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BAHAIA

PENSO

l'ri ]Jublikigis en la marta nwne1'O de La Revuo la belan 1)(11'010'11.,
kiun [aris Abdu'l Balia en Edinbtwgh,
la 1de Januaro, 10m poste la
,"elo de la Bahaista mootulo venis Pas-izon: Li tic estis akcepiua de la
Gru]Jo Espercntuta
Pariza, la 1.2 de Februaro ; kc~j li denoue 1Jroklamis en parolado, kiu« oni leqos Ci poste, sian [aooron al Esperonto,
La Bahcismo
estas nova reliqio,
[ondita antaû sesdek ja;'oj de
Bohau'llah,
1)aITO
de Abdul
Baho:
flavante nek ])(/SI1'OTon, 'nek
kulton, titi movado estas moder-na socia filozofio ,!m) grava morale
diista pli, al vem religio en la senco, en ku» oni kutime komprenas
iiun Ci norton, Nia samuleano lVilliam J;T.-. Mann, [am. an/atl ses jaroj ,
}Jublikigis esperantcn triulukon de « La Historia de l' Boliaja movado,
umioersala Fulo » oerkitan de Sydney S]J1'ague 1. Ei: ti,!l Ci intel'esa
brosuro oni trooas sciigojn 1)1'i la naski10 ka:f la (e(aj principe] de
la Baliaismo:
El tiuj nunekiisttmiaj
l'eligiaj mooado], la Bahaista estas la sola,
kilt enskribis la enkontlukon de uitemacia lingvo en sian doqmaron kaj
ku: konsuleras la !Îeneralan alprenon de lia lingvo, kiel ?1ecesa porla
1J0no kaj plipel'(ektigo
de la liomoro, Bahaismo
estas ankau la sola
reliçio , kies êefo ordonas al siaj fideluloj, ke ili lerne Esperonttni.
P?'O tio la Esperaniistoj
suldas al tiu mouado specuilasi atenton;
kaj
p1'O tio an/wu nia] legantoj koniprenos, kial La Revuo,
koankcni
plene sendependa ka] I/eil trala, decidis, ke (Ji de mm requle publi kiqos,
almenaû duni kelka tempo, artikolojn pri la,« Bahaia Penso »,
Cetere, la principoj de l' Boliaismo estas tiel pure], tiel geneTalaj,
tiel senigitaj de Iiia aparia tito, de ha speciala koncepto ]J1'i Dio, ke
ili prezentas nw' uniuersolrm moralon; ku: kontraûsiaros
nenuui alias:
doqmon; kaj kiu. estos ccrte akceptita de t?iuj ano) de iu ajn reliqio .
LA HEDAIlCIO.
L Ce The P?'io?'y Press, London, 70, Highstreet,
Hampstead
; prezo : 3 pencoj.
S'· Vl. Mann en sia t raduko skribis 'Bahafa (kunj) ; Iaü la konsilo cie S'· Hippolyte Dreyfus, kiu afable komunikis
al ni la clokumentojn,
kiujn ni publikigos, la ortograûo
Baluiia (kun i) estas pli kon ïorrna je la persa kaj aralm
vortoj.
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La principoj

,\
1

de la Bahaismo .

. 1. - Kredo al Dio, la senlima Esenco, la unua Kaüzo, la universala Inteligento.
II. - Kono de Dio, pel' ôiuj Liaj malsamaj manifestigoj,
kaj
precipe pel' Lia superega Manif'estigo, la Prefete.
Ill. - Lia lasta kaj Lia plej kompleta Manifestigo : Bahau'llah 1•
. IV. - 'La Bahaismo, kiu havas nek pastraron nek kulton , konsistigas la praktikon de la religio en la disvolvmaniero
donita al
nia vivo. La direktado de la religio, laü la instrukcioj de Bahau'llah,
apartenas allia filo, Abdu'l Baha; post liu êi g'i estos konfidita en
ôiu Bahaia kornunumo
al la zorgoj de elektotaj
konsilantaroj
nomitaj
BaiLuî Acl12•
V. - Gia celo estas la interhoma frateco kaj la universala paco,
esencaj instigantoj de l' progreso.
VI. - êi tiu celo estos aLingita pel' :
La rekono de la Vero entenata en êiu religio,
La amo al nia proksimulo,
La individuaj penadoj por diskonigi la Veron,
La internacia unuigo , la solidareco de l' hornklasoj ,
La laboro, konsiderata
kiella plej êefa ago de adorado,
La egaleco inter rasoj kaj seksoj,
La alpreno de universala lingvo,
La instruiteco kaj edukiteco igitaj pli efekti vaj,
La penado de êiuj por aLingi, en tiu ôi vivo mem,kaj
pel' tiu ôi
vivo, superan spiritan slaton, unua etape de niaj estontaj evoluoj.

j,

Parolo de Abdu1 Baha en Parizo.

r

Ekzistas en la mondo du specoj de entreprenoj;
unuj estas universalaj , la aliaj estas apartaj. La rezultato de tiuj êi estas limita,
dum la rezuItato de la aliaj estas g·enerala. Tiel, la homamaj problernoj, kiuj celas la generalan profiton, estas universalaj
entreprenoj kaj iIiaj rezultatoj estos u oiversaligitaj
dank' al la homa
L Tiu

(;i

tria principo

estas eble la sola, kiu apartigas Bahaismon

religioj kaj sekve ne akordigas
.2. Bai/ll'l.Adl

= Logejo

kun aliaj kreiloj .

de ia Justeco.

de aliaj
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solidareco. Tiel ankaü la internaciaj leg'oj utilas pOl' interproksimigi
la naciojn. Sekve vi vidas, kian gravecon oni devas aljugi al êiu
universala entrepreno, êar giaj efikoj estas senlimaj. Oni do povas
diri, ke ôiu universala entrepreno
estas dia kaj ke ôiu alia estas
nur homa. Same, la universala lumo, kin venas de la suno, estas
dia, dum la lumoj de liu êi salono venas de l' elpenso de la homo.
Pel' tio êi mi volas al vi montri, ke ôiu homa entrepreno,
kiu
provas fondi la solidarecon inter la nacioj kaj enverêi la spiriton
de universaleco
en Ii! korojn , estas dia. Ni povas do diri, ke la
internacia helpa lingvo havas plej grandan gravecon en la mondo
tial, ke gi estas ilo, kiu evitigos miskomprenojn
inter la popoloj,
kune cementes la korojn kaj estos la rimedovper kiu ôiu individuo
en la mondo po vos informigi pri la sciencaj lahoraj de siaj sirniluloj.
La kondiêo pOl' ôiu kono kaj ôiu progreso estas la instrno kaj la
akiro de l' sciencoj, kiuj siavice dependas de la lingvajo.
Oni komprenas,
ke en la tago,. kiam la internacia
lingvo
estos universale
alprenita,
la sciado kaj la instruiteco
farigos
ankaü universala j.
Vi certe scias, ke, en la pasintaj tempo], lingvo komuna, parolita
de pluraj popoloj, ofte kreis spiriton de solidareco kaj .de unuigo.
Ekzemple, antaü 1 300 jaroj, ekzistis grand a nombre da naciecoj
diversaj en Oriento : estis la Kophtoj en Egiptujo, la Sirianoj en
Sirio, la Asirianoj en Mosul, la Babilonanoj
en Bagdad, k. c,
Kvankam multaj malsamecoj
de opinioj kaj fortegaj malamoj
disigis tiujn naciojn, ili, pliproksimiginte
pel' la lslamo, igis la
araban lingvon sia kornuna. La studo de tiu ôi lingvo faris el ili
unu solan nacion. Ni tamen tre bone scias, ke la Egiptoj ne estas
Araboj, Ile pli, 01 la Kophtoj, la Sirianoj, la Haldeanoj, la Asirianoj
kaj la popoloj log'antaj en Bagdad. êiu el tiuj popoloj apartenas
al propra nacieco, sed, pel' la uzo de la araba lingvo, ili estas êiuj
konsiderataj , kiel, Arahoj. Ili tiel unuigis, ke ne estos plu eble .
rornpi Linn nedetrueblan
ligilon. Ekzistas hcdiaü en Sirio multaj
religiaj sektoj, kiel la Katolikoj, la Ortodoksoj, la Mahometanoj ,
la Hebreoj,
la Grekoj, le c. Ôiuj tamen sin konsideras,
bel
Araboj, kvankam reale ili ne estas tiaj.
La universala
lingvo estas do la plej bona ilo pOl' unuigi la
popolojn. La kaüzo de la nunaj cliscelacloj en Eüropo estas la
di verseco de la lingvoj ; mi diras : tin ôi homo estas Germano, tiu
alia estas Halo, Anglo, Franco, k. c.; kvankam tiuj homoj one
LA REVUO nO SI.

l'

1

!Ii

418

LA REVU0

apartenas alla sama raso, la lingvajo :stas la granda obstaklo inter
ili. Sed, se ni posedus universalan lingvon, tio êi ne ekzistus. Same
kiel en Oriento , komuna lingvo unuigus êiujn popolojn de Eüropo,
La cela de ôi tiuj rimarkoj estas pruvi, ke la plej bona maniero
pOl' prepari la unuecon kaj la harmonion inter la nacioj estas la
instruado de internacia ling·vo.
Bahau'llah
skrihis jam antaü sesdek jaroj pri la internacia
lingvo. Li diras, ke tiel longe, kiam tiu lingvo ne estos elpensits,
plena unuigo inter la diversaj partoj 'de l' mondo estos neefektivigebla,. ôar la miskornprenoj
daürigosrnalhelpi
universalan
interkonsentou.
.
Generale) la popoloj de Oriente ne konas la okazajojn,
hiuj
produktigas
en Olccidento ; kaj same la Okcidentanoj
ne povas
simpatie kontaktigi kun la Orientanoj. Iliaj pensoj estas enfermitaj
en apartaj kestoj : la internacia
lingvo estos la slcsilo, kiu ilin
malfermos. Se ni posedus tiun ling-von, la okcidentaj libroj POYUS
esti facile tradukitaj , kaj la Orientanoj
povus inforrnigi pri ilia
enhavo. Same la orientaj lihroj estus tradukitaj
profite al la
Okcidentanoj.
Tiel povus esti detruitaj
inter ùiferencaj
religioj
êiuj miskomprenoj , kies kousekvencoj
estas netakseblaj,
Mi estas Orientano , kaj mi nenion scias pri viaj pensoj; sarne
vi nescias la miajn. Se ni havus lingvon kornunan, unuj kaj la aliaj,
ni ponls nin koni sen la helpo de interpretisto.
Vidu do la gravecon
de tiu internacia
lingvo. Ci faras el la tuta mon do unu solan
patrujon kaj Iarigos la plej granda ilo de l' homa progresado.
Ci
levos la standard on de l'uuueco de l' hornaro kaj faros el la tuta tero
universalan
respublikon.
Gi estos la kaüzo de la amo intel' la
homidoj. Gi kreos la interkonsen ton inter la diversaj rasoj.
Ni danku Dion, ke Do Zamenhof elpensis la internacian
lingvou
Esperanto. Ci havas êiujn poveblajn kvalitojn pOl' fangi la rime do
pOl' la internaciaj rilatoj. .Ni elevas ôiuj esti alli dankemaj pro Liu
nohla penado, êar Ii bone servis al la homaro; kaj la sinoferema
spirito, kiu fervorigas liajn adeptojn, helpos al g'ia disvastigo. Ni
devas do ôiuj lerni tiun ôi lingvon kaj g'Ïn konigi kiel eble plej, por
ke gi fine estu akceptita de ôiuj registaroj
de la monde kaj estu
enmetita en la progl'amon de êiuj lernejoj.
Mi espel'as, ke la lingvo de la estontaj kongresoj
kaj de la
internaciaj konferencoj estos Esperanto. Tiel la homoj devos lerni
nul' du lingvojn, sian propran kaj Esperanton.
Tiam perfekta
unuigo estos starigita inter êiuj popoloj de la mondo.
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J ug·u, kiel malfaeile hodiaü estas komunikigi in Ler malsamaj
popoloj. Se oni lernos kvindek lingvojn, oni tamen povos vojagi tra
landoj ne sin kornprenigante.
Mi scias plurajn lingvojn de Oriente,
sed mi nescias la okcidentajn
lingvojn. Se tiu internacia
lingvo
estus uzata, vi povus koni miajn pensojn, kaj mi sciu la viajn :
kora intimeeo ekzistus inter ni.
~'vIido esperas, ke vi klopodos pOl' disvastigi Esperanton,
Sendu
profesorojn al Persujo, pOl' g'in instrui al la junuloj. Miaflanke mi
skrihis tien al kelkaj Persoj , ke ili venu ôi tien kaj g'in studu. Mi
esperas, ke ôi bu lingvo estos rapide proklamita ; tiam la homaro
havos la eternan paconv ôiuj nacioj kune asociigos, kiel mernhroj
de unu sama familio.
Vi estas ôi tic kunigitaj pOl' nobla afero : Via espere estas tari
grandan servon al la homaro , kaj, funcle de 111iakoro, mi pri tio
vin gratulas.
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