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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Παρακάτω ακολουθούν οι Πινακίδες και η ∆ιαθήκη του Αµπντολ-Μπαχά
Όλη η δόξα ας είναι σ’Αυτόν, ο Οποίος µε την Ασπίδα της Συνθήκης Του, έχει φρουρήσει το
Ναό της Υπόθεσής Του από τα βέλη της αµφιβολίας, ο Οποίος µε τις Στρατιές της ∆ιαθήκης Του έχει
διαφυλάξει το Ιερό του πλέον Ευεργετικού Νόµου Του και έχει προστατέψει το Ευθύ και Λαµπρό
Μονοπάτι Του, σταµατώντας κατ’αυτόν τον τρόπο την επίθεση της οµάδας των παραβατών της Συνθήκης, που απείλησαν να υποσκάψουν το Θεϊκό Του Οικοδόµηµα, ο Οποίος έχει προστατέψει το
Ισχυρό Του Φρούριο και την Πανένδοξη Πίστη Του µε τη βοήθεια ανθρώπων οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τη διαβολή των συκοφαντών, τους οποίους καµιά γήινη απασχόληση, και καµία δόξα και
δύναµη δεν µπορεί να αποµακρύνει από τη Συνθήκη του Θεού και τη ∆ιαθήκη Του, που έχουν καθιερωθεί σταθερά µε τους σαφείς και εµφανείς λόγους Του, έχουν γραφτεί και αποκαλυφτεί από την
Πανένδοξη Πένα Του και έχουν καταγραφεί στη ∆ιαφυλαγµένη Πινακίδα.
Χαιρετισµός και έπαινος, ευλογία και δόξα σ’εκείνο το πρωταρχικό κλωνάρι του Θεϊκού και Ιερού Λωτού που βλάστησε, ευλογήθηκε, έγινε τρυφερό, χλοερό και ανθηρό από τα ∆ίδυµα Άγια ∆έντρα, το πιο θαυµαστό, µοναδικό και ανεκτίµητο µαργαριτάρι, το οποίο λάµπει µέσα από τις ∆ίδυµες
κυµατώδεις θάλασσες, πάνω στα παρακλάδια του ∆έντρου της Αγιότητας, στα κλωνάρια του Ουράνιου ∆έντρου, σ’εκείνους που την Ηµέρα της Μεγάλης ∆ιαίρεσης έµειναν σταθεροί και ακλόνητοι
στη Συνθήκη, πάνω στα Χέρια (στυλοβάτες) της Υπόθεσης του Θεού, που έχουν διαχύσει παντού τις
Θεϊκές Ευωδίες, έχουν διακηρύξει τις Αποδείξεις Του, έχουν αναγγείλει την Πίστη Του, έχουν ανακοινώσει παντού το Νόµο Του, έχουν αποδεσµεύσει τον εαυτό τους απ’όλα εκτός από Αυτόν, έχουν
υποστηρίξει την εντιµότητα σ’αυτόν τον κόσµο και έχουν ανάψει τη Φωτιά της Αγάπης του Θεού
στα βάθη των καρδιών και ψυχών των υπηρετών Του· σ’εκείνους που έχουν πιστέψει, έχουν παραµείνει βέβαιοι, έχουν σταθεί ακλόνητοι στη Συνθήκη Του και έχουν ακολουθήσει το Φως, που µετά
το θάνατό µου θα λάµπει από τη Χαραυγή της Θεϊκής Καθοδήγησης- διότι ιδού! αυτό είναι το ευλογηµένο και καθαγιασµένο κλωνάρι που έχει βλαστήσει από τα ∆ίδυµα Άγια ∆έντρα. Ευλογηµένος
είναι εκείνος που αναζητά το καταφύγιο της σκιάς του που επισκιάζει όλη την ανθρωπότητα.
Ω σεις αγαπηµένοι του Κυρίου! ‘Το σπουδαιότερο απ΄όλα τα πράγµατα είναι η προστασία της
Αληθινής Πίστης του Θεού, η διαφύλαξη του Νόµου Του, η προάσπιση της Υπόθεσής Του και η υπηρεσία στο Λόγο Του. ∆έκα χιλιάδες ψυχές έχυσαν ποτάµια από το ιερό αίµα τους σ’αυτό το µονοπάτι, πρόσφεραν τις πολύτιµες ζωές τους θυσία σ΄Αυτόν, έσπευσαν βυθισµένοι σε άγια έκσταση στο
ένδοξο πεδίο του µαρτυρίου, ανύψωσαν το Λάβαρο της Πίστης του Θεού και έγραψαν µε το αίµα της
ζωής τους στην Πινακίδα του κόσµου τους στίχους της Θείας Του Ενότητας. Το ιερό στήθος της Αυτού Αγιότητας, του Εξυψωµένου (ας γίνει η ζωή µου θυσία γι’Αυτόν) έγινε στόχος πολλών βελών
συµφοράς και στο Μαζανταράν µαστιγώθηκαν τόσο οικτρά τα ευλογηµένα πόδια της Ωραιότητας του
Αµπχά (ας προσφερθεί η ζωή µου για τους αγαπηµένους Του) που αιµορραγούσαν και είχαν πληγωθεί σοβαρά. Αλυσίδες αιχµαλωσίας είχαν κρεµαστεί στο λαιµό Του και τα πόδια Του είχαν δεθεί σε

ξύλινο πλαίσιο. Κάθε ώρα, για µια περίοδο πενήντα χρόνων, προσβαλλόταν από µια καινούργια δοκιµασία και συµφορά και νέες στεναχώριες και έγνοιες Τον περιστοίχιζαν. Μία απ’αυτές: αφού είχε
υποφέρει έντονες αντιξοότητες, έµεινε άστεγος και περιπλανώµενος κι έπεσε θύµα κι άλλων ακόµη
βασάνων και ταλαιπωριών. Στο Ιράκ, ο Αυγερινός του κόσµου εκτέθηκε τόσο πολύ στις πανουργίες
των κακόβουλων ανθρώπων που επισκιάστηκε η λάµψη Του. Αργότερα εξορίστηκε στη Μεγάλη
Πόλη (Κωνσταντινούπολη) και από εκεί στη γη του Μυστηρίου (Αδριανούπολη), απ’όπου, οικτρά
βασανισµένος, µεταφέρθηκε τελικά στη Μέγιστη Φυλακή (Άκκα). Αυτός τον Οποίο ο κόσµος αδίκησε (ας προσφερθεί η ζωή µου για τους αγαπηµένους Του) εξορίστηκε τέσσερις φορές από πόλη σε
πόλη, µέχρι που τελικά, καταδικασµένος σε ισόβια κράτηση, κλείστηκε σ’αυτή τη φυλακή, µια φυλακή ληστών του δρόµου, κλεφτών και δολοφόνων. Όλα αυτά δεν αποτελούν παρά µόνο µια από τις
δοκιµασίες, που έπληξαν την Ευλογηµένη Ωραιότητα, οι υπόλοιπες ήταν εξίσου θλιβερές όπως αυτή.
Άλλη µια από τις δοκιµασίες Του ήταν η εχθρότητα, η κατάφωρη αδικία, η κακοήθεια και η ανταρσία του Μιρζά Γιαχγιά. Παρ’όλο που εκείνος ο Αδικηµένος, εκείνος ο Φυλακισµένος, τον είχε
αναθρέψει µε τη στοργική Του καλοσύνη στη δική Του αγκάλη από τα παιδικά του κιόλας χρόνια,
τον περιέλουζε κάθε στιγµή µε την τρυφερή Του φροντίδα, επαινούσε το όνοµά Του, τον προστάτευε
από κάθε κακοτυχία, τον έκανε προσφιλή σ’αυτούς που ζουν σ’αυτόν και τον επόµενο κόσµο, και
παρ’όλες τις νουθεσίες και συµβουλές της Αυτού Αγιότητας, του Εξυψωµένου (του Μπαµπ) και τη
σαφή και αποφασιστική προειδοποίησή Του: ‘Πρόσεχε, πρόσεχε µήπως τα ∆εκαεννέα Γράµµατα του
Ζώντος και αυτό που αποκαλύφτηκε στο Μπαγιάν, σε καλύψουν µε πέπλο!’ Παρ’όλα αυτά, ο Μιρζά
Γιαχγιά Τον απαρνήθηκε, Του φέρθηκε δολίως, δεν Τον πίστεψε, έσπειρε τους σπόρους της αµφιβολίας, έκλεισε τα µάτια του στους φανερούς στίχους Του και τους παραµέρισε. Μακάρι να είχε µείνει
ικανοποιηµένος µ’αυτά! Όχι, προσπάθησε να χύσει ακόµα και το ιερό αίµα (του Μπαχάολλα) και
έπειτα προκάλεσε µεγάλη κατακραυγή και ταραχή γύρω του, αποδίδοντας στον Μπαχάολλα τη µοχθηρία και σκληρότητα εναντίον του. Τι αναταραχή προκάλεσε και τι θύελλα συµφοράς ξεσήκωσε
όσο ήταν στη Γη του Μυστηρίου (Αδριανούπολη)! Τελικά συνετέλεσε στο να σταλεί ο Αυγερινός
του κόσµου εξόριστος σ’αυτή τη Μέγιστη Φυλακή, κι έχοντας αδικηθεί οικτρά έδυσε στα ∆υτικά
απ’αυτήν.
Ω εσείς που είστε ακλόνητοι και σταθεροί στη Συνθήκη! Το Κέντρο της Ανταρσίας, ο Κύριος
Υποκινητής της αναστάτωσης, ο Μιρζά Μωχάµαντ Αλί, έφυγε από τη σκιά της Υπόθεσης, παραβίασε
τη Συνθήκη, νόθεψε το Ιερό Κείµενο, προξένησε θλιβερή απώλεια στην αληθινή Πίστη του Θεού,
διασκόρπισε το λαό Του, προσπάθησε µε πικρό µίσος να πληγώσει τον Αµπντολ-Μπαχά και επιτέθηκε µε µέγιστη εχθρότητα στον υπηρέτη αυτό στο Άγιο Κατώφλι. Άρπαζε κι εκτόξευε κάθε βέλος για
να διατρυπήσει το στήθος αυτού του αδικηµένου υπηρέτη, δεν παραµελούσε να µου προξενεί σοβαρές πληγές, δεν υπήρχε κανένα δηλητήριο που να µην το είχε χρησιµοποιήσει για να δηλητηριάσει
µ’αυτό τη ζωή αυτού του δύστυχου. Ορκίζοµαι στην πλέον άγια Ωραιότητα του Αµπχά και στο Φως
που λάµπει από την Αγιότητα του Εξυψωµένου (ας γίνει η ψυχή µου θυσία για τους ταπεινούς υπηρέτες Τους) ότι εξαιτίας αυτής της αδικίας έχουν θρηνήσει οι κάτοικοι στη Σκηνή της Βασιλείας του
Αµπχά, το Ουράνιο Πλήθος οδύρεται, οι Αθάνατες Παρθένες του Ουρανού ύψωσαν τις γοερές κραυγές τους στον Ύψιστο Παράδεισο και η συντροφιά των αγγέλων αναστέναξε και έκλαψε. Έγιναν
τόσο θλιβερές οι πράξεις αυτού του κακοήθους ατόµου, ώστε χτύπησε µε το πελέκι του τη ρίζα του
Ευλογηµένου ∆έντρου, κατάφερε γερό χτύπηµα στο Ναό της Υπόθεσης του Θεού, πληµµύρισε µε
δάκρυα αίµατος τα µάτια των αγαπηµένων της Ευλογηµένης Ωραιότητας, χαροποίησε και ενθάρρυνε
τους εχθρούς του Ενός Αληθινού Θεού, αποκηρύσσοντας ο ίδιος τη Συνθήκη, αποµάκρυνε πολλούς
αναζητητές της Αλήθειας από την Υπόθεση του Θεού, αναζωπύρωσε τις µάταιες ελπίδες των οπαδών
του Γιαχγιά, έγινε µισητός, έκανε τους εχθρούς του Υπέρτατου Ονόµατος να γίνουν θρασείς και υπερήφανοι, απέρριψε τους στέρεους και πειστικούς στίχους και έσπειρε τους σπόρους της αµφιβολίας.
Εάν δεν είχε κάθε στιγµή παραχωρηθεί µεγαλόψυχα η υποσχόµενη βοήθεια της Πανάρχαιας Ωραιότητας σ’αυτόν εδώ, όσο ανάξιος και αν είναι, ασφαλώς θα είχε καταστρέψει, ή µάλλον εξοντώσει την
Υπόθεση του Θεού και θα είχε ανατρέψει τελείως το Θείο Οικοδόµηµα. Αλλά, δοξασµένος ας είναι ο
Κύριος, ελήφθη η θριαµβευτική βοήθεια της Βασιλείας του Αµπχά και τα πλήθη της άνωθεν Βασιλείας έσπευσαν ν’απονείµουν τη νίκη. Η Υπόθεση του Θεού προωθήθηκε παντού, το κάλεσµα του
Αληθινού διαδόθηκε ευρέως, σ’όλες τις περιοχές, αυτιά στράφηκαν προς το Λόγο του Θεού, το Λάβαρό Του υψώθηκε, τα σύµβολα της Αγιότητας κυµάτισαν ένδοξα ψηλά και εψάλησαν οι στίχοι που
υµνούσαν τη Θεϊκή Του Ενότητα. Τώρα, για να προασπιστεί και να προστατευθεί η αληθινή Πίστη
του Θεού, να προφυλαχθεί και να διατηρηθεί ο Νόµος Του και να µείνει η Υπόθεσή Του ασφαλής και
προφυλαγµένη, επιβάλλεται στον καθένα να µένει σταθερός στο Κείµενο του σαφούς και σταθερά
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θεµελιωµένου ευλογηµένου στίχου που έχει αποκαλυφθεί γι’αυτόν. ∆εν µπορεί ποτέ κανείς να διανοηθεί καµιά παράβαση µεγαλύτερη από τη δική του. Αυτός (ο Μπαχάολλα) λέει, δοξασµένος και
άγιος είναι ο Λόγος Του: “Οι ανόητοι αγαπηµένοι µου τον θεώρησαν ακόµα και ως σύντροφό µου,
έχουν προκαλέσει εξεγέρσεις στη χώρα και αυτοί αληθινά ανήκουν στους ταραχοποιούς.” Σκεφτείτε
πόσο ανόητοι είναι οι άνθρωποι! Αυτοί που βρίσκονταν στην Παρουσία Του (του Μπαχάολλα) και
αντίκριζαν την Όψη Του, διέδωσαν παρ’όλα αυτά ευρέως τέτοιες ανώφελες φλυαρίες, µέχρι που,
εξυψωµένα ας είναι τα σαφή Του λόγια, είπε: “Εάν έστω και για µια στιγµή αποµακρυνθεί από τη
σκιά της Υπόθεσης, ασφαλώς θα εκµηδενιστεί”. Συλλογιστείτε! Τι έµφαση δίνει σε µια στιγµιαία
παρεκτροπή -δηλαδή εάν παρέκκλινε έστω και µια τρίχα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, θα αποδεικνυόταν καθαρά η παρεκτροπή του και θα φανερωνόταν η παντελή µηδαµινότητά του. Και τώρα
είστε µάρτυρες πως η οργή του Θεού τον έχει πλήξει απ’όλες τις πλευρές και πως µέρα µε τη µέρα
σπεύδει προς την καταστροφή. Σε λίγο θα δείτε αυτόν και τους συντρόφους του, εξωτερικά και εσωτερικά, καταδικασµένους σε έσχατο όλεθρο.
Ποια παρεκτροπή µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την παραβίαση της Συνθήκης του Θεού! Ποια
παρεκτροπή µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την παραποίηση και διάψευση των λόγων και στίχων
του Ιερού Κειµένου, όπως πιστοποιήθηκε και δηλώθηκε από το Μιρζά Μπαντιολλά! Ποια παρεκτροπή µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τη συκοφαντία κατά του ίδιου του Κέντρου της Συνθήκης! Ποια
παρεκτροπή µπορεί να είναι πιο κατάφωρη από τη διάδοση λανθασµένων και ανόητων πληροφοριών,
που αφορούν το Ναό της ∆ιαθήκης του Θεού! Ποια παρεκτροπή µπορεί να είναι θλιβερότερη από την
απόφαση της θανάτωσης του Κέντρου της Συνθήκης, βασισµένη στον ιερό στίχο: “Όποιος εγείρει
κάποια αξίωση πριν την παρέλευση χιλίων χρόνων....” ενώ ο ίδιος (ο Μωχαµάντ Αλί), στις µέρες της
Ευλογηµένης Ωραιότητας, είχε εκφράσει χωρίς ντροπή µια τέτοια αξίωση όπως αυτήν και είχε αποκρουστεί από Εκείνον µε τον προλεχθέντα τρόπο, ενώ το κείµενο της αξίωσής του υπάρχει ακόµα
γραµµένο ιδιοχείρως φέροντας και τη δική του σφραγίδα. Ποια παρεκτροπή µπορεί να είναι πληρέστερη από την ψευδή κατηγορία εναντίον των αγαπηµένων του Θεού! Ποια παρεκτροπή µπορεί να
είναι πιο κακόβουλη από την προξένηση της φυλάκισης και του εγκλεισµού τους! Ποια παρεκτροπή
µπορεί να είναι σοβαρότερη από την παράδοση των Αγίων Γραφών και Επιστολών στα χέρια της
κυβέρνησης, ώστε ίσως εγερθεί (η κυβέρνηση) και θανατώσει αυτόν τον αδικηµένο! Ποια παρεκτροπή µπορεί να είναι βιαιότερη από την απειλή της καταστροφής της Υπόθεσης του Θεού, παραποιώντας και συκοφαντικά νοθεύοντας επιστολές και επίσηµα έγγραφα µε σκοπό ν’αναστατωθεί και
ν’ανησυχήσει η κυβέρνηση και να οδηγηθεί στην αιµατοχυσία αυτού του αδικηµένου - αυτά τα
γράµµατα και έγγραφα βρίσκονται τώρα στην κατοχή της κυβέρνησης! Ποια παρεκτροπή µπορεί να
είναι πιο απεχθής από την αδικία και την ανταρσία του! Ποια παρεκτροπή µπορεί να είναι αισχρότερη
από τη διασκόρπιση της συνάθροισης του λαού της σωτηρίας! Ποια παρεκτροπή µπορεί να είναι ατιµώτερη από τις ανώφελες και αδύναµες ερµηνείες του λαού της αµφιβολίας! Ποια παρεκτροπή µπορεί να είναι κακοηθέστερη από τη συνεργασία µε ξένους και µε τους εχθρούς του Θεού!
Πριν από µερικούς µήνες, εκείνος ο οποίος έχει παραβιάσει τη Συνθήκη ετοίµασε από κοινού µε
άλλους ένα έγγραφο γεµάτο συκοφαντίες και διαβολές στο οποίο, ο Θεός να φυλάει, µεταξύ πολλών
άλλων παρόµοιων συκοφαντικών κατηγοριών, ο Αµπντολ-Μπαχά θεωρείται θανάσιµος εχθρός και
κακοπροαίρετος προς το Στέµµα. Αυτοί διατάραξαν τόσο το νου των µελών της αυτοκρατορικής κυβέρνησης που τελικά εστάλη µια ∆ιερευνητική Επιτροπή από την έδρα της κυβέρνησης της Αυτού
Μεγαλειότητας η οποία, παραβιάζοντας κά-θε κανόνα δικαιοσύνης και αµεροληψίας όπως αρµόζει
στην αυτοκρατική Μεγαλειότητα, όχι µάλλον, µε την πιο κατάφωρη αδικία, διενήργησε τις έρευνές
της. Οι επιδιώκοντες το κακό του Ενός Αληθινού Θεού τους περιέβαλλαν απ’όλες τις πλευρές επεξηγώντας και αναπτύσσοντας εκτενώς το κείµενο του εγγράφου, ενώ τα µέλη της Επιτροπής µε τη σειρά τους συµφώνησαν τυφλά. Μια από τις πολλές συκοφαντίες τους ήταν, ότι αυτός ο δούλος είχε
υψώσει ένα λάβαρο σ’αυτή την πόλη, είχε συγκαλέσει τους ανθρώπους κάτω απ’αυτό, είχε ιδρύσει
µια νέα εξουσία για τον εαυτό του, είχε ανεγείρει στο Όρος Κάρµηλο ισχυρό φρούριο, είχε συγκεντρώσει γύρω του όλους τους ανθρώπους της χώρας κάνοντας τους να τον υπακούν, είχε προκαλέσει
διάσπαση στην Πίστη του Ισλάµ, είχε συνάψει συµµαχία µε τους οπαδούς του Χριστού και, ο Θεός
να φυλάει, είχε σκοπό να προκαλέσει σοβαρό ρήγµα στην κραταιά δύναµη του Στέµµατος. Είθε ο
Θεός να µας προφυλάγει από τέτοια αποτρόπαια ψεύδη!
Σύµφωνα µε την άµεση και ιερή διαταγή του Θεού, απαγορεύεται σε µας να συκοφαντούµε, επιβάλλεται να επιδεικνύουµε ειρήνη και φιλία, καλούµαστε να έχουµε εντιµότητα στη συµπεριφορά,
ευθύτητα και αρµονία µ’όλους τους λαούς και ανθρώπους του κόσµου. Πρέπει να υπακούµε και να
επιθυµούµε το καλό των κυβερνήσεων της χώρας, να θεωρούµε την απιστία προς ένα δίκαιο βασιλιά
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ως απιστία προς τον Ίδιο το Θεό και την κακή προαίρεση προς την κυβέρνηση ως παραβίαση της
Υπόθεσης του Θεού. Με αυτά τα καθοριστικά και αποφασιστικά λόγια, πώς µπορούν αυτοί οι φυλακισµένοι να παραδίδονται σε τέτοιες µάταιες φαντασιώσεις· όντας έγκλειστοι, πώς µπορούν να δείχνουν τέτοια απιστία! Αλλά αλίµονο! Η ∆ιερευνητική Επιτροπή επικύρωσε και επιβεβαίωσε αυτές τις
συκοφαντίες του αδελφού µου και των κακοπροαίρετων και τις υπέβαλε στην παρουσία της Μεγαλειότητας του Ηγεµόνα. Τώρα, αυτή τη στιγµή µαίνεται µια σφοδρή θύελλα γύρω απ’αυτόν το φυλακισµένο, ο οποίος περιµένει τη φιλεύσπλαχνη βούληση της Μεγαλειότητάς Του, είτε είναι ευµενής,
είτε δυσµενής, ας τον βοηθήσει ο Κύριος µε τη χάρη Του να είναι δίκαιος. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται ο Αµπντολ-Μπαχά είναι έτοιµος µε απόλυτη γαλήνη και ηρεµία για αυτοθυσία
και ολοκληρωτικά υποταγµένος και παραδοµένος στη Θέλησή Του. Ποια παραβίαση µπορεί να είναι
πιο αποτρόπαια, πιο απεχθής και πιο κακοήθης απ’αυτήν!
Με τον ίδιο τρόπο το Κέντρο του Μίσους είχε σκοπό να σκοτώσει τον Αµπντολ-Μπαχά και αυτό
υποστηρίζεται από µαρτυρία γραµµένη από τον ίδιο το Μιρζά Σοα-ολλά, η οποία εσωκλείεται εδώ.
Είναι φανερό και αναµφισβήτητο ότι αυτοί συνωµοτούν µυστικά και µε µέγιστη πανουργία εναντίον
µου. Τα παρακάτω είναι τα δικά του τα λόγια γραµµένα από τον ίδιο σ’αυτό το γράµµα: “Καταριέµαι
κάθε στιγµή αυτόν που έσπειρε αυτή τη διχόνοια, και αναθεµατίζω µ’αυτά τα λόγια
‘Κύριε! Μην του δείχνεις έλεος’ και ελπίζω σύντοµα να φανερώσει ο Θεός αυτόν που δε θα του
δείξει έλεος, ο οποίος τώρα φορά άλλο ένδυµα και για τον οποίο δεν µπορώ να δώσω περαιτέρω εξηγήσεις.” Αναφέρεται µ’αυτά τα λόγια στον ιερό στίχο που αρχίζει ως εξής: «Αυτός ο οποίος εγείρει
αξίωση πριν την παρέλευση χιλίων χρόνων....». Σκεφθείτε! Πόσο πολύ επιδιώκουν το θάνατο του
Αµπντολ-Μπαχά! Συλλογιστείτε µέσα στις καρδιές σας τη φράση «δεν µπορώ να δώσω περαιτέρω
εξηγήσεις» και κατανοήστε τι σχέδια µηχανεύονται γι’αυτό το σκοπό. Φοβούνται µην πέσει ενδεχοµένως το γράµµα µ’όλες τις λεπτοµέρειες σε χέρια ξένων και τα σχέδια τους ανατραπούν και µαταιωθούν. Η φράση προλέγει µόνο ευχάριστα νέα, ότι δηλαδή, όσον αφορά αυτό, έχουν ληφθεί όλα τα
απαραίτητα µέτρα.
Ω Θεέ, Θεέ µου! Βλέπεις τον αδικηµένο αυτόν υπηρέτη Σου πιασµένο στα νύχια άγριων λιονταριών, πεινασµένων λύκων, αιµοβόρων θηρίων. Βοήθησέ µε µεγαλόψυχα µέσω της αγάπης µου για
Σένα να πιω µέχρι τελευταίας σταγόνας από το κύπελλο που ξεχειλίζει από την πίστη σε Εσένα και το
οποίο είναι γεµάτο από τη γενναιόδωρη Χάρη Σου· έτσι ώστε πεσµένος πάνω στη σκόνη να βυθιστώ
εξουθενωµένος και αναίσθητος ενώ το ένδυµά µου θα βάφεται πορφυρό από το αίµα µου. Αυτός είναι
ο πόθος µου, η επιθυµία της καρδιάς µου, η ελπίδα µου, το καύχηµά µου, η δόξα µου. ∆ώσε ω Κύριε
Θεέ µου και Καταφύγιό µου, ώστε στην τελευταία µου ώρα, το τέλος µου να διαχέει σαν µόσχος την
ευωδία της δόξας του! Υπάρχει γενναιοδωρία µεγαλύτερη απ’αυτήν; Όχι, µα τη ∆όξα Σου! Σε καλώ
µάρτυρα, πως δεν περνά µέρα χωρίς να πίνω άφθονα απ’αυτό το κύπελλο, τόσο θλιβερά είναι τα αδικήµατα εκείνων που παραβίασαν τη Συνθήκη, έσπειραν διχόνοια, έδειξαν τη µοχθηρία τους, προξένησαν ανταρσία στη χώρα και Σε ατίµασαν ανάµεσα στους υπηρέτες Σου. Κύριε! Προφύλαξε
απ΄αυτούς τους παραβάτες της Συνθήκης το Ισχυρό Φρούριο της Πίστης Σου και προστάτεψε το απόκρυφο Ιερό Σου από την επίθεση των ασεβών. Συ αληθινά είσαι ο Ισχυρός, ο Παντοδύναµος, ο Φιλεύσπλαχνος, ο ∆υνατός.
Σε συντοµία, ω σεις αγαπηµένοι του Κυρίου! Το Κέντρο της Ανταρσίας, ο Μιρζά Μωχαµάντ Αλί, σύµφωνα µε τους κατηγορηµατικούς λόγους του Θεού και εξαιτίας της απεριόριστης παραβίασής
του, έχει πέσει αξιολύπητα και έχει αποκοπεί από το Ιερό ∆έντρο. Αληθινά, εµείς δεν τους αδικήσαµε, αλλά οι ίδιοι αδίκησαν τον εαυτό τους!
Ω Θεέ, Θεέ µου! Προφύλαξε τους πιστούς Σου δούλους από τα κακά του εγωισµού και του πάθους, προστάτευσέ τους µε το άγρυπνο µάτι της τρυφερής Σου καλοσύνης από κάθε µνησικακία, µίσος και φθόνο, φύλαξέ τους στο απόρθητο φρούριο της φροντίδας Σου και ασφαλείς από τα βέλη της
αµφιβολίας, κάνε τους να φανερώνουν τα ένδοξα σηµεία Σου, φώτισε τα πρόσωπά τους µε τις λαµπρές ακτίνες που εκπέµπονται από τη Χαραυγή της Θείας Σου Ενότητας, χαροποίησε τις καρδιές
τους µε τους στίχους που αποκαλύφτηκαν από το Ιερό Σου Βασίλειο και δυνάµωσε τα πλευρά τους µε
τη δύναµή Σου που κυριεύει τα πάντα και που προέρχεται από την Επικράτεια της ∆όξας Σου. Συ
είσαι ο Πλέον Γενναιόδωρος, ο Προστάτης, ο Παντοδύναµος, ο Φιλεύσπλαχνος.1
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Προσευχή 50 σελ. 59, Μπαχάι Προσευχές, 1981 Εκδόσεις Αηδόνι.

Ω σεις που είστε σταθεροί στη Συνθήκη! Όταν έρθει η ώρα που αυτό το αδικηµένο και πληγωµένο πουλί, θα έχει πετάξει προς την Ουράνια Συνάθροιση, όταν θα έχει σπεύσει προς την Επικράτεια
του Αοράτου και η θνητή µορφή του θα έχει είτε χαθεί είτε σκεπαστεί κάτω από το χώµα, επιβάλλεται στους Αφνάν, που είναι σταθεροί στη Συνθήκη του Θεού και που έχουν διακλαδωθεί από το ∆έντρο της Αγιότητας, στα Χέρια (Στυλοβάτες) της Υπόθεσης του Θεού (η δόξα του Κυρίου ας είναι
µαζί τους), και σ’όλους ανεξαιρέτως τους φίλους και αγαπηµένους, να ενεργοποιηθούν και να εγερθούν οµόφωνα µε όλη την καρδιά και την ψυχή τους να σκορπίσουν τις γλυκιές ευωδίες του Θεού, να
διδάξουν την Υπόθεσή Του και να προωθήσουν την Πίστη Του. ∆εν τους αρµόζει να ξεκουραστούν
ούτε για µια στιγµή ή να επιζητήσουν την ανάπαυση. Πρέπει να σκορπιστούν σ’όλες τις χώρες, να
παραβλέψουν κάθε κλίµα και να ταξιδέψουν σ’όλες τις περιοχές. ∆ραστήριοι, ακούραστοι και σταθεροί έως το τέλος πρέπει να υψώνουν σε κάθε χώρα το θριαµβευτικό κάλεσµα: “Ω Συ ∆όξα κάθε ∆όξας!” (Για-Μπαχά’ολ-Αµπχά), πρέπει να αποκτήσουν υπόληψη στον κόσµο όπου και αν πάνε, πρέπει
να καίνε λαµπρά σαν κερί σε κάθε συγκέντρωση και πρέπει ν’ανάβουν τη φλόγα της Θεϊκής αγάπης
σε κάθε συνέλευση, έτσι ώστε να ανατείλει λαµπρά το φως της αλήθειας στην καρδιά του κόσµου,
σ’ολόκληρη την Ανατολή και σ’όλη τη ∆ύση να συγκεντρωθεί ένα τεράστιο πλήθος κάτω από τη
σκιά του Λόγου του Θεού, να διαχυθούν οι γλυκιές ευωδίες της αγιότητας, να λάµψουν τα πρόσωπα
ακτινοβόλα, να γεµίσουν οι καρδιές µε το Θεϊκό πνεύµα και να γίνουν οι ψυχές ουράνιες.
Αυτή την εποχή το σπουδαιότερο απ’όλα τα πράγµατα είναι η καθοδήγηση των εθνών και λαών
του κόσµου. Η διδασκαλία της Υπόθεσης είναι υψίστης σηµασίας επειδή είναι ο βασικός ακρογωνιαίος λίθος των ίδιων των θεµελίων. Αυτός ο αδικηµένος έχει περάσει τις µέρες και τις νύχτες του
προωθώντας την Υπόθεση και παροτρύνοντας τους ανθρώπους σε υπηρεσία. ∆εν ξεκουράστηκε ούτε
για µια στιγµή µέχρι που η φήµη της Υπόθεσης του Θεού διαδόθηκε ευρέως στον κόσµο και οι ουράνιες µελωδίες της Βασιλείας του Αµπχά ξεσήκωσαν Ανατολή και ∆ύση. Οι αγαπηµένοι του Θεού
πρέπει επίσης να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγµα. Αυτό είναι το µυστικό της πίστης, αυτό απαιτεί
η υπηρεσία στο Κατώφλι του Μπαχά!
Οι µαθητές του Χριστού ξεχνώντας τον εαυτό τους και όλα τα γήινα πράγµατα, εγκατέλειψαν
όλες τις έγνοιες και όλα τα υπάρχοντά τους, εξαγνίζοντας τον εαυτό τους από το εγώ και το πάθος και
µε απόλυτη αποδέσµευση διασκορπίστηκαν παντού και ασχολήθηκαν µε το κάλεσµα όλων των λαών
του κόσµου στη Θεϊκή Καθοδήγηση, µέχρι που τελικά µετέτρεψαν τον κόσµο σ’άλλο κόσµο, διαφώτισαν την επιφάνεια της γης και µέχρι την τελευταία τους ώρα απέδειξαν αυτοθυσία στο µονοπάτι
Εκείνου του Αγαπηµένου του Θεού. Τελικά υπέφεραν ένδοξο µαρτυρικό θάνατο σε διάφορες χώρες.
Αυτοί που είναι άνθρωποι της δράσης ας ακολουθήσουν τα βήµατά τους!
Ω αγαπητοί µου φίλοι! Έπειτα από την αποχώρηση αυτού του αδικηµένου, είναι χρέος των Αγσάν (Κλάδοι), των Αφνάν (Παρακλάδια) του Ιερού ∆ένδρου του Λωτού, των Χεριών (Στυλοβάτες)
της Υπόθεσης του Θεού και των αγαπηµένων της Ωραιότητας του Αµπχά να στραφούν στο Σόγι Εφέντι - το νεανικό κλάδο που διακλαδίζεται από τα δύο καθαγιασµένα και ιερά ∆ένδρα του Λωτού και
τον καρπό που µεγάλωσε από την ένωση των δύο βλαστών του Ιερού ∆ένδρου -καθώς αυτός είναι το
σηµείο του Θεού, ο εκλεκτός κλάδος, ο φύλακας της Υπόθεσης του Θεού, αυτός προς τον οποίον
πρέπει να στρέφονται όλοι οι Αγσάν, οι Αφνάν, τα Χέρια της Υπόθεσης του Θεού και οι αγαπηµένοι
Του. Αυτός είναι ο ερµηνευτής των λόγων του Θεού και έπειτα από αυτόν θα ακολουθήσει ο πρωτότοκος από τους κατ’ευθείαν γραµµή απογόνους του.2
Ο ιερός και γεµάτος νεανικότητα κλάδος, ο φύλακας της Υπόθεσης του Θεού, καθώς και ο Παγκόσµιος Οίκος ∆ικαιοσύνης, που εκλέγεται και εγκαθιδρύεται παγκοσµίως, βρίσκονται και οι δύο
κάτω από την φροντίδα και την προστασία της Ωραιότητας του Αµπχά, κάτω από τη σκέπη και την
αλάνθαστη καθοδήγηση της Ιερότητάς Του, του Ύψιστου (ας προσφερθεί η ζωή µου και για τους
δύο). Οτιδήποτε αυτοί αποφασίζουν είναι από το Θεό. Όποιος δεν υπακούει σ’ αυτόν, ούτε σε αυτούς,
δεν έχει υπακούσει στο Θεό· όποιος επαναστατεί εναντίον του και εναντίον τους έχει επαναστατήσει
κατά του Θεού·όποιος εναντιώνεται σ’αυτόν, έχει εναντιωθεί στο Θεό·όποιος τους ανταγωνίζεται,
έχει ανταγωνιστεί το Θεό·όποιος φιλονικεί µαζί του, έχει φιλονικήσει µε το Θεό·όποιος τον αρνείται
έχει αρνηθεί το Θεό·όποιος δείχνει δυσπιστία απέναντι του, έχει δυσπιστήσει απέναντι στο Θεό·όποιος παρεκκλίνει, ξεχωρίζει τον εαυτό του και στρέφεται µακριά απ’αυτόν, έχει αληθινά παρεκκλίνει, έχει ξεχωρίσει τον εαυτό του και έχει στραφεί µακριά από το Θεό.3 Η οργή, η σφοδρή αγανά2
3

Απόσπασµα 20, σελ. 17, βιβλίο «Η Συνθήκη»
Απόσπασµα 25, σελ. 19, βιβλίο «Η Συνθήκη»

5

κτηση και η εκδίκηση του Θεού ας τον περιλάβουν! Το ισχυρό φρούριο θα παραµείνει απόρθητο και
ασφαλές µέσω της υπακοής σ’αυτόν ο οποίος είναι ο φύλακας της Υπόθεσης του Θεού. Υποχρεούνται τα µέλη του Παγκόσµιου Οίκου ∆ικαιοσύνης, όλοι οι Αγσάν, οι Αφνάν και τα Χέρια της Υπόθεσης του Θεού να δείξουν την υπακοή, την πειθαρχία και την υποταγή τους στο φύλακα της Υπόθεσης
του Θεού, να στραφούν προς αυτόν και να είναι ταπεινοί ενώπιόν του. Όποιος του αντιτάσσεται, έχει
αντιταχθεί στον Έναν Αληθινό, θα προκαλέσει ένα ρήγµα στην Υπόθεση του Θεού, θα υπονοµεύσει
το Λόγο Του και θα γίνει η εκδήλωση του Κέντρου της Ανταρσίας. Προσέξτε, προσέξτε, να µην επαναληφθούν οι ηµέρες που ακολούθησαν την ανάληψη (του Μπαχάολλα), όταν το Κέντρο της Ανταρσίας έγινε υπεροπτικό και ανυπότακτο κι έχοντας για δικαιολογία τη Θεϊκή Ενότητα έµεινε ο ίδιος
στερηµένος, προκάλεσε σύγχυση σ’άλλους και τους δηλητηρίασε. Χωρίς αµφιβολία, ο κάθε µαταιόδοξος, που έχει σκοπό να σπείρει διχόνοια και ασυµφωνία, δε θα ανακοινώσει φανερά τους κακούς
σκοπούς του, όχι, µάλλον σαν ακάθαρτος χρυσός, θα λάβει διάφορα µέτρα και ποικίλες προφάσεις
για να διαιρέσει τη συγκέντρωση του λαού του Μπαχά. Ο σκοπός µου είναι να δείξω ότι τα Χέρια της
Υπόθεσης του Θεού πρέπει να είναι πάντα άγρυπνα, και ευθύς µόλις βρουν κάποιον που αρχίζει να
αντιτίθεται και να διαµαρτύρεται εναντίον του φύλακα της Υπόθεσης του Θεού, να τον αποβάλουν
από την κοινότητα των ανθρώπων του Μπαχά και µε κανέναν τρόπο να µην δεχτούν οποιαδήποτε
δικαιολογία απ’αυτόν. Πόσες φορές µεταµφιέστηκε η θλιβερή πλάνη µε το µανδύα της αλήθειας για
να σπείρει τους σπόρους της αµφιβολίας στις καρδιές των ανθρώπων!
Ω σεις αγαπηµένοι του Κυρίου! Επιβάλλεται στο φύλακα της Υπόθεσης του Θεού να ορίσει όσο
ζεί ο ίδιος το διάδοχό του, για να µην προκύψουν διαφορές µετά την ανάληψή του. Αυτός που θα
οριστεί, θα πρέπει να εκδηλώνει αποδέσµευση απ’όλα τα εγκόσµια, πρέπει να είναι η ουσία της αγνότητας, να εκφράζει το φόβο του Θεού, γνώση, σοφία και µόρφωση. Εάν, εποµένως, ο πρωτότοκος του
φύλακα της Υπόθεσης του Θεού δεν φανερώνει την αλήθεια των λόγων: “Το τέκνο είναι η κρυφή
ουσία του πατέρα του”, δηλαδή στην περίπτωση που αυτός δε θα έχει κληρονοµήσει την πνευµατικότητά του (του φύλακα της Υπόθεσης του Θεού) και η ένδοξη καταγωγή του δεν συνδυάζεται µε έναν
καλό χαρακτήρα, τότε θα πρέπει αυτός (ο φύλακας της Υπόθεσης του Θεού) να διαλέξει ένα άλλο
κλαδί για να τον διαδεχτεί.
Τα Χέρια της Υπόθεσης του Θεού πρέπει να εκλέξουν µεταξύ τους εννέα άτοµα τα οποία θα ασχολούνται συνεχώς µε τις σηµαντικές υπηρεσίες στο έργο του φύλακα της Υπόθεσης του Θεού. Η
εκλογή αυτών των εννέα πρέπει να διεξαχθεί είτε οµόφωνα είτε µε πλειοψηφία από το σύνολο των
Χεριών της Υπόθεσης του Θεού και αυτά, είτε οµόφωνα είτε µε πλειοψηφία, πρέπει να δώσουν τη
συγκατάθεσή τους στην επιλογή εκείνου τον οποίο έχει διαλέξει ο φύλακας της Υπόθεσης του Θεού
ως διάδοχό του. Αυτή η συγκατάθεση πρέπει να δοθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην µπορούν να
διακριθούν οι ψήφοι που είναι υπέρ και κατά (δηλαδή µε µυστική ψηφοφορία).
Ω φίλοι! Τα Χέρια της Υπόθεσης του Θεού πρέπει να αναγορευτούν και να οριστούν από το φύλακα της Υπόθεσης του Θεού. Όλοι πρέπει να είναι υπό τη σκιά του και να υπακούν στην εντολή του.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε, είτε ανήκει είτε όχι στην οµάδα των Χεριών της Υπόθεσης του
Θεού, δείξει ανυπακοή και επιδιώξει το διχασµό, η οργή και η εκδίκηση του Θεού θα πέσουν πάνω
του, επειδή θα έχει προκαλέσει ένα ρήγµα στην αληθινή Πίστη του Θεού.
Οι υποχρεώσεις των Χεριών της Υπόθεσης του Θεού είναι να διαχέουν τις Θεϊκές Ευωδίες, να
εξυψώνουν τις ψυχές των ανθρώπων, να προωθούν τη µάθηση, να βελτιώνουν το χαρακτήρα όλων
των ανθρώπων και να είναι πάντα και κάτω απ’όλες τις συνθήκες καθαγιασµένοι και αποδεσµευµένοι
από τα εγκόσµια. Πρέπει να φανερώνουν το φόβο Θεού µε τη συµπεριφορά, τους τρόπους, τις πράξεις και τα λόγια τους.
Αυτό το σώµα των Χεριών της Υπόθεσης του Θεού βρίσκεται κάτω από την καθοδήγηση του
φύλακα της Υπόθεσης του Θεού. Ο τελευταίος πρέπει συνεχώς να τους προτρέπει στο να αγωνίζονται
και να προσπαθούν, όσο περισσότερο µπορούν για να διαχέουν τις γλυκιές ευωδίες του Θεού και να
καθοδηγούν όλους τους λαούς του κόσµου, διότι το φως της Θείας Καθοδήγησης είναι εκείνο που
προκαλεί τη διαφώτιση όλου του σύµπαντος. ∆εν επιτρέπεται µε κανέναν τρόπο να παραβλέψει κανείς έστω και για µια στιγµή, αυτή την απόλυτη εντολή η οποία είναι δεσµευτική για τον καθένα, έτσι
ώστε να γίνει ο υπάρχων κόσµος όπως ο παράδεισος του Αµπχά, να γίνει η επιφάνεια της γης ουράνια, να εξαφανιστούν η φιλονικία και η διαµάχη ανάµεσα στους λαούς, στα γένη, στα έθνη και στις
κυβερνήσεις, να γίνουν όλοι οι κάτοικοι της γης ένας λαός και µια φυλή και ο κόσµος ακόµη να γίνει
σαν µια πατρίδα. Αν προκύψουν τυχόν διαφορές θα πρέπει να διευθετηθούν φιλικά και οριστικά από
το Ανώτατο ∆ικαστήριο το οποίο θα περιλαµβάνει µέλη απ’όλες τις κυβερνήσεις και τους λαούς του
κόσµου.
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Ω σεις αγαπηµένοι του Κυρίου! Σ’αυτό τον ιερό Κύκλο οι διαµάχες και οι φιλονικίες δεν επιτρέπονται µε κανέναν τρόπο. Κάθε επιτιθέµενος στερεί τον εαυτό του από τη χάρη του Θεού. Επιβάλλεται στον καθένα να δείχνει υπέρτατη αγάπη, ακεραιότητα στη συµπεριφορά, ευθύτητα και ειλικρινή
ευγένεια σ’όλους τους λαούς και τα γένη του κόσµου, είτε είναι φίλοι είτε ξένοι. Τόσο έντονο πρέπει
να είναι το πνεύµα της αγάπης και στοργικής καλοσύνης, ώστε ο ξένος να αισθάνεται φίλος, ο εχθρός
ως αληθινός αδελφός και να µην υπάρχουν καθόλου διαφορές µεταξύ τους. ∆ιότι η παγκοσµιότητα
προέρχεται από το Θεό ενώ όλοι οι περιορισµοί είναι γήινοι. Εποµένως πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθεί ώστε η πραγµατικότητά του να φανερώνει αρετές και τελειότητες, το φως των οποίων να λάµπει πάνω σ’όλους. Το φως του ήλιου λάµπει πάνω σ’όλον τον κόσµο και οι ευσπλαχνικές βροχές της
Θείας Πρόνοιας πέφτουν πάνω σ’όλους τους ανθρώπους. Η αναζωογονητική αύρα ανανεώνει κάθε
έµψυχο δηµιούργηµα και όλα τα όντα που είναι προικισµένα µε ζωή λαµβάνουν το µερίδιό τους από
την ουράνια Τράπεζά Του. Με τον ίδιο τρόπο οι συµπάθειες και η στοργική καλοσύνη των υπηρετών
του Ενός Αληθινού Θεού πρέπει να διαχέονται γενναιόδωρα και καθολικά σ’όλη την ανθρωπότητα.
Ως προς αυτό, δεν επιτρέπονται µε κανέναν τρόπο οριοθετήσεις και περιορισµοί.
Γι’αυτό, ω αγαπηµένοι µου φίλοι! Συναναστραφείτε µ’όλους τους λαούς, φυλές και θρησκείες
του κόσµου µε έσχατη φιλαλήθεια, εντιµότητα, αξιοπιστία, καλοσύνη, αγαθή προαίρεση και φιλικότητα, έτσι ώστε όλος ο κόσµος της ύπαρξης να γεµίσει µε την άγια έκσταση της χάρης του Μπαχά,
ώστε η άγνοια, η εχθρότητα, το µίσος και η µνησικακία να εξαφανιστούν από τον κόσµο και το σκοτάδι της αποξένωσης ανάµεσα στους λαούς του κόσµου να παραχωρήσει τη θέση του στο Φως της
Ενότητας. Εάν άλλοι λαοί και έθνη σας δείξουν απιστία εσείς δείξτε τους αφοσίωση, εάν σας συµπεριφερθούν άδικα εσείς φερθείτε δίκαια απέναντί τους, αν σας κρατήσουν σε απόσταση τραβήξτε τους
κοντά σας, εάν δείξουν την εχθρότητά τους φερθείτε φιλικά απέναντί τους, εάν δηλητηριάσουν τη
ζωή σας γλυκάνετε τις ψυχές τους, εάν σας πληγώσουν γίνετε βάλσαµο για τις δικές τους πληγές.
Τέτοιες είναι οι ιδιότητες των ειλικρινών! Τέτοιες είναι οι ιδιότητες των φιλαληθών.
Και τώρα, σ’ότι αφορά τον Οίκο ∆ικαιοσύνης, ο οποίος έχει οριστεί από το Θεό ως πηγή παντός
καλού και είναι απαλλαγµένος από κάθε πλάνη, πρέπει αυτός να εκλέγεται µε καθολική ψηφοφορία,
δηλαδή από τους πιστούς. Τα µέλη του πρέπει να είναι εκδηλώσεις της θεοσέβειας και χαραυγές
γνώσης και κατανόησης, πρέπει να είναι σταθεροί στην πίστη του Θεού και να εύχονται το καλό ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Λέγοντας Οίκος εννοείται ο Παγκόσµιος Οίκος ∆ικαιοσύνης, θα
πρέπει δηλαδή να ιδρυθεί ένας δευτερεύων Οίκος ∆ικαιοσύνης σ’όλες τις χώρες και αυτοί οι δευτερεύοντες Οίκοι ∆ικαιοσύνης πρέπει να εκλέγουν τα µέλη του Παγκόσµιου. Σ’αυτό το σώµα πρέπει να
παραπέµπονται όλες οι υποθέσεις. Αυτό θεσπίζει όλα τα διατάγµατα και τους κανονισµούς που δεν
υπάρχουν στο ρητό Ιερό Κείµενο. Απ’αυτό το σώµα θα πρέπει να λύνονται όλα τα δύσκολα προβλήµατα και ο φύλακας της Υπόθεσης του Θεού είναι η καθαγιασµένη κεφαλή του και το εφόρου ζωής
διακεκριµένο µέλος αυτού του σώµατος. Εάν αυτός δεν παρίσταται προσωπικά στις συσκέψεις του,
πρέπει να διορίσει κάποιον για να τον εκπροσωπήσει. Εάν κάποιο από τα µέλη διαπράξει αµαρτία,
επιβλαβή για το κοινό καλό, ο φύλακας της Υπόθεσης του Θεού έχει το δικαίωµα σύµφωνα µε τη
δική του κρίση να το αποβάλει και µετά απ’αυτό ο λαός πρέπει να εκλέξει ένα άλλο στη θέση του.
Αυτός ο Οίκος ∆ικαιοσύνης θεσπίζει τους νόµους και η κυβέρνηση τους επιβάλλει. Το νοµοθετικό
σώµα πρέπει να ενισχύει το εκτελεστικό, το εκτελεστικό πρέπει να βοηθάει και να παραστέκεται στο
νοµοθετικό, έτσι ώστε µε τη στενή συνένωση και αρµονία αυτών των δυο δυνάµεων να γίνουν σταθερά και ισχυρά τα θεµέλια της εντιµότητας και της δικαιοσύνης, για να γίνουν όλες οι περιοχές του
κόσµου ακόµη σαν τον ίδιο τον Παράδεισο.
Ω Κύριε, Θεέ µου! Βοήθησε τους αγαπηµένους Σου να είναι σταθεροί στην Πίστη Σου, να βαδίζουν στους δρόµους Σου, να είναι ακλόνητοι στην Υπόθεσή Σου. ∆ώσε τους τη χάρη Σου, για να
αντισταθούν στις επιθυµίες του εγωισµού και του πάθους και να ακολουθούν το φως της Θείας Καθοδήγησης. Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Αυθύπαρκτος, ο ∆ωρητής, ο Οικτίρµων, ο Παντοδύναµος και ο Παντελεήµων.4
Ω φίλοι του Αµπντολ-Μπαχά! Ο Κύριος, ως ένδειξη της απεριόριστης γενναιοδωρίας Του, έχει
ευσπλαχνικά ευνοήσει τους υπηρέτες Του δίνοντάς τους τη δυνατότητα προσφοράς ενός καθορισµένου ποσού χρηµάτων (χογούγ, huquq), το οποίο να προσφέρεται µε ευσυνειδησία σ’Αυτόν, παρόλο
που Αυτός, ο Αληθινός και οι υπηρέτες Του ήταν πάντα ανεξάρτητοι απ’όλα τα δηµιουργήµατα και ο
Θεός είναι αληθινά ο Κάτοχος των Πάντων, υπεράνω της ανάγκης για οποιαδήποτε δωρεά εκ µέρους
των πλασµάτων Του. Αυτή η καθορισµένη προσφορά χρηµάτων, όµως, είναι η αιτία να γίνονται οι
4
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άνθρωποι ακλόνητοι και σταθεροί και προσελκύει Θεϊκή ανάπτυξη σ’αυτούς. Πρέπει να προσφέρεται
δια µέσου του φύλακα της Υπόθεσης του Θεού, για να ξοδεύεται για τη διάχυση της Ευωδίας του
Θεού και την εξύψωση του Λόγου Του, για ευεργετικούς σκοπούς και την ευηµερία του συνόλου.
Ω σεις αγαπηµένοι του Κυρίου! Επιβάλλεται σε σας να είστε υποταγείς σ’όλους τους µονάρχες,
οι οποίοι είναι δίκαιοι και να δείχνετε την αφοσίωσή σας σε κάθε δίκαιο βασιλιά. Να υπηρετείτε τους
ηγεµόνες του κόσµου µε έσχατη φιλαλήθεια και αφοσίωση. Να τους δείχνετε υπακοή και να εύχεστε
το καλό τους. Χωρίς την άδεια και την έγκρισή τους µην παρεµβαίνετε σε πολιτικές υποθέσεις, διότι
απιστία ενάντια σ’ένα δίκαιο ηγεµόνα είναι απιστία ενάντια στον Ίδιο το Θεό.
Αυτή είναι η συµβουλή µου και η προσταγή του Θεού σ’εσάς. Μακάριοι αυτοί που πράττουν αναλόγως.
(Αυτό το έγγραφο είχε διαφυλαχτεί για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα κάτω από το έδαφος και η υγρασία
επέδρασε πάνω του. Όταν βγήκε στο φως διαπιστώθηκε ότι ορισµένα µέρη του είχαν φθαρεί από την υγρασία
και λόγω της σοβαρής αναταραχής στην Άγια Χώρα αφέθηκε ανέπαφο.)

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ
Αυτός είναι ο Θεός
Ω Κύριέ µου, Επιθυµία της καρδιάς µου, Συ τον Οποίο πάντα επικαλούµαι, Συ ο Οποίος είσαι ο
Αρωγός µου και το Καταφύγιό µου, ο Βοηθός και το άσυλό µου! Με βλέπεις βυθισµένο σ’έναν ωκεανό από συµφορές που κατακλύζουν την ψυχή, από οδύνες που βασανίζουν την καρδιά, από θλίψεις
που διαλύουν τη συνάθροισή Σου, από ασθένειες και πόνους που διασκορπίζουν το ποίµνιό Σου. Οδυνηρές δοκιµασίες µε περιβάλλουν και κίνδυνοι απ’όλες τις πλευρές µε περιστοιχίζουν. Με βλέπεις
βυθισµένο σε µια θάλασσα ανυπέρβλητης συµφοράς, σωριασµένο σε µια απύθµενη άβυσσο, βασανισµένο από τους εχθρούς µου και κατακαµένο από τη φλόγα του µίσους τους, που έχουν ανάψει οι
συγγενείς µου, µε τους οποίους Συ σύναψες την ισχυρή Συνθήκη Σου και τη σταθερή ∆ιαθήκη Σου,
όπου τους διατάζεις να στρέψουν τις καρδιές τους προς αυτόν τον αδικηµένο, να κρατήσουν µακριά
µου τους ανόητους και άδικους και να απευθύνονται σ’αυτόν το µοναχικό για όλα εκείνα για τα οποία
έχουν διαφορετική γνώµη πάνω στο Άγιο Βιβλίο Σου, έτσι ώστε να τους αποκαλυφτεί η Αλήθεια, να
διαλυθούν οι αµφιβολίες τους και τα φανερά Σου Σηµεία να διαδοθούν παντού.
Κι όµως τώρα τους βλέπεις, ω Κύριε, Θεέ µου µε το άγρυπνο µάτι Σου πώς έχουν παραβιάσει τη
Συνθήκη Σου και έχουν στρέψει την πλάτη τους σ’αυτήν, πώς µε µίσος και ανταρσία έχουν παραστρατήσει απ’τη ∆ιαθήκη Σου και ξεσηκώθηκαν µε σκοπό τη µοχθηρία.
Η εναντίωση έγινε ακόµα σφοδρότερη όταν εγέρθηκαν µε αβάσταχτη σκληρότητα να µε κατανικήσουν και να µε συντρίψουν, όταν διασκόρπισαν προς κάθε κατεύθυνση τους παπύρους της αµφιβολίας τους και µε απόλυτη ψευδολογία εκτόξευσαν τις συκοφαντίες τους εναντίον µου. Ανικανοποίητος µ’αυτά, ο αρχηγός τους, ω Θεέ µου, τόλµησε να παραποιήσει το Βιβλίο Σου, να αλλάξει δολίως
το οριστικό Άγιο Κείµενό Σου και να διαστρεβλώσει τα όσα είχαν αποκαλυφτεί από την Πανένδοξη
Πένα Σου. Επίσης παρενέβαλε κακόβουλα αυτά που είχες αποκαλύψει για εκείνον που προξένησε την
πλέον έκδηλη σκληρότητα εναντίον Σου, που δυσπίστησε και απαρνήθηκε τα θαυµαστά Σηµεία Σου,
εκείνα που αποκάλυψες γι’αυτόν τον υπηρέτη Σου, ο οποίος αδικήθηκε σ’αυτόν τον κόσµο. Όλα αυτά
τα έκανε για να εξαπατήσει τις ψυχές των ανθρώπων και να εµφυσήξει τα σατανικά ψιθυρίσµατά του
στις καρδιές των αφοσιωµένων Σου. Αυτό επιβεβαίωσε ο δεύτερος αρχηγός τους, οµολογώντας το
στο δικό του χειρόγραφο, βάζοντας πάνω σ’αυτό τη σφραγίδα του και διαδίδοντάς το σ’όλες τις περιοχές. Ω Θεέ µου! Μπορεί να υπάρξει θλιβερότερη αδικία απ’αυτήν; Και δεν σταµάτησαν εκεί, αλλά
επεδίωξαν περαιτέρω µε πείσµα, ψευδολογία και δυσφήµηση, µε καταφρόνηση και συκοφαντία να
προκαλέσουν αναταραχή µέσα στην κυβέρνηση αυτής της χώρας και αλλού, κάνοντας τους να µε
θεωρούν ταραχοποιό και τροφοδοτώντας το νου τους µε πράγµατα που το αυτί απεχθάνεται να ακούει. Έτσι ανησύχησε η κυβέρνηση, φόβος κατέλαβε τον ηγεµόνα και κινήθηκε η υποψία της αριστοκρατίας. Ο νους προβληµατίστηκε, οι υποθέσεις ανατράπηκαν, οι ψυχές ταράχτηκαν, η φωτιά της
αγωνίας και της θλίψης πυροδοτήθηκε µέσα στα στήθη, τα Ιερά Φύλλα (της Οικογένειας) συγκλονίστηκαν και συνταράχτηκαν, τα µάτια τους γέµισαν από δάκρυα, υψώθηκαν οι αναστεναγµοί και οι
θρήνοι τους και οι καρδιές τους καίγονταν µέσα τους καθώς θρηνούσαν αυτόν τον αδικηµένο υπηρέτη Σου, που είχε πέσει θύµα στα χέρια αυτών, των συγγενών του, όχι µάλλον, των ίδιων των εχθρών
του!
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Κύριε! Εσύ βλέπεις τα πάντα να θρηνούν για µένα και τους συγγενείς µου να χαίρονται µε τη
θλίψη µου. Μα τη ∆όξα Σου, ω Θεέ µου! Ακόµα και ανάµεσα στους εχθρούς µου µερικοί έχουν θρηνήσει για τις στεναχώριες και την αγωνία µου, και µερικοί από εκείνους που µε φθονούν έχουν χύσει
δάκρυα για τις έγνοιες, την εξορία και τις θλίψεις µου. Έπραξαν έτσι επειδή δεν βρήκαν τίποτα άλλο
σ’εµένα παρά στοργή και φροντίδα και δεν παρατήρησαν τίποτε άλλο εκτός από καλοσύνη και έλεος.
Όταν είδαν πως µε είχε παρασύρει ο χείµαρρος της συµφοράς και της αντιξοότητας και πως ήµουν
εκτεθειµένος σαν στόχος στα βέλη της µοίρας, οι καρδιές τους συγκινήθηκαν από συµπόνια, δάκρυα
γέµισαν τα µάτια τους και πιστοποίησαν δηλώνοντας: “Ο Κύριος είναι µάρτυράς µας. δεν είδαµε τίποτε απ’αυτόν παρά πίστη, γενναιοδωρία και εξαίρετη συµπόνια.” Οι παραβάτες της Συνθήκης, οι
προάγγελοι του κακού, όµως, έγιναν βιαιότεροι στο µίσος τους, χάρηκαν όταν έπεσα θύµα της πιο
θλιβερής δοκιµασίας, ενεργοποιήθηκαν εναντίον µου και διασκέδασαν µε τα σπαρακτικά γεγονότα
γύρω µου.
Σε εκλιπαρώ, ω Κύριε Θεέ µου! µε τη γλώσσα µου και µ’όλη µου την καρδιά, να µην τους τιµωρήσεις για τη σκληρότητα και τις κακές τους πράξεις, την πανουργία και την κακοήθειά τους, επειδή
είναι ανόητοι και ποταποί και δεν ξέρουν τι πράττουν. ∆εν διακρίνουν το καλό από το κακό, το σωστό από το εσφαλµένο, ούτε τη δικαιοσύνη από την αδικία. Ακολουθούν τις δικές τους επιθυµίες και
περπατούν στο µονοπάτι των πλέον ατελών και ανόητων ανάµεσά τους. Ω Κύριέ µου! ∆είξε τους
έλεος, προστάτεψέ τους από τα βάσανα σ’αυτούς τους ταραγµένους καιρούς και δώσε ώστε όλες οι
δοκιµασίες και κακουχίες να είναι η µοίρα αυτού του υπηρέτη Σου που έχει πέσει σ’αυτό το σκοτεινό
λάκκο. Ξεχώρισε εµένα για κάθε βάσανο και κάνε να γίνω θυσία για όλους τους αγαπηµένους Σου. Ω
Κύριε, Πλέον Ύψιστε! Μακάρι η ψυχή µου, η ζωή µου, η ύπαρξή µου, το πνεύµα µου, όλο µου το
είναι να θυσιαστούν γι’αυτούς. Ω Θεέ, Θεέ µου! Ταπεινός, ικετευτικός και µε σκυµµένο το πρόσωπό
µου, σε παρακαλώ µ’όλο το πάθος της λατρείας µου, να συγχωρέσεις οποιονδήποτε µ’έχει πληγώσει
και αυτόν που έχει συνωµοτήσει εναντίον µου και µ’έχει προσβάλλει, και παράβλεψε τα παραπτώµατα αυτών που µ’έχουν αδικήσει. Παραχώρησέ τους τα όµορφά Σου δώρα, χαροποίησε τους, απάλλαξε
τους από λύπη, απόνειµέ τους ειρήνη και ευηµερία, δώσε τους την ευδαιµονία Σου και χορήγησε τους
τη γενναιοδωρία Σου.
Συ είσαι ο Ισχυρός, ο Ευσπλαχνικός, ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος!
Ω πολυαγαπηµένοι φίλοι! Βρίσκοµαι τώρα σε πολύ µεγάλο κίνδυνο και έχει χαθεί η ελπίδα έστω
και µιας ώρας ζωής για µένα. Γι’αυτό είµαι αναγκασµένος να γράψω αυτούς τους στίχους για την
προστασία της Υπόθεσης του Θεού, τη διαφύλαξη του Νόµου Του, την προάσπιση του Λόγου Του
και την ασφάλεια των ∆ιδασκαλιών Του. Μα την Πανάρχαια Ωραιότητα! Αυτός ο αδικηµένος σε
καµιά περίπτωση δεν κρατούσε ούτε και κρατάει κακία εναντίον κανενός, δεν τρέφει κανένα κακό
αίσθηµα απέναντι σε κάποιον και δεν εκφέρει καµιά λέξη παρά µόνο για το καλό του κόσµου. Η ύψιστή µου υποχρέωση, όµως, αναγκαστικά, µε παρακινεί να διαφυλάξω και να προστατέψω την Υπόθεση του Θεού. Γι’αυτό µε τη µεγαλύτερη θλίψη, σας συµβουλεύω λέγοντας: “∆ιαφυλάξτε την Υπόθεση του Θεού, προστατέψτε το Νόµο Του και φοβηθείτε πολύ τη διχόνοια. Αυτή είναι η βάση της
πίστης του λαού του Μπαχά (ας προσφερθεί η ζωή µου γι’αυτούς ): “Η Αυτού Αγιότητα, ο Ύψιστος
(ο Μπαµπ), είναι η Φανέρωση της Ενότητας και Μοναδικότητας του Θεού και ο Πρόδροµος της Πανάρχαιας Ωραιότητας. Η Αυτού Αγιότητα η Ωραιότητα του Αµπχά (η ζωή µου ας γίνει θυσία για τους
σταθερούς Του φίλους) είναι η Υπέρτατη Φανέρωση του Θεού και η Χαραυγή της Πλέον Θεϊκής Του
Ουσίας. Όλοι οι άλλοι είναι υπηρέτες Του και υπακούν στις εντολές Του.” Προς το πλέον Ιερό Βιβλίο
πρέπει να στραφεί ο καθένας και οτιδήποτε δεν έχει καταγραφεί ρητά σ’αυτό πρέπει να αναφέρεται
στον Παγκόσµιο Οίκο ∆ικαιοσύνης. Εκείνο το οποίο αυτό το σώµα, είτε οµόφωνα, είτε µε πλειοψηφία αποφασίζει, αυτό είναι πραγµατικά η Αλήθεια και ο Σκοπός του Ίδιου του Θεού. Όποιος παρεκκλίνει απ’αυτό είναι αληθινά απ’αυτούς που αγαπούν τη διχόνοια, που έχουν δείξει µοχθηρία και
έχουν στρέψει την πλάτη τους στον Κύριο της Συνθήκης. Λέγοντας Οίκος εννοείται εκείνος ο Παγκόσµιος Οίκος ∆ικαιοσύνης ο οποίος πρέπει να εκλέγεται απ’όλες τις χώρες, δηλαδή από εκείνα τα
µέρη στην ανατολή και στη δύση όπου υπάρχουν οι αγαπηµένοι, µε τον τρόπο που συνηθίζονται οι
εκλογές στις ∆υτικές χώρες όπως και στην Αγγλία.
Επιβάλλεται σ’αυτά τα µέλη (του Παγκόσµιου Οίκου ∆ικαιοσύνης) να συγκεντρώνονται σ’ένα
καθορισµένο µέρος και να συζητούν για όλα τα προβλήµατα που έχουν προκαλέσει διαφορές, για
ζητήµατα που είναι ασαφή και για θέµατα που δεν αναφέρονται ρητά στο Βιβλίο. Οτιδήποτε αποφασίζουν έχει την ίδια ισχύ όπως το ίδιο το Κείµενο. Και εφόσον αυτός ο Οίκος ∆ικαιοσύνης έχει τη
δύναµη να θεσπίζει νόµους που δεν αναφέρονται ρητά στο Βιβλίο και να αντιµετωπίζει καθηµερινές
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υποθέσεις, έτσι έχει επίσης και τη δύναµη να τους ανακαλεί. Έτσι για παράδειγµα ο Οίκος ∆ικαιοσύνης θεσπίζει σήµερα έναν ορισµένο νόµο και τον επιβάλλει και έπειτα από εκατό χρόνια, έχοντας
αλλάξει οι καταστάσεις ριζικά και έχοντας µεταβληθεί οι συνθήκες, ένας άλλος Οίκος ∆ικαιοσύνης
θα έχει τη δύναµη, ανάλογα µε τις ανάγκες της εποχής, να αλλάξει εκείνο το νόµο. Μπορεί να το κάνει αυτό επειδή αυτός ο νόµος δεν αποτελεί µέρος του Ρητού Θεϊκού Κειµένου. Ο Οίκος ∆ικαιοσύνης
είναι σε θέση και να θεσπίζει αλλά και να καταργεί τους δικούς του νόµους.
Και τώρα, µια από τις µεγαλύτερες και βασικότερες αρχές της Υπόθεσης του Θεού είναι να αποφεύγονται παντελώς οι παραβάτες της Συνθήκης, επειδή αυτοί θα καταστρέψουν ολοσχερώς την Υπόθεση του Θεού, θα εξοντώσουν το Νόµο Του και θα εκµηδενίσουν όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο παρελθόν. Ω φίλοι! Αρµόζει να φέρνετε στο νου σας µε συµπόνια τις δοκιµασίες της
Αυτού Αγιότητας, του Υψίστου και να δείχνετε την πίστη σας στην Αιώνια-Ευλογηµένη Ωραιότητα.
Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να µην αποδειχτούν µάταια όλες αυτές οι θλίψεις, οι δοκιµασίες και τα βάσανα, όλο αυτό το αγνό και αγιασµένο αίµα που έχει χυθεί άφθονα στο
Μονοπάτι του Θεού. Ξέρετε καλά τι έχουν διαπράξει τα χέρια του Κέντρου της Ανταρσίας, Μιρζά
Μωχαµάντ Αλί και των συντρόφων του. Ανάµεσα στις πράξεις του είναι και η νόθευση του Ιερού
Κειµένου, για την οποία, δοξασµένος ας είναι ο Κύριος είστε όλοι ενήµεροι και ξέρετε ότι είναι εµφανής, αποδεδειγµένη και επιβεβαιωµένη από τη µαρτυρία του αδελφού του, Μιρζά Μπαντιολλά, η
οµολογία του οποίου είναι ιδιόχειρα γραµµένη, φέρει την σφραγίδα του και έχει τυπωθεί και εξαπλωθεί παντού. Αυτό δεν είναι παρά µόνο ένα από τα παραπτώµατά του. Μπορεί κανείς να φανταστεί πιο
κατάφωρη παραβίαση από την παραποίηση του Ιερού Κειµένου; Όχι, µα τη δικαιοσύνη του Κυρίου!
Οι παραβάσεις του είναι γραµµένες και καταχωρηµένες σ’ένα ειδικό φυλλάδιο. Θεού θέλοντος θα το
διαβάσετε προσεκτικά .
Σε συντοµία, σύµφωνα µε το ρητό Θεϊκό Κείµενο, η παραµικρή παραβίαση θα κάνει αυτόν τον
άνθρωπο ένα πλάσµα ποταπό, και ποια παραβίαση είναι πιο θλιβερή από το να προσπαθήσει κανείς
να καταστρέψει το Θεϊκό Οικοδόµηµα, να παραβιάσει τη Συνθήκη, να παραστρατήσει από τη ∆ιαθήκη, να νοθέψει το Ιερό Κείµενο, να σπείρει το σπόρο της αµφιβολίας, να συκοφαντήσει τον ΑµπντολΜπαχά, να προβάλει αξιώσεις για τις οποίες ο Θεός δεν έχει στείλει καµιά εντολή, να διεγείρει αναστάτωση, να προσπαθήσει να χύσει το αίµα του Αµπντολ-Μπαχά και πολλά άλλα πράγµατα για τα
οποία όλοι σας είστε ενήµεροι! Είναι εποµένως προφανές ότι αν πετύχει αυτός ο άνθρωπος να προκαλέσει σχίσµα στην Υπόθεση του Θεού, θα την καταστρέψει και θα την εξαλείψει ολοσχερώς. Προσέξτε να µην πλησιάσετε αυτό τον άνθρωπο, επειδή το πλησίασµα σ’αυτόν είναι χειρότερο από το
πλησίασµα στη φωτιά!
Ευσπλαχνικέ Θεέ! Αφότου ο Μιρζά Μπαντιολλά είχε δηλώσει ιδιοχείρως ότι αυτός ο άνθρωπος
(ο Μωχαµάντ Αλί) είχε παραβιάσει τη Συνθήκη και είχε διακηρύξει την από τον ίδιο νόθευση του
Ιερού Κειµένου, διαπίστωσε ότι η επιστροφή στην Αληθινή Πίστη και η υποταγή στη Συνθήκη και τη
∆ιαθήκη δε θα προωθούσαν µε κανέναν τρόπο τις εγωιστικές του επιθυµίες. Έτσι µετάνιωσε και λυπήθηκε γι’αυτό που είχε πράξει και προσπάθησε κρυφά να µαζέψει τις τυπωµένες οµολογίες του,
συνωµότησε δολίως µε το Κέντρο της Ανταρσίας εναντίον µου και τον πληροφορούσε καθηµερινά
για όλα όσα συνέβαιναν µέσα στο σπίτι µου. Είχε παίξει µάλιστα κι έναν κυρίαρχο ρόλο στις κακόβουλες ενέργειες που διαπράχθηκαν τελευταία. ∆όξα τω Θεώ, οι υποθέσεις επανήλθαν στην προηγούµενή τους σταθερότητα και οι αγαπηµένοι απέκτησαν σχετική ηρεµία. Αλλά από την ηµέρα που
ξαναµπήκε ανάµεσα µας, άρχισε εκ νέου να σπέρνει σπόρους οδυνηρής αναταραχής. Μερικές από τις
µηχανορραφίες και τις δολοπλοκίες του θα καταγραφούν σε ξεχωριστό φυλλάδιο.
Ο σκοπός µου, όµως, είναι να δείξω ότι είναι υποχρέωση των φίλων που είναι πιστοί και σταθεροί στη Συνθήκη και στη ∆ιαθήκη, να είναι πάντα άγρυπνοι µετά την αποχώρηση αυτού του αδικηµένου, ώστε αυτός ο άγρυπνος και δραστήριος πρόξενος της διχόνοιας να µην προκαλέσει διάσπαση, να
µην σπείρει κρυφά τους σπόρους της αµφιβολίας και της αναταραχής και να µην ξεριζώσει ολοσχερώς την Υπόθεση του Θεού. Αποφεύγετε χίλιες φορές τη συντροφιά του. Να είστε προσεκτικοί και
άγρυπνοι. Παρατηρήστε και ελέγξτε. Αν κάποιος κρυφά ή φανερά έχει την παραµικρή σχέση µαζί
του, διώξτε τον από ανάµεσά σας, διότι αυτός ασφαλώς θα προκαλέσει διάσπαση και αναστάτωση.
Ω σεις αγαπηµένοι του Κυρίου! Επιδιώξτε µ’όλη σας την καρδιά να προφυλάξετε την Υπόθεση
του Θεού από την επίθεση των ανειλικρινών, επειδή ψυχές σαν κι αυτές κάνουν το ίσιο στραβό και
όλες τις καλοπροαίρετες προσπάθειες ν’αποφέρουν αντίθετα αποτελέσµατα.
Ω Θεέ, Θεέ µου! Επικαλούµαι Εσένα, τους Προφήτες Σου και τους Αγγελιοφόρους Σου, τους
Αγίους και τους Οσίους Σου, ως µάρτυρες ότι έχω διακηρύξει αναµφισβήτητα τις Αποδείξεις Σου
στους αγαπηµένους Σου και ότι έχω παρουσιάσει µε ευκρίνεια όλα τα πράγµατα σ’αυτούς, για να
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προσέχουν την Πίστη Σου, να φυλάγουν το Ευθύ Μονοπάτι Σου και να προστατεύουν τον Ακτινοβόλο Νόµο Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος!

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Αυτός είναι ο Μάρτυρας, ο τα Πάντα Πληρών
Ω Θεέ µου! Αγαπηµένε µου, Επιθυµία της καρδιάς µου! Συ γνωρίζεις, Συ βλέπεις τα όσα έχουν
συµβεί σ’αυτό τον υπηρέτη Σου, που ταπείνωσε τον εαυτό του µπροστά στη Θύρα Σου και Συ γνωρίζεις τις αµαρτίες που έχει διαπράξει εναντίον του ο λαός της µοχθηρίας, αυτοί οι οποίοι παραβίασαν
τη Συνθήκη Σου και αποµακρύνθηκαν από τη ∆ιαθήκη Σου. Την ηµέρα µε βασάνιζαν µε τα βέλη του
µίσους και τη νύχτα συνωµοτούσαν κρυφά για να µε βλάψουν. Την αυγή διέπρατταν αυτό για το οποίο θρηνούσε το Ουράνιο Πλήθος και το βράδυ σήκωναν το ξίφος της τυραννίας και εκτόξευαν εναντίον µου, παρουσία των ασεβών, τα βέλη της συκοφαντίας τους. Παρά τα αδικήµατά τους, αυτός ο
ταπεινός υπηρέτης Σου ήταν υποµονετικός και υπέφερε κάθε βάσανο και δοκιµασία από τα χέρια
τους, παρ’όλο που µέσω της δύναµης και της ισχύος Σου θα µπορούσε να αφανίσει τα λόγια τους, να
σβήσει τη φωτιά τους και να καταστείλει τη φλόγα της ανταρσίας τους.
Εσύ βλέπεις, ω Θεέ µου! πώς η µακροθυµία µου, η ανεκτικότητά µου και η σιωπή µου αύξησαν
τη σκληρότητά τους, την αλαζονεία και την υπερηφάνεια τους. Μα τη ∆όξα Σου, ω Αγαπηµένε!
Σ’έχουν απαρνηθεί και έχουν εξεγερθεί εναντίον Σου µε τέτοιο τρόπο που δεν µου άφησαν ούτε µια
στιγµή ανάπαυσης και ησυχίας για να εγερθώ, όπως αρµόζει και προσήκει να εξυψώσω το Λόγο Σου
ανάµεσα στην ανθρωπότητα και να υπηρετήσω στο κατώφλι της Αγιότητάς Σου µε µια καρδιά που
ξεχειλίζει από τη χαρά των κατοίκων της Βασιλείας του Αµπχά.
Κύριε! Το κύπελλο της θλίψης µου υπερχειλίζει και απ’όλες τις πλευρές φυσοµανούν σφοδρές
θύελλες επάνω µου. Τα βλήµατα της συµφοράς µ’έχουν περικυκλώσει και τα βέλη της αγωνίας έχουν
πέσει βροχή απάνω µου. Αυτή η αναταραχή µ’έχει κυριεύσει και η δύναµή µου, εξαιτίας της επίθεσης
των εχθρών, έγινε αδυναµία µέσα µου, ενώ στεκόµουν µόνος και εγκαταλελειµµένος µέσα στη θλίψη
µου. Κύριε! ∆είξε µου έλεος, ανέβασέ µε στην παρουσία Σου και άφησέ µε να πιω από το ∆ισκοπότηρο του Μαρτυρίου, διότι το σύµπαν ολόκληρο µ’όλη την απεραντοσύνη του δεν µπορεί να µε χωρέσει άλλο. Συ Είσαι, αληθινά, ο Ελεήµων, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Μεγαλόψυχος, ο Πλέον Γενναιόδωρος!
Ω σεις αληθινοί, ειλικρινείς, πιστοί φίλοι αυτού του αδικηµένου! Όλοι γνωρίζουν και πιστεύουν
τι συµφορές και βάσανα έχουν προσβάλει αυτόν τον αδικηµένο, αυτόν το φυλακισµένο, εξαιτίας εκείνων που παραβίασαν τη Συνθήκη τον καιρό που, µετά τη δύση του Αυγερινού του κόσµου, η καρδιά του καιγόταν από τη φλόγα της απώλειάς Του.
Όταν, σ’όλα τα µέρη της γης, οι εχθροί του Θεού, επωφελούµενοι της δύσης του Ηλίου της Αλήθειας, αιφνίδια και µ’όλη τους τη δύναµη εξαπέλυσαν την επίθεσή τους, σε µια τέτοια στιγµή και στο
µέσον µιας τέτοιας συµφοράς, ξεσηκώθηκαν οι παραβάτες της Συνθήκης µε έσχατη σκληρότητα, µε
σκοπό να βλάψουν και να διεγείρουν το πνεύµα της εχθρότητας. Κάθε στιγµή διέπρατταν ένα νέο
αδίκηµα και προσπαθούσαν να σπείρουν τους σπόρους θλιβερής αναταραχής και να καταστρέψουν το
οικοδόµηµα της Συνθήκης. Αλλά αυτός ο αδικηµένος, αυτός ο φυλακισµένος, έκανε ό,τι µπορούσε
για να κρύψει και να συγκαλύψει τις πράξεις τους, ώστε ίσως µετανοήσουν και µεταµελήσουν. Η
µακροθυµία και η ανεκτικότητά του σ’αυτές τις κακές πράξεις όµως, έκανε τους επαναστάτες ακόµα
πιο αυθάδεις και τολµηρούς µέχρι που µε φυλλάδια, γραµµένα από τα δικά τους χέρια, έσπειραν τους
σπόρους της αµφιβολίας, τυπώνοντας αυτά τα φυλλάδια και διαδίδοντάς τα ευρέως σ’όλο τον κόσµο,
πιστεύοντας πως τέτοιες ανόητες πράξεις θα εκµηδένιζαν τη Συνθήκη και τη ∆ιαθήκη.
Κατόπιν αυτού εγέρθηκαν οι αγαπηµένοι του Κυρίου, εµπνευσµένοι από τη µέγιστη εµπιστοσύνη
και σταθερότητα και µε τη βοήθεια της δύναµης της Βασιλείας, της Θεϊκής Ισχύος, της ουράνιας Χάρης, της ακατάπαυστης βοήθειας, της Θείας Γενναιοδωρίας, αντιστάθηκαν στους εχθρούς της Συνθήκης µε σχεδόν εβδοµήντα πραγµατείες και βοηθούµενοι από πειστικές αποδείξεις, αλάνθαστες ενδείξεις και σαφή κείµενα από τις Άγιες Γραφές, διέψευσαν τα έγγραφα της αµφιβολίας τους και τα φυλλάδια που διέγειραν την αναστάτωση. Το Κέντρο της Ανταρσίας ταράχτηκε έτσι µέσα στην πανουργία του και αφού τον έπληξε η οργή του Θεού, βυθίστηκε σ’έναν εξευτελισµό και σε µια ατίµωση
που θα διαρκέσουν έως την Ηµέρα της Κρίσης. Ταπεινή και άθλια είναι η κατάσταση των ανθρώπων
που ενεργούν κακόβουλα, εκείνων που βρίσκονται σε θλιβερή απώλεια!
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Και καθώς έχασαν την υπόθεσή τους, απελπίστηκαν στις προσπάθειές τους εναντίον των αγαπηµένων του Θεού, είδαν το Λάβαρο της ∆ιαθήκης Του να κυµατίζει σ’όλες τις περιοχές και παρατήρησαν τη δύναµη της Συνθήκης του Ελεήµονα, η φλόγα της ζήλιας άστραψε τόσο πολύ µέσα τους που
είναι υπεράνω κάθε περιγραφής. Με όλο τους το σθένος, την προσπάθεια, το µίσος και την έχθρα
ακολούθησαν ένα άλλο µονοπάτι, περπάτησαν έναν άλλο δρόµο, επινόησαν ένα άλλο σχέδιο: την
πυροδότηση της φλόγας της αναταραχής στην καρδιά της ίδιας της κυβέρνησης έτσι που αυτός ο αδικηµένος, αυτός ο φυλακισµένος, να φανεί ως πρόξενος φιλονικίας, εχθρικός προς την κυβέρνηση και
ένας που µισεί και αντιτίθεται στο Στέµµα. Ίσως ο Αµπντολ-Μπαχά να θανατωνόταν και το όνοµά
του να αφανιζόταν και έτσι θα ανοιγόταν µια αρένα για τους εχθρούς της Συνθήκης, µέσα στην οποία
θα προχωρούσαν και θα κάλπαζαν πάνω στον πολεµικό τους ίππο προξενώντας σοβαρή απώλεια
σ’όλους και θα υπέσκαπταν τα θεµέλια του οικοδοµήµατος της Υπόθεσης του Θεού. ∆ιότι τόσο θλιβερή είναι η στάση και η συµπεριφορά αυτών των δολερών ανθρώπων που γίνονται σαν τσεκούρι
που χτυπάει την ίδια τη ρίζα του Ευλογηµένου ∆έντρου. Αν τους άφηνε κανείς να συνεχίσουν, θα
εξολόθρευαν µέσα σε λίγες µόνον ηµέρες την Υπόθεση του Θεού, το Λόγο Του και τον εαυτό τους.
Στο εξής, πρέπει οι αγαπηµένοι του Κυρίου να τους αποφεύγουν παντελώς, να αποµακρύνονται
απ’αυτούς, να ανατρέπουν τις µηχανορραφίες και κακόβουλες διαδόσεις τους, να φυλάγουν το Νόµο
Του και τη Θρησκεία Του, να ασχολούνται ατοµικά και συλλογικά για τη διάχυση των γλυκών ευωδιών του Θεού ευρέως και να διακηρύσσουν όσο καλύτερα µπορούν τις ∆ιδασκαλίες Του.
Οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε συγκέντρωση γίνεται εµπόδιο στη διάχυση του Φωτός της Πίστης, ας τους συµβουλέψουν οι αγαπηµένοι λέγοντας: «απ’όλα τα δώρα του Θεού το µεγαλύτερο
είναι το δώρο της ∆ιδασκαλίας. Αυτή προσελκύει πάνω µας τη Χάρη του Θεού και είναι η πρωταρχική µας υποχρέωση. Πώς µπορούµε να στερήσουµε στον εαυτό µας ένα τέτοιο δώρο; Όχι, τη ζωή µας,
τα αγαθά µας, τις ανέσεις µας, την ανάπαυσή µας όλα αυτά τα προσφέρουµε ως θυσία για την Ωραιότητα του Αµπχά και διδάσκουµε την Υπόθεση του Θεού». Η σύνεση και η σωφροσύνη όµως πρέπει
να τηρούνται όπως αναφέρονται στο Βιβλίο. Το πέπλο δεν πρέπει µε κανέναν τρόπο να σκιστεί ξαφνικά. Η ∆όξα κάθε ∆όξας αναπαύεται σε σας.
Ω εσείς πιστοί αγαπηµένοι του Αµπντολ-Μπαχά! Είναι υποχρέωσή σας να φροντίσετε ιδιαίτερα
το Σόγι Εφέντι, το κλωνάρι που διακλαδώθηκε και ο καρπός που προέκυψε από τους δυο αγιασµένους και Θείους Λωτούς, έτσι ώστε καµιά σκόνη αποθάρρυνσης και λύπης να µην κηλιδώσει την
ακτινοβόλα φύση του, ώστε µέρα µε τη µέρα να µεγαλώνει η ευτυχία, η χαρά και η πνευµατικότητά
του και να γίνει σαν ένα καρποφόρο δέντρο.
Επειδή αυτός είναι, µετά τον Αµντολ-Μπαχά, ο φύλακας της Υπόθεσης του Θεού, οι Αφνάν (οι
κλάδοι), τα Χέρια (στυλοβάτες) της Υπόθεσης και οι αγαπηµένοι του Κυρίου πρέπει να τον υπακούσουν και να στραφούν προς αυτόν. Όποιος δεν τον υπακούει, δεν έχει υπακούσει στο Θεό, όποιος
στρέφει την πλάτη του σ’αυτόν έχει στρέψει την πλάτη του στο Θεό και όποιος τον απαρνείται, έχει
απαρνηθεί τον Έναν Αληθινό. Προσέξετε να µην ερµηνεύσει κανείς αυτά τα λόγια λανθασµένα και
όπως οι παραβάτες της Συνθήκης µετά την Ηµέρα της Ανάληψης (του Μπαχάολλα) να προβάλει κάποια πρόφαση, να υψώσει το λάβαρο της ανταρσίας, να γίνει πείσµων και να ανοίξει πλατιά τη θύρα
της εσφαλµένης ερµηνείας. Σε κανέναν δεν δίνεται το δικαίωµα να προβάλει τη δική του γνώµη ή να
εκφράσει τη δική του ιδιαίτερη πεποίθηση. Όλοι πρέπει να αναζητήσουν καθοδήγηση και να στραφούν προς το Κέντρο της Υπόθεσης και τον Οίκο ∆ικαιοσύνης. Όποιος στραφεί προς οτιδήποτε άλλο,
βρίσκεται πράγµατι σε θλιβερή πλάνη.
Η ∆όξα κάθε ∆όξας ας αναπαύεται πάνω σας!
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