεος του Θεού θα 
είναι ορατά σε κάθε ζωντανό πλάσμα. 
Μην επιτρέπετε στο νου σας να κατοικεί στο παρόν, αλλά με τα μάτια της πίστης ατενίστε το 
μέλλον, γιατί στ' αλήθεια το Πνεύμα του Θεού δρα ανάμεσα σας. 
Από τότε που ήρθα, εδώ και μερικές βδομάδες, μπορώ να δω την αύξηση της πνευματικότητας. 
Στην αρχή μόνο μερικές ψυχές ήρθαν σε μένα για Φως, όμως κατά τη διάρκεια της σύντομης 
παραμονής μου ανάμεσα σας, ο αριθμός τους αυξήθηκε και διπλασιάστηκε. Αυτό είναι μια 
υπόσχεση για το μέλλον! 
Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε και άφησε αυτό τον κόσμο, είχε μόνο έντεκα μαθητές και πολύ λίγους 
οπαδούς. όμως επειδή υπηρετούσε την Υπόθεση της Αλήθειας, κοιτάξτε σήμερα το αποτέλεσμα του 
έργου της ζωής Του! Φώτισε τον κόσμο και έδωσε ζωή στη νεκρή ανθρωπότητα. Μετά την Ανάληψη 
Του, η Υπόθεση Του σιγά - σιγά μεγάλωσε, οι ψυχές των οπαδών Του έγιναν όλο και πιο φωτεινές, 
και το θεσπέσιο άρωμα της άγιας ζωής τους απλώθηκε σε κάθε κατεύθυνση. 
Τώρα, δόξα τω Θεώ, παρόμοιες συνθήκες έχουν δημιουργηθεί σήμερα στο Παρίσι. Υπάρχουν 
πολλές ψυχές που έχουν στραφεί στη Βασιλεία του Θεού και έχουν προσελκυστεί στην ενότητα, την 
αγάπη και την αλήθεια. 
Προσπαθήστε να εργαστείτε με τέτοιο τρόπο, ώστε η καλοσύνη και το έλεος του Αμπχά να 
περιβάλλουν ολόκληρο το Παρίσι. Η Πνοή του Αγίου Πνεύματος θα σας βοηθήσει, το Ουράνιο Φως 
της Βασιλείας θα λάμπει στις καρδιές σας, και οι ευλογημένοι άγγελοι του Θεού από τον ουρανό θα 
σας δίνουν δύναμη και θα είναι παραστάτες σας. Ευχαριστήστε λοιπόν το Θεό με όλη σας την 
καρδιά που επιτύχατε αυτό το υπέρτατο πλεονέκτημα. Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου είναι 
βυθισμένο στον ύπνο, όμως εσείς έχετε αφυπνιστεί. Πολλοί είναι τυφλοί, εσείς όμως βλέπετε! 
Το κάλεσμα της Βασιλείας ακούγεται ανάμεσα σας. Δόξα τω Θεώ, αναγεννηθήκατε, βαφτιστήκατε 
με τη φωτιά της Αγάπης του Θεού. βυθιστήκατε στη Θάλασσα της Ζωής, και αναζωογονηθήκατε από 
το Πνεύμα της Αγάπης! 
Αφού δεχτήκατε τέτοια εύνοια να ευγνωμονείτε το Θεό, και να μην αμφιβάλλετε ποτέ για την 
Αγαθότητα και τη Στοργική Του Καλοσύνη, αλλά αντίθετα να έχετε άσβηστη πίστη στις 
Γενναιοδωρίες της Βασιλείας. Συναναστραφείτε με αδελφική αγάπη, να είστε έτοιμοι να δώσετε τη 
ζωή σας ο ένας για τον άλλο, και όχι μόνο για τ' αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά για ολόκληρη την 
ανθρωπότητα. Δείτε όλα τα μέλη της ανθρώπινης φυλής σαν μέλη μιας οικογένειας, σαν τέκνα του 
Θεού. έτσι σκεφτόμενοι, θα δείτε πως δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα τους. 
Η ανθρωπότητα μπορεί να παρομοιαστεί μ' ένα δέντρο. Αυτό το δέντρο έχει κλαδιά, φύλλα, 
μπουμπούκια και καρπούς. Σκεφτείτε όλους τους ανθρώπους σαν λουλούδια, φύλλα, ή 
μπουμπούκια αυτού του δέντρου, και προσπαθήστε να βοηθήσετε τον καθένα και όλους ν' 
αντιληφθούν και να απολαύσουν τις ευλογίες του Θεού. Ο Θεός δεν αδιαφορεί για κανέναν: τους 
αγαπά όλους. 
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Η μόνη πραγματική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους είναι πως βρίσκονται σε 
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Μερικοί είναι ατελείς - αυτοί πρέπει να οδηγηθούν στην 
τελειότητα. Μερικοί κοιμούνται - πρέπει να ξυπνήσουν μερικοί είναι αμελείς - πρέπει ν' 
αφυπνιστούν όμως ο καθένας και όλοι είναι τέκνα του Θεού. Να τους αγαπάτε όλους με όλη σας 
την καρδιά. κανείς δεν είναι ξένος για τον άλλο, όλοι είναι φίλοι. Σήμερα το βράδυ ήρθα να σας 
αποχαιρετήσω - βάλτε όμως αυτό στο μυαλό σας, πως αν και τα σώματα μας θα βρίσκονται πολύ 
μακριά, πνευματικά θα είμαστε πάντοτε μαζί. 
Βάζω τον καθένα και όλους στην καρδιά μου, και δε θα ξεχάσω κανένα σας - κι ελπίζω ότι κανείς 
από σας δε θα με ξεχάσει. 
Εγώ στην Ανατολή κι εσείς στη Δύση, ας αγωνιστούμε με καρδιά και \|τυχή ώστε η ενότητα να 
κατοικήσει στον κόσμο, όλοι οι λαοί να γίνουν ένας λαός, και ολόκληρη η επιφάνεια της γης να γίνει 
σαν μια χώρα - γιατί ο Ήλιος της Αλήθειας λάμπει παντού το ίδιο. 
Όλοι οι Προφήτες του Θεού ήρθαν για την αγάπη αυτού του ενός μεγάλου σκοπού. 
Κοιτάξτε πώς αγωνίστηκε ο Αβραάμ για να φέρει την πίστη και την αγάπη ανάμεσα στους 
ανθρώπους· πώς ο Μωυσής προσπάθησε να ενώσει τους ανθρώπους με σωστούς νόμους· πώς ο 
Κύριος Ιησούς Χριστός υπέφερε μέχρι και το θάνατο, προκειμένου να φέρει το φως της αγάπης και 
της αλήθειας σ' ένα σκοτεινό κόσμο. πώς ο Μωάμεθ επιδίωξε να φέρει ενότητα και ειρήνη στις 
διάφορες απολίτιστες φυλές ανάμεσα στις οποίες ζούσε. Και, τέλος, ο Μπαχάολλα υπέφερε 
σαράντα χρόνια για την ίδια υπόθεση - το μοναδικό ευγενικό σκοπό της διάδοσης της αγάπης στα 
παιδιά των ανθρώπων - και προς χάρη της ειρήνης και της ενότητας του κόσμου ο Μπαμπ έδωσε τη 
ζωή του. 
Αγωνιστείτε λοιπόν ν' ακολουθήσετε το παράδειγμα αυτών των Θείων Υπάρξεων, πιείτε απ' την 
πηγή Τους, φωτιστείτε από το Φως Τους, και γίνετε για τον κόσμο σύμβολα του Ελέους και της 
Αγάπης του Θεού. Να είστε για τον κόσμο όπως η βροχή και τα σύννεφα του ελέους, σαν ήλιοι της 
αλήθειας. να είστε ένας ουράνιος στρατός, και θα κατακτήσετε πραγματικά την πόλη των καρδιών. 
Να ευγνωμονείτε το Θεό που ο Μπαχάολλα μας έδωσε ένα γερό και στέρεο θεμέλιο. Δεν άφησε 
χώρο για λύπη στις καρδιές, και τα γραπτά της ιερής Του πένας περιέχουν παρηγοριά για ολόκληρο 
τον κόσμο. Κατείχε τα λόγια της αλήθειας, κι ό,τι είναι αντίθετο στη διδασκαλία Του είναι λάθος. Ο 
κύριος σκοπός ολόκληρου του έργου Του ήταν να εξαλείψει τη διχόνοια. 
Η Διαθήκη του Μπαχάολλα είναι μια Βροχή Καλοσύνης, ένας Ήλιος Αλήθειας, Ύδωρ Ζωής, το Άγιο 
Πνεύμα. Ανοίξτε λοιπόν τις καρδιές σας για να δεχτούν όλη τη δύναμη της Ομορφιάς Του, κι εγώ θα 
προσεύχομαι για όλους σας αυτή η χαρά να είναι δική σας. 
Τώρα σας λέω «αντίο». 
Αυτό το λέω μόνο στον εξωτερικό εαυτό σας. δεν το λέω στις ψυχές σας, γιατί οι ψυχές μας είναι 
πάντοτε μαζί. 
Ανακουφιστείτε και να είστε βέβαιοι ότι μέρα και νύχτα θα στρέφομαι στη Βασιλεία του Αμπχά, 
ικετεύοντας για σας να γίνεστε μέρα με τη μέρα καλύτεροι και αγιότεροι, πλησιέστεροι στο Θεό, και 
όλο και πιο φωτισμένοι από την ακτινοβολία της Αγάπης Του. 
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53. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΝΤΟΛ - ΜΠΑΧΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑθΡΟΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΦΙΛΩΝ ΟΔΟΣ ST. MARTIN'S LANE, ΛΟΝΔΙΝΟ, W.C. 

 
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 1913 
 
Πριν από χίλια περίπου χρόνια ιδρύθηκε μια εταιρία στην Περσία με την επωνυμία «Εταιρία των 
Φίλων», που τα μέλη της συγκεντρώνονταν μαζί για σιωπηλή επικοινωνία με τον Παντοδύναμο. 
Διαίρεσαν τη Θεία φιλοσοφία σε δύο μέρη: το ένα είδος είναι αυτό του οποίου η γνώση μπορεί ν' 
αποκτηθεί με ομιλίες και μελέτη στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Το δεύτερο είδος της 
φιλοσοφίας ήταν αυτό των Φωτισμένων, ή οπαδών του εσωτερικού φωτός. Τα μαθήματα αυτής της 
φιλοσοφίας γίνονταν σιωπηλά. Διαλογίζονταν και έστρεφαν τα πρόσωπα τους στην Πηγή του 
Φωτός, κι απ' αυτό το κεντρικό Φως τα μυστήρια της Βασιλείας αντανακλούσαν στις καρδιές αυτών 
των ανθρώπων. Όλα τα Θεία προβλήματα λύνονταν μ' αυτή τη δύναμη της φώτισης. 
Η Εταιρία των Φίλων αναπτύχθηκε πολύ στην Περσία, και οι κοινωνίες τους υπάρχουν μέχρι και 
σήμερα. Πολλά βιβλία και επιστολές γράφτηκαν από τους ηγέτες τους. όταν συγκεντρώνονται στο 
κέντρο συνάθροισης κάθονται σιωπηλοί και διαλογίζονται· ο αρχηγός τους ξεκινά με κάποια 
πρόταση και λέει στη συγκέντρωση: «Πρέπει να διαλογιστείτε πάνω σ' αυτό το πρόβλημα». Κατόπιν, 
αφού ελευθερώσουν το μυαλό τους απ' οτιδήποτε άλλο, κάθονται και σκέφτονται, και πριν περάσει 
πολλή ώρα η απάντηση αποκαλύπτεται σ' αυτούς. Πολλά περίπλοκα θεία ζητήματα λύνονται μ' 
αυτή τη φώτιση. 
Μερικά από τα μεγάλα ερωτήματα που ξεδιπλώνονται από τις ακτίνες του Ήλιου της 
Πραγματικότητας στο μυαλό του ανθρώπου είναι: το πρόβλημα της πραγματικότητας του 
πνεύματος του ανθρώπου. της γέννησης του πνεύματος. της γέννησης του από αυτό τον κόσμο στον 
κόσμο του θεού. το ζήτημα της εσωτερικής ζωής του πνεύματος και της τύχης του μετά την ανάληψη 
του από το σώμα. 
Διαλογίζονται επίσης πάνω στα επιστημονικά ερωτήματα της εποχής, και με τον ίδιο τρόπο τα 
λύνουν και αυτά. 
Αυτοί οι άνθρωποι που αποκαλούνται «Οπαδοί του εσωτερικού φωτός», επιτυγχάνουν έναν 
υπέρτατο βαθμό δύναμη ς, και είναι τελείως απελευθερωμένοι από τυφλά δόγματα και μιμήσεις. Ο 
κόσμος βασίζεται στις δηλώσεις αυτών των ανθρώπων: με τον εαυτό τους - μέσα στον εαυτό τους - 
λύνουν όλα τα μυστήρια. 
Όταν βρίσκουν λύση με τη βοήθεια του εσωτερικού φωτός, την αποδέχονται, και μετά τη 
διακηρύσσουν διαφορετικά το θεωρούν ζήτημα τυφλής μίμησης. Φτάνουν τόσο μακριά, ώστε να 
συλλογίζονται για την ουσιαστική φύση της Θεότητας, για τη Θεία αποκάλυψη, τη φανέρωση της 
Θεότητας σ' αυτό τον κόσμο. Όλα τα θεία και επιστημονικά ερωτήματα τα λύνουν με τη δύναμη του 
πνεύματος. 
Ο Μπαχάολλα λέει πως υπάρχει ένα σημάδι (απ' το Θεό) σε κάθε φαινόμενο: το σημάδι της 
διάνοιας είναι ο διαλογισμός και το σημάδι του διαλογισμού είναι η σιωπή, γιατί είναι αδύνατο για 
έναν άνθρωπο να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. δεν μπορεί την ίδια ώρα να μιλάει και να 
διαλογίζεται. 
Είναι αυταπόδεικτο γεγονός πως ενόσω διαλογίζεσαι μιλάς με το ίδιο σου το πνεύμα. Σ' αυτή την 
κατάσταση του νου, θέτεις ορισμένα ερωτήματα στο πνεύμα σου και το πνεύμα απαντάει: το φως 
ελευθερώνεται και η πραγματικότητα αποκαλύπτεται. 
Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «άνθρωπος» για οποιονδήποτε που στερείται αυτή την 
ικανότητα του διαλογισμού. χωρίς αυτή, θα ήταν ένα απλό ζώο, κατώτερο από τα κτήνη. 
Χάρη στην ικανότητα διαλογισμού ο άνθρωπος φτάνει στην αιώνια ζωή. χάρη σ' αυτή δέχεται την 
πνοή του Αγίου Πνεύματος - η δωρεά του Πνεύματος δίνεται με τη σκέψη και το διαλογισμό. 
Το ίδιο το πνεύμα του ανθρώπου αναζωογονείται και δυναμώνει κατά τη διάρκεια του διαλογισμού. 
χάρη σ' αυτόν πράγματα για τα οποία ο άνθρωπος δε γνώριζε τίποτε ξεδιπλώνονται εμπρός του. 
Χάρη σ' αυτόν, δέχεται τη θεία έμπνευση, χάρη σ' αυτόν δέχεται την ουράνια τροφή. 
Ο διαλογισμός είναι το κλειδί για ν' ανοίξουν οι πύλες των μυστηρίων. Σ' αυτή την κατάσταση ο 
άνθρωπος φτάνει στην αφαίρεση. Σ' αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος απομακρύνεται απ' όλα τα 
εξωτερικά αντικείμενα. σ' αυτή την υποκειμενική διάθεση βυθίζεται στον ωκεανό της πνευματικής 
ζωής και μπορεί να ξεδιπλώσει τα μυστήρια που υπάρχουν στα ενδότερα των πραγμάτων. Για να 
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γίνει αυτό κατανοητό, σκεφτείτε τον άνθρωπο προικισμένο με δύο είδη όρασης. όταν 
χρησιμοποιείται η δύναμη της εσωτερικής όρασης, η δύναμη της εξωτερικής όρασης δε βλέπει. 
Αυτή η ικανότητα του διαλογισμού απελευθερώνει τον άνθρωπο από τη ζωική φύση, διακρίνει την 
ουσία των πραγμάτων, φέρνει τον άνθρωπο σ' επαφή με το Θεό. 
Αυτή η ικανότητα προβάλλει από τη σφαίρα του αόρατου, τις επιστήμες και τις τέχνες. Χάρη στην 
ικανότητα του διαλογισμού γίνονται δυνατές οι εφευρέσεις, και πραγματοποιούνται κολοσσιαία 
έργα. χάρη σ' αυτή οι κυβερνήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά. Χάρη σ' αυτή την ικανότητα ο 
άνθρωπος εισέρχεται στην ίδια τη Βασιλεία του Θεού. 
Παρόλ' αυτά, μερικές σκέψεις είναι άχρηστες για τον άνθρωπο. είναι σαν τα κύματα που κινούνται 
στη θάλασσα χωρίς αποτέλεσμα. Αν όμως η ικανότητα του διαλογισμού βυθιστεί στο εσωτερικό 
φως και αποκτήσει θείες ιδιότητες, τότε τ' αποτελέσματα θα επιβεβαιωθούν. 
Η ικανότητα του διαλογισμού μοιάζει με τον καθρέπτη. αν τον τοποθετήσετε μπροστά σε γήινα 
αντικείμενα, θα καθρεφτίσει αυτά. Γι' αυτό αν το πνεύμα του ανθρώπου συλλογίζεται γήινα θέματα 
θα πληροφορηθεί γι' αυτά. 
Αν όμως στρέψετε τον καθρέφτη του πνεύματος σας προς τον ουρανό, οι ουράνιοι αστερισμοί και 
οι ακτίνες του Ήλιου της Πραγματικότητας θα καθρεφτιστούν στις καρδιές σας, και θ' αποκτήσετε 
τις αρετές της Βασιλείας. Γι' αυτό ας κρατήσουμε αυτή την ικανότητα στη σωστή κατεύθυνση - ας τη 
στρέψουμε προς τον ουράνιο Ήλιο κι όχι σε γήινα αντικείμενα - ώστε ν' ανακαλύψουμε τα μυστήρια 
της Βασιλείας και να καταλάβουμε τις αλληγορίες της Βίβλου και τα μυστήρια του πνεύματος. 
Είθε να γίνουμε πραγματικά καθρέφτες που αντανακλούν τις ουράνιες πραγματικότητες, και είθε να 
γίνουμε τόσο αγνοί ώστε να καθρεφτίζουμε τ' αστέρια τ' ουρανού. 
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54. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

 
Cadogan Gardens 97, Λονδίνο  
26 Δεκεμβρίου, 1912 
 
«Πρέπει η Προσευχή να παίρνει τη μορφή πράξης;» 
Αμπντολ-Μπαχά: «Ναι: στην Μπαχάι Πίστη οι τέχνες, οι επιστήμες και όλα τα επαγγέλματα 
θεωρούνται λατρεία. Ο άνθρωπος που κατασκευάζει ένα κομμάτι επιστολόχαρτο χρησιμοποιώντας 
το μέγιστο των ικανοτήτων του, ευσυνείδητα, συγκεντρώνοντας όλες τις δυνάμεις του για να το 
τελειοποιήσει, εξυμνεί το Θεό. Με λίγα λόγια, κάθε αγώνας και προσπάθεια του ανθρώπου που 
βγαίνει απ' όλη την καρδιά του είναι λατρεία, αν παρακινείται από τα υψηλότερα κίνητρα και τη 
θέληση να προσφέρει υπηρεσία στην ανθρωπότητα. αυτή είναι η λατρεία: να υπηρετούμε το 
ανθρώπινο γένος και να καλύπτουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Η υπηρεσία είναι προσευχή. Ο 
γιατρός που εξυπηρετεί τον άρρωστο ευγενικά, στοργικά, ελεύθερος από προκαταλήψεις και 
πιστεύοντας στην αλληλεγγύη της ανθρώπινης φυλής, δοξάζει το Θεό. 
«Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας;» 
Αμπντολ-Μπαχά: «Ν' αποκτούμε αρετές. Ερχόμαστε από τη γη· γιατί περάσαμε απ' το βασίλειο των 
ορυκτών στο φυτικό βασίλειο - απ' το φυτό στο ζωικό βασίλειο; Για να φτάσουμε την τελειότητα σε 
καθένα απ' αυτά τα βασίλεια, για να έχουμε τις καλύτερες ιδιότητες των ορυκτών, για ν' 
αποκτήσουμε τη δυνατότητα της ανάπτυξης όπως το φυτό, για να εφοδιαστούμε με τα ένστικτα του 
ζώου και να έχουμε τις αισθήσεις της όρασης, της ακοής, της όσφρησης, της αφής, και της γεύσης, 
μέχρι που από το ζωικό βασίλειο να περάσουμε στον κόσμο των ανθρώπων και να μας δωριθεί η 
λογική, η δύναμη της εφεύρεσης και οι δυνάμεις του πνεύματος». 
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55. ΤΟ ΚΑΚΟ 

 
«Τι είναι το κακό;» 
Αμπντολ-Μπαχά: «Κακό είναι η ατέλεια. Αμαρτία είναι η κατάσταση του ανθρώπου στον κόσμο της 
κατώτερης φύσης, γιατί στη φύση υπάρχουν ελαττώματα όπως η αδικία, η τυραννία, το μίσος, η 
εχθρότητα, η διαμάχη: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του κατώτερου επιπέδου της φύσης. Αυτές 
είναι οι αμαρτίες του κόσμου, οι καρποί του δέντρου απ' τους οποίους έφαγε ο Αδάμ. 
Με την εκπαίδευση πρέπει ν' απελευθερωθούμε απ' αυτές τις ατέλειες. Οι Προφήτες του Θεού 
στάλθηκαν, και τα Ιερά Βιβλία γράφτηκαν για να μπορέσει ο άνθρωπος ν' απελευθερωθεί. Όπως 
γεννιέται σ' αυτό τον κόσμο της ατέλειας από τη μήτρα της γήινης μητέρας του, έτσι γεννιέται και 
στον κόσμο του πνεύματος χάρη στη θεία εκπαίδευση. όταν ο άνθρωπος γεννιέται στον κόσμο των 
φυσικών φαινομένων βρίσκει το σύμπαν όταν γεννιέται από τον κόσμο αυτό στον κόσμο του 
πνεύματος, βρίσκει το Ουράνιο Βασίλειο». 
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56. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

«Η ψυχή προοδεύει περισσότερο με τη λύπη ή με τη χαρά σ' αυτό τον κόσμο;» 
Αμπντολ-Μπαχά: «Ο νους και το πνεύμα του ανθρώπου προοδεύουν όταν δοκιμάζεται 
υποφέροντας. Όσο περισσότερο οργώνεται το χωράφι, τόσο περισσότερο θα αναπτυχθεί ο σπόρος, 
και θα είναι καλύτερη η σοδειά. Όπως το αλέτρι αυλακώνει τη γη βαθιά και την καθαρίζει από τ' 
αγριόχορτα και τ' αγκάθια, έτσι και ο πόνος και η συμφορά ελευθερώνουν τον άνθρωπο από τα 
ασήμαντα πράγματα αυτής της εγκόσμιας ζωής μέχρι να φτάσει σε μια κατάσταση πλήρους 
αποδέσμευσης. Η διάθεση του σ' αυτό τον κόσμο θα είναι αυτή όπως της θείας ευτυχίας. Ο 
άνθρωπος, για να το πούμε έτσι, είναι ανώριμος: η ζέστη της φωτιάς του πόνου θα τον κάνει ώριμο. 
Κοιτάξτε πίσω στους καιρούς που πέρασαν και θα δείτε πως οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι εκείνοι 
που υπέφεραν πάρα πολύ». 
«Αυτός που χάρη στον πόνο έχει κατορθώσει να εξελιχθεί, πρέπει να φοβάται την ευτυχία;» 
Αμπντολ-Μπαχά: «Μέσω του πόνου θα φτάσει σε μια αιώνια ευτυχία, που τίποτε δε θα μπορεί να 
του την πάρει. Οι απόστολοι του Χριστού υπέφεραν: έφτασαν στην αιώνια ευτυχία». 
«Είναι λοιπόν αδύνατο να φτάσουμε στην ευτυχία χωρίς πόνο;» 
Αμπντολ-Μπαχά: «Για να φτάσει κανείς στην αιώνια ευτυχία πρέπει να υποφέρει. Αυτός που 
έφτασε στην κατάσταση της αυτοθυσίας έχει πραγματική χαρά. Η προσωρινή χαρά θα χαθεί». 
«Μπορεί μια απελθούσα ψυχή να συνομιλήσει με κάποιον που βρίσκεται ακόμη στη γη;» 
Αμπντολ-Μπαχά: «Μπορεί να γίνει συνομιλία, όχι όμως όπως η δικιά μας συνομιλία. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία πως οι δυνάμεις των ανώτερων κόσμων αλληλεπιδρούν με τις δυνάμεις αυτού του 
κόσμου. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ανοιχτή στην έμπνευση· αυτή είναι η πνευματική 
επικοινωνία. Όπως στο όνειρο μιλάει κανείς μ' ένα φίλο, ενώ το στόμα του είναι κλειστό, έτσι 
συμβαίνει και στην συνομιλία του πνεύματος. Ένας άνθρωπος μπορεί να συνομιλήσει με το εγώ του 
μέσα του λέγοντας: «Μπορώ να το κάνω αυτό; Θα ήταν φρόνιμο να κάνω αυτό το έργο;» Τέτοιου 
είδους είναι αυτή η συνομιλία με τον ανώτερο εαυτό». 
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57. ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΔΗ ΑΓΑΠΗΣ 

 
Cadogan Gardens 97, Λονδίνο  
Σάββατο 4 Ιανουαρίου, 1913. 
 
Τί δύναμη είναι η αγάπη! είναι η πιο θαυμαστή, η πιο μεγάλη, απ' όλες τις ζωντανές δυνάμεις. 
Η αγάπη δίνει ζωή στους άψυχους. Η αγάπη ανάβει μια φλόγα στην καρδιά που είναι κρύα. Η 
αγάπη φέρνει ελπίδα στους απελπισμένους και γεμίζει χαρά στις καρδιές των λυπημένων. 
Στον κόσμο της ύπαρξης πραγματικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη δύναμη της αγάπης. 
όταν η καρδιά του ανθρώπου φλέγεται με τη φλόγα της αγάπης, είναι έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα 
- ακόμα και τη ζωή του. Στο Ευαγγέλιο αναφέρεται πως ο Θεός είναι αγάπη. 
Υπάρχουν τέσσερα είδη αγάπης.  
Η πρώτη είναι αυτή που ρέει από το Θεό στον άνθρωπο. αποτελείται από τις ανεξάντλητες χάρες, τη 
Θεία λαμπρότητα και την ουράνια φώτιση. Μέσα απ' αυτή την αγάπη ο κόσμος της ύπαρξης 
λαμβάνει ζωή. Χάρη σ' αυτή την αγάπη ο άνθρωπος προικίζεται με τη φυσική ύπαρξη, μέχρις ότου, 
χάρη στην πνοή του Αγίου Πνεύματος - αυτή την ίδια αγάπη - αποκτά την αιώνια ζωή και γίνεται η 
εικόνα του Ζωντανού Θεού. αυτή η αγάπη είναι η πνοή κάθε αγάπης στον κόσμο της δημιουργίας. 
Η δεύτερη είναι η αγάπη που ρέει από τον άνθρωπο προς το Θεό. αυτή είναι πίστη, έλξη στο Θεό, 
διαφωτισμός, πρόοδος, είσοδος στο Βασίλειο του Θεού, αποδοχή της Γενναιοδωρίας του Θεού, 
φώτιση με τα φώτα της Βασιλείας. αυτή η αγάπη είναι η πηγή κάθε φιλανθρωπίας, αυτή η αγάπη 
κάνει τις καρδιές των ανθρώπων ν' αντανακλούν τις ακτίνες του Ήλιου της Πραγματικότητας. 
Η τρίτη είναι η αγάπη του Θεού προς τον Εαυτό Του ή την Ταυτότητα του Θεού. αυτή είναι η 
μεταμόρφωση της Ωραιότητας Του, η αντανάκλαση του Εαυτού Του στον καθρέφτη της 
Δημιουργίας Του. αυτή είναι η πραγματικότητα της αγάπης, η Αρχέγονη Αγάπη, η Αιώνια Αγάπη. Σε 
μία ακτίνα αυτής της Αγάπης οφείλει την ύπαρξη της κάθε άλλη αγάπη. 
Η τέταρτη είναι η αγάπη του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Η αγάπη που υπάρχει ανάμεσα στις 
καρδιές των πιστών εμπνέεται από το ιδανικό της ενότητας του πνεύματος. αυτή η αγάπη 
επιτυγχάνεται χάρη στη γνώση του Θεού, έτσι ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν τη Θεία Αγάπη ν' 
αντικατοπτρίζεται στις καρδιές τους. Ο καθένας βλέπει στον άλλο την Ωραιότητα του Θεού ν' 
αντανακλάται στην ψυχή του, και βρίσκοντας αυτό το σημείο ομοιότητας, έλκονται ο ένας προς τον 
άλλο με αγάπη. αυτή η αγάπη θα κάνει όλους τους ανθρώπους κύματα μιας θάλασσας, αυτή η 
αγάπη θα τους κάνει όλους αστέρια ενός ουρανού και καρπούς ενός δέντρου. αυτή η αγάπη θα 
φέρει την πραγματοποίηση της αληθινής ομόνοιας, το θεμέλιο της πραγματικής ενότητας. 
Η αγάπη όμως που μερικές φορές υπάρχει μεταξύ φίλων δεν είναι (αληθινή) αγάπη, γιατί υπόκειται 
σε μεταβολή. είναι απλώς έλξη. Καθώς ο άνεμος φυσά, τα τρυφερά δέντρα λυγίζουν. όταν ο άνεμος 
είναι Ανατολικός, το δέντρο γέρνει προς τη Δύση, κι όταν ο άνεμος γίνεται Δυτικός το δέντρο γέρνει 
προς την Ανατολή. Αυτού του είδους η αγάπη απορρέει από τις τυχαίες περιστάσεις της ζωής. Δεν 
είναι αγάπη, είναι απλώς γνωριμία. υπόκειται σε αλλαγή. 
Σήμερα θα δείτε δύο ψυχές φαινομενικά σε στενή φιλία. αύριο όλο αυτό μπορεί ν' έχει αλλάξει. 
Χθες ήταν πρόθυμοι να πεθάνουν ο ένας για τον άλλο, και σήμερα αποφεύγει ο ένας την παρέα του 
άλλου! Αυτό δεν είναι αγάπη. είναι η παράδοση της καρδιάς στα τυχαία γεγονότα της ζωής. όταν 
αυτό που αποτέλεσε την αιτία αυτής της «αγάπης» παρέλθει, η αγάπη παρέρχεται και αυτή. αυτό 
δεν είναι στην πραγματικότητα αγάπη. 
Η αγάπη είναι μόνο αυτά τα τέσσερα είδη που εξήγησα.  
α) Η αγάπη του Θεού προς την ταυτότητα του Θεού. Ο Χριστός είπε πως ο Θεός είναι Αγάπη.  
β) Η αγάπη του Θεού για τα παιδιά Του, τους δούλους Του. 
γ) Η αγάπη του ανθρώπου για το Θεό και  
δ) η αγάπη του ανθρώπου για τον άνθρωπο. 
Αυτά τα τέσσερα είδη αγάπης προέρχονται από το Θεό. είναι ακτίνες του Ήλιου της 
Πραγματικότητας. είναι οι Πνοές του Αγίου Πνεύματος. είναι τα Σημεία της Πραγματικότητας. 
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58. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΠΝΤΟΛ-ΜΠΑΧΑ 

 
28 Αυγούστου, 1913 
 
Ω, εσύ, αγαπημένη μου κόρη! 
Το εύγλωττο και ευφράδες γράμμα σου διάβασα προσεκτικά σ' έναν κήπο, κάτω απ' το δροσερό 
ίσκιο ενός δέντρου, ενώ φύσαγε η απαλή αύρα. Τα μέσα της φυσικής απόλαυσης απλώνονταν 
μπροστά στα μάτια και το γράμμα σου έγινε η αιτία πνευματικής αγαλλίασης. Αληθινά, λέω, δεν 
ήταν ένα γράμμα, μα ένας ροδόκηπος στολισμένος με υάκινθους και λουλούδια. Είχε το γλυκό 
άρωμα του παραδείσου και ο ζέφυρος της Θείας Αγάπης έπνεε στις ρόδινες λέξεις του. 
Καθώς δεν έχω αρκετό χρόνο στη διάθεση μου, θα δώσω εδώ μια σύντομη, συμπερασματική και 
περιεκτική απάντηση. Έχει ως εξής: 
Σ' αυτή την Αποκάλυψη του Μπαχάολλα οι γυναίκες βαδίζουν δίπλα - δίπλα με τους άντρες. Σε 
καμία κίνηση δε μένουν πίσω. Τα δικαιώματα τους με τους άντρες είναι ίσα στο βαθμό. Θα 
εισέλθουν σ' όλους τους διοικητικούς κλάδους της πολιτικής. Θα επιτύχουν σε όλα σ' ένα τέτοιο 
βαθμό ανάπτυξης, που θα θεωρείται η ανώτατη κατάσταση του κόσμου των ανθρώπων, και θα 
μετέχουν σ' όλες τις υποθέσεις. Να είσαι σίγουρη· Μην κοιτάς τις σημερινές συνθήκες· στο όχι πολύ 
απομακρυσμένο μέλλον, ο κόσμος των γυναικών θα γίνει υπέρλαμπρος και πανένδοξος. γιατί η 
Αυτού Αγιότητα ο Μπαχάολλα το θέλησε έτσι! Την περίοδο των εκλογών το δικαίωμα της ψήφου 
είναι το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών, και η είσοδος των γυναικών σε όλα τ' ανθρώπινα 
αξιώματα είναι ένα θέμα που δεν επιδέχεται άρνηση, ούτε αμφισβήτηση. Καμία ψυχή δεν μπορεί 
να το καθυστερήσει ή να το εμποδίσει. 
Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα τα οποία δεν αξίζουν τη συμμετοχή των γυναικών. Για 
παράδειγμα, όταν η κοινότητα παίρνει σθεναρά αμυντικά μέτρα για την επίθεση των εχθρών, οι 
γυναίκες εξαιρούνται από τη στράτευση. Μπορεί να συμβεί σε μια ορισμένη χρονική στιγμή 
πολεμοχαρείς και άγριες φυλές να επιτεθούν με μανία στην πολιτεία, με σκοπό να 
πραγματοποιήσουν ολοκληρωτική σφαγή των μελών της· σε μια τέτοια περίσταση η άμυνα είναι 
αναγκαία, όμως είναι καθήκον των αντρών να οργανώσουν και να εκτελέσουν τέτοιου είδους 
αμυντικές επιχειρήσεις, και όχι των γυναικών - γιατί οι καρδιές τους είναι ευαίσθητες και δεν 
μπορούν ν' αντέξουν στη θέα της φρίκης της σφαγής, ακόμη κι αν γίνεται προς χάρη της άμυνας. 
από τέτοια και άλλα παρόμοια εγχειρήματα οι γυναίκες εξαιρούνται. 
Όσον αφορά τη σύνθεση του Οίκου Δικαιοσύνης, ο Μπαχάολλα απευθύνεται στους άντρες, 
λέγοντας: «Ω εσείς, άντρες του Οίκου Δικαιοσύνης!». 
Όταν όμως πρόκειται να εκλεγούν τα μέλη του, το δικαίωμα που ανήκει στις γυναίκες, όσον αφορά 
την ψήφο και την έκφραση γνώμης, είναι αναμφισβήτητο. όταν οι γυναίκες φτάνουν στην ανώτατη 
βαθμίδα προόδου, τότε, ανάλογα με τις ανάγκες του καιρού και του τόπου, και με τις μεγάλες τους 
ικανότητες, θ' αποκτήσουν εξαιρετικά προνόμια. Να έχετε εμπιστοσύνη σ' αυτά που σας λέω. Η 
Αυτού Αγιότητα ο Μπαχάολλα, ενίσχυσε πάρα πολύ την υπόθεση των γυναικών, και τα δικαιώματα 
και τα προνόμια των γυναικών είναι μια από τις σημαντικότερες αρχές του Αμπντολ-Μπαχά. Μείνε 
ήσυχη! Πριν περάσει πολύς καιρός, θα έρθουν οι μέρες, που οι άντρες απευθυνόμενοι στις 
γυναίκες, θα πουν: «Να είστε ευλογημένες! Να είστε ευλογημένες! Αληθινά αξίζετε κάθε δώρο. 
Αληθινά αξίζετε να στολίσουμε το κεφάλι σας με το στέμμα της αιώνιας δόξας, γιατί στις επιστήμες 
και τις τέχνες, στις αρετές και την τελειότητα θα γίνετε ίσες με τον άντρα, και σε ό,τι αφορά την 
τρυφερότητα της καρδιάς και την αφθονία της ευσπλαχνίας και της συμπόνιας είστε ανώτερες». 
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