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ÖNSÖZ

Tarih boyunca sürekli çalkantılar, sosyal çekişme ve problemlerle karşılaşan insanoğlu, genellikle içinden çıkılmaz
duruma geldiğinde Tanrı'ya yakarmış ve İlahi yardıma başvurmuştur.

Oysa sosyal gelişmenin ve yaratıcılığın en büyük etkeni olan dinler zincirinde, insanlar aslında bir tek dinin
olduğunu ve her çağ ve belli zaman dilimine göre gelen dinlerin temelde aynı olup, farklı olarak sadece güncel
sosyal gereklilik ve düzenlemeleri getirdiklerini bilemediler. İnsanoğlu böyle davranmasaydı, İlahi yardımın
gücünü arkalarına alarak, bir organizma misali bir tek gerçek etrafında toplanıp, yıkıcılık ve sürtüşme ile zaman
kaybetmeden çok önceden mutlu yaşam zirvesine ulaşmış olurdu.

İşte dinler zincirinin günümüzdeki halkasını oluşturan Bahai dini öğretilerinden, Yüce Umumi Adalet Evi
Araştırma Bölümü tarafından derlenmiş olan bu eserde, artık insanlığın olgunluğa adım atacağı bu çağda İlahi
yardımın Gücünden hangi frekans ve çağrı ile yararlanılacağını içeren Hz. Bahaullah, Hz. Bab, Hz. Abdülbaha ve
Hz. Şevki Efendi'nin gizemli ve derin anlamlı beyanlarını siz değerli Bahai okuyuculara sunmaktan mutluluk
duymaktayız.
IŞIK YAYINEVİ

I Hz. Bahaullah in yazılarından

‘ Ey dünya insanları! Cemalimin Güneşi batıp çadırımın seması gözlerinizden nihan olunca meyus olmayınız.
İnsanlar arasında Emrimi ilerletmeye ve Kelimemi yüceltmeye kalkınız. Biz gerçekten Kadir-i Mutlakız. Beni
tanımış olan, öyle bir kararlılıkla kalkıp bana hizmet edecektir ki, yer ile göğün orduları onu maksadından
alıkoyamayacaktır.”
(Hz. Bahaullah’ın Sesi, sayfa. 138)

Ba

“Huzurumun celâli çekilip beyanımın denizi sükûnet bulunca mustarip olmayınız. Huzurumda bir hikmet,
gıyabımda ise eşsiz ve bilici Tanrı'dan başka kimsenin bilmediği bir hikmet vardır. Emin olunuz ki, Biz size Ebha
Melekûtumuzdan bakacak ve Emrimizin zaferi için ayaklananlara Mele-i Alâ askerleri ve Tanrı tahtına yakın duran
meleklerin bir alayı ile yardım edeceğiz.”
(Hz. Bahaullah’ın Sesi, sayfa 138)
“Siz Tanrı'yı Kendi iradesini yerine getirmekten alıkoyacağınızı, hükmünü icradan menedeceğinizi veya Saltanatını
sürmeye engel olacağınızı mı sanıyorsunuz? Yerde ve göklerde bulunan herhangi bir şeyin O’nun Emrine karşı
duracağına mı inanıyorsunuz? Ezeli Hakikate yemin olsun ki hayır! Varlık aleminde hiçbir şey O'nu amacına
ulaşmaktan alıkoyamaz...”

“Şunu da bil ki, Kendi emriyle yerde gökte olan herşeyi yaratan O'dur. Şu halde yaratılan Yaratana hiç üstün
olabilir mi ?..”
(Hz. Bahaullah’ın Sesi, sayfa 279)
“Hakka yemin olsun ki, bu Günde her kim, ağzını açıp Rabb’ının ismini anarsa, İlâhi ilham orduları bilici ve
hikmetli İsmimin semasından onun üzerine iniverir. Keza her birinin elinde nuranî bir kadeh olduğu halde Mele i
Alâ da onun üzerine iner. Nurlular Nurlusu ve Güçlüler Güçlüsünün fermanıyla Emir Melekûtundan işte böyle
takdir buyuruldu.”
(Hz. Bahaullah’ın Sesi, sayfa 333)
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“Emrimizi yaymak maksadıyla ülkelerini terk etmiş olanlar Ruh’ul Emin'in teyidiyle müeyyed olacaklardır. Onlara,
Muktedir ve Hakimin emriyle, seçkin meleklerimizden bir bölük refakat edecektir. Ne mutlu Hakka hizmet
şerefiyle müşerref olan kimseye.”
(Hz. Bahaullah’ın Sesi, sayfa 333)

“Bugün İsimlerin Rabbı ve yaratılmışların Sultanı olan Tanrı'nın irade buydurduklarına yapışıp, halk arasındaki
muteber şeyleri bir tarafa iten kimseye ne mutlu. İsm-i Azam’ın kudretiyle ebediyet edilmiştir ki, dünyanın bütün
güçleri O'na karşı duramaz. Buna en yüce makamdan nida eden Ana Kitap tanıklık eder.”
(Tecelliyat Levhi'nden)

“Ben Mazlumun kaleminden insanlığa verilmiş olan en sevinçli ve en büyük haber budur. Ey dostlar, bu korku
neden ve bu ürküntü kimden? Bu sapık neslin yoğrulduğu sert çamuru çözmeğe biraz nem yettiği gibi, sizin de
sadece bir araya toplanmanız, bu değersiz ve şaşkın insanların gücünü dağıtmaya yetecektir.”
(Dünya Levhi’nden)

“Güç ve cesaretin kaynağı, Tanrı alemlerinde ilerlemek ve O’nun sevgisinde sebat etmektir.”
(Asl-ı-Kullu-Hayr Levhi’nden)

“O gerçekten Kendi Emrine hizmet eden herkese yardım edecek ve kendisini anan hiçbir kimseyi unutmayacaktır.
Buna şanı yüce Cebbar Tanrı’nın merhamet nurunu saçan bu Levih tanıklık eder.”
(İlahi Adaletin Doğuşu, sayfa 64)

“Ağzımızdan çıkan her bir harf, öylesine diriltici bir güçle mücehhezdir ki, azameti Tanrı'dan başka herkese
meçhul yeni bir varlık vücuda getirecektir. O gerçekten her şeyi bilendir.”
(İlahi Adaletin Doğuşu, sayfa 67 - 68)

“Biz dilersek, göz açıp kapayıncaya kadar, bir toz zerresini hayâl edilemez parlaklıkta muazzam güneşlere çevirir,
bir çiy damlasını sayısız ve engin okyanuslara dönüştürecek sebepler kılar ve her bir harfin içine geçmiş ve
geleceğin ilmini açıklayan bir kudret ilham ederiz. Bu bizim arzu ve irademiz dahilindedir.”
(İlahi Adaletin Doğuşu, sayfa 68)

“Biz öyle bir kudrete sahibiz ki, açıklanacak olsa en öldürücü zehirleri bile hakiki bir iksire dönüştürür.”
(İlahi Adaletin Doğuşu, sayfa 68)

“Söyle: Ey Baha Ehli, dikkat ediniz ki dünyanın hükümdarları sizi korkutmasın, yerin zorbaları sizi sindirmesin.
Tanrı’ya güveniniz ve işlerinizi O’na havale ediniz. O gerçekten sizi hakikat kuvvetiyle muzaffer kılacaktır.
Sınırsız kudretin dizginlerini elinde tutan ve dilediğini yapmaya kadir olan gerçekten O’dur.”
(İlahi Adaletin Doğuşu, sayfa 69)

Ba

“Tanrı’ya and olsun ki, bir kimse tek başına Baha'nın ismi ile kalkar ve O’nun sevgisi kuşağını kuşanırsa, yerin ve
göğün kuvvetleri ona karşı dizilseler de, Güçlüler Güçlüsü Tanrı onu başarılı kılacaktır.’'
(Hz. Bahaullah’ın Dünya Düzeni, sayfa 106)

“O'ndan başka Tanrı olmayan Tanrı’ya and olsun ki, Emrimizin zaferi için kalkacak olan kimseyi on binlerce
düşman ona karşı birleşmiş olsa dahi Tanrı muzaffer kılacaktır ve eğer onun Bana olan sevgisi giderek güç
kazanabilirse, Tanrı onu tüm yer ve gök kuvvetlerine karşı üstün tutacaktır. Biz kuvvet ruhunu her yere işte böylece
üflemiş olduk.”
(Hz. Bahaullah'ın Dünya Düzeni, sayfa 106)

II Hz. Bab’ın söz ve yazılarından
“Tanrı’dan başka bağlılıklardan kendini kurtararak O’ndan başka her şeyden vazgeç ve kendini Tanrı'ya vererek bu
duayı oku : Söyle : Her şeye yeterli olan yalnız ve yalnız Tanrı’dır. Yerde ve göklerde ve yer ile gök arasında
bulunan herhangi bir şey değil, fakat senin Rabb’ın olan Tanrı yeterlidir. O gerçekten kendi zatında Bilicidir,
Koruyucudur ve sonsuz Güç sahibidir.”
“Tanrı'nın her şeye yeten gücünü boş bir hayal sanma. O her zuhurdaki Tanrı Mazharı için özlemini çektiğin gerçek
imandır. Yaratık alemindeki hiçbir şey sana onsuz yetmezken, böylesine bir iman yeryüzünde bulunan her şeye
fazlasıyla yeter. Eğer sen İnanmışlardan değilsen, İlâhi hakikat ağacı seni yokluğa mahkûm edecektir. Fakat
inanmışlardan isen, hiçbir şeye malik olmasan da, imanın sana yeryüzünde bulunan her şeyden fazla yeterli
olacaktır.”
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(Hz. Bab'ın Yazılarından Seçmeler, sayfa 123)

“Söyle, bu Emrin herhangi bir mensubu, Tanrı’nın izniyle, yerde ve gökte ve yer ile gök arasında bulunanların
hepsine üstün gelecektir. Bu gerçek imandır ve doğruluğuna şüphe yoktur. O halde kederlenip korkmayınız.”

“Söyle, Tanrı Kitabında açıklandığı üzere, İlâhi hakikat yolcularından her bir kişinin yüz kişiye ve her yüz
inanmışın bin imansıza karşı üstünlüğünü ve bin kişilik bir müminler ordusunun da tüm dünya insanlarına
hakimiyetini kesinlikle temin etmeyi, dilediğini yapan ve dilediği gibi hükmeden Tanrı kendi uhdesine almıştır. O
gerçekten her şeye gücü yetendir.”
“Söyle, Tanrı kudreti, O’nun birliğine inanıp O’ndan başka Tanrı olmadığına tanıklık edenlerin kalplerinde iken,
Tanrı’ya ortak koşanların kalpleri güçsüz ve dünya hayatından mahrumdur. Onlar kesinlikle ölüdürler.”
(Hz. Bab’ın Yazılarından Seçmeler, sayfa 153)

“Baha Güneşi ezeliyet ufkundan büyük bir parlayışla parladığı zaman, O’nun Tahtı önüne gelmek herkesin
vazgeçilmez ödevidir..."

“Hepinizin bu muhteşem ve yüce makama ermek ve O’nun huzurunu aramak için yaratılmış bulunuyorsunuz. O
gerçekten size faydalı olacak şeyleri bağış göğünden indirecek ve O’nun lütfedeceği her şey sizin insanlarla olan
ilgi ve münasebetlerinize olanak sağlayacaktır. O gerçekten dilemiş olsa, katından bir tek kelime ile bütün
yaratıkları yeniden diriltir. O gerçekten bütün bunların çok üzerinde Güçlüdür, Kuvvetlidir, her şeye gücü
yetendir.”
(Hz. Bab’ın Yazılarından Seçmeler, sayfa 164 - 166)

“Mülkün kaynağını elinde tutan Tanrı Mukaddes olsun. O, her ne dilerse ‘Ol’ emriyle hemen yaratır. Bu otorite
gücü bundan önce O'na ait olduğu gibi bundan sonra da O’na ait kalacaktır. O, kendi iradesi kudretiyle dilediği
herhangi bir kimseyi muzaffer kılar. O, gerçekten Güçlüler Güçlüsüdür, Kuvvetlidir. Yer ve Gök padişahlıkları ile
onlar arasında bulunan şeylerin şan ve ihtişamı O'na aittir. O, hakikaten güçlüdür, ihtişamlıdır. O ezelden beri zeval
bulmaz gücün kaynağı olmuş ve ebediyete kadar da öylece kalacaktır. O, gerçekten güç ve kuvvet sahibi Tanrıdır.
Yer ve gök padişahlıkları ve onlar arasındaki her şey Tanrı'nındır ve O, her şeye gücü yetendir. Yer ve gök
hazineleriyle arasındaki her şey Tanrı'nındır ve O’nun koruyuculuğu her şeyi kaplamıştır. Yer ile göğün ve
aralarında bulunan her şeyin yaratıcısı O’dur ve O, gerçekten her şeye tanıktır. O, yerde ve göklerde oturanlarla
onlar arasında bulunan her şeyin hesabını görendir ve O, gerçekten çabuk hesap görür. O, yerde ve göklerde ve
onlar arasında bulunan her şey için bir ölçü takdir buyurmuştur, O, gerçekten Üstün koruyucudur. Yer ile göğün ve
arasında bulunan her şeyin anahtarlarını elinde tutan da O’dur, Kendi keyfi iradesiyle bağışını saçan yine O’dur.
Şüphesiz ki, O’nun nuru her şeyi sarmıştır ve O, Biliciler Bilicisidir.’’
(Hz. Bab’ın Yazılarından Seçmeler, sayfa 171)

Ba

“Ey şanı yüce Tanrı, yer ile göklerin ve onlar arasında bulunanların Yaratıcısı sensin. Sen mukaddes, hikmetli,
Güçlü ve dilediğini yapansın. Ey adı ulu olan Allah, Sana ve alâmetlerine inanmış olanların üzerine huzurunda öyle
bir yardım bağışla ki, tüm insanlığa karşı üstünlük sağlayacak duruma gelebilsinler.”
(Hz, Bab’ın Yazılarından Seçmeler, sayfa 192)

“...Ey övülmüş olan Tanrı! Sen iradesiyle dilediği herhangi bir kimseyi, yerde ve gökte ve onların arasında bulunan
her şeyin yardımıyla muzaffer kılarsın. Yenilmez güç sahibi, muhtar ve Ezeli Hakikat ancak sensin...”
(Hz. Bab’ın Yazılarından Seçmeler, sayfa 177)
“Ey Tanrı! Senden başka her şeyden vazgeçmiş olanlara yardım et ve onlara büyük bir zafer bağışla. Yerde ve
gökte ve yer ile gök arasındaki her şeyi ve melekler alayını onların üzerine indir. Onlara yardım edip destek
olsunlar, güçlendirsinler. Onlara başarının kapılarını açıp korusunlar ve ihtişamla donatsınlar. Onlara şeref ve

övünç bağışlayıp, teçhiz etsinler ve harikulade bir zaferle muzaffer kılsınlar.”
(Hz. Bab’ın Yazılarından Seçmeler, sayfa 192)
“...Ey Tanrı, Kendi mümin kullarını muzaffer kılacak ordularını ortaya çıkar. Sen kendi iradesiyle cümle
yaratılmışlara dilediği gibi muamele edensin. Sen gerçekten mutlak Hükümdarsın, Yaratansın, Hikmetlisin.”
(Hz. Bab’ın Yazılarından Seçmeler, sayfa 211)
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"... Güçsüzlük ve zayıflıklarınıza aldırmadan nazarlarınızı her şeye kadir olan Rabb’ınıza ve O’nun yenilmez
kudretine çeviriniz. Geçmişte çaresiz haline rağmen İbrahim’i Nemrud’un kuvvetine karşı O muzaffer etmedi mi?
Yol arkadaşı bir tek asası olan Musa’ya, Firavun ve ordusunu perişan eden olanakları veren de O değil mi? Halk
nazarında fakir ve hakir olan İsa’nın, Musevilerin birleşik kuvvetlerine karşı üstünlüğünü sağlayan da O değil mi?
Arabistan’ın savaşçı ve barbar kabilelerini, Resulü Hz. Muhammed’in kutsal ve eğitici disipliniyle yücelten de yine
O değil mi? O’nun ismiyle kalkınız, tüm güveninizi O’na tevdi ediniz ve nihai zaferden emin olunuz.”
(Şafak Söktürenler, sayfa 65)

III Hz. Abdülbaha’nın söz ve yazılarından

“Bu müminler Tanrı’nın orduları olup Doğu ile Batı’nın fatihidirler. Eğer onlardan birisi yüzünü herhangi bir tarafa
çevirip halkı Tanrı’nın Melekûtuna çağıracak olursa, tüm Tanrısal teyitlerle ilahi kuvvetler onu desteklemek için
yardıma koşacaklardır. O kimse, bütün kapıların açıldığını ve kuvvetli istihkâmlarla zapt edilmez kalelerin yerle bir
olduğunu görecektir. O yalnız ve tek başına dünyanın ordularına saldıracak ve bütün ülkelerin ordularının sağ ve
sol kanatlarını bertaraf ederek, tüm milletlerin kalabalık ordularının saflarını yaracak ve hücumlarını yer
kuvvetlerinin merkezine kadar sürdürecektir. Rabb’ın Ordularından kastedilen mana budur.”
(İlahi Plân Levihleri, sayfa 47)

“Bugün bir kimse Tanrı’nın kanun ve kaidelerine göre amel ederse, işte o kimse insanlığa ilahı bir doktor gibi
hizmette bulunacak ve İsrafil'in borusu gibi bu toprak dünyasının ölülerini hayata davet edecektir. Çünkü Ebha
Melekütunun teyidi asla kesilmemiştir ve böyle faziletli bir kimse, yücelik illeri sakinlerinin şaşmayan yardımlarına
dost ve aşina olmalıdır. İşte böylece küçük bir sivrisinek son derece güçlü bir kartal ve zayıf bir serçe de İzzet
göklerinde uçan bir şahin olacaktır.”
(Hz. Abdülbaha’nın Yazılarından Seçmeler, sayfa 23)

“Kesinlikle bil ki, Rab, Ebha Melekutunun orduları ve yücelik illeri sakinlerinin bir alayı ile yardımına gelecektir.
Onlar saldırıyı başlatacak, cehaletin ve körlüğün kuvvetlerine şiddetle hücum edeceklerdir.”
(Hz. Abdülbaha’nın Yazılarından Seçmeler, sayfa 43)

“Az sayıda insan eğer tam bir safiyet ve kutsiyetle, kalpleri dünyadan arınmış, Melekutun ve İlahî cazibe
kuvvetinin iradesine uygun olarak bir ve beraber, mutluluk içerisinde sevgi ile bir araya gelirlerse, bu toplantı
etkisini tüm dünyada gösterecektir. Bu topluluğun tabiatı, sözleri ve amelleri cennetin bağışlarının saçılmasına
sebep olacak ve neşeyi tattıracaktır. Semavi topluluk askerleri onları koruyacak ve Ebha Cennetinin melekleri
başarılı ve sürekli bir şekilde onları destekleyecektir.”
(Hz. Abdülbaha'nın Yazılarından Seçmeler, sayfa 81)

“O, görünmez askerleri ile yardımınıza gelecek ve sizi İzzet göklerinin ilham orduları ile destekleyecektir. O, en
yüce cennetten size kutlu kokularını gönderecek ve yücelik illeri sakinlerinin gül bahçelerinden gelen temiz
nefesleri üzerinizden estirecektir. O, kalplerinize hayat ruhunu üfleyecek, sizin Kurtuluş Geminize binmenizi
sağlayacak ve size açık alâmet ve işaretlerini gösterecektir. Bu, gerçekten ebedi nurdur ve kimsenin inkâr
edemeyeceği gerçek bir zaferdir.”
(Hz. Abdülbaha'nın Yazılarından Seçmeler, sayfa 186 - 187)

Ba

“Emin olunuz ki, bir kimse son derece azim ve sebatla kalkar da Meleküt’un Çağrısını yüceltir ve kararlılıkla
Ahdin ilerlemesine çalışırsa, bu kimseye, önemsiz bir karınca olsa dahi, heybetli bir fili arenadan çekip çıkaracak
bir güç ve zayii bir böcek olsa bile, yırtıcı bir akbabanın tüylerini yolup parçalayacak bir kuvvet bahşedilecektir.”
(Hz. Abdülbaha'nın Yazılarından Seçmeler, sayfa 209)
“Ezeli Bağışlayıcı olanın teyitlerini her iklimi nur ile kuşatmıştır. Semavi ordular, Tanrı dostlarının safında savaşa
katılmak için durmadan ileri atılıyorlar.”
(Hz. Abdülbaha’nın Yazılarından Seçmeler, sayfa 229)
“Cemal-i Mübarek'e şükran ve övgüler olsun ki, Ebha Meleküt’unun ordularını harekete geçirmiş ve yükselen

yıldızlar misali, güvenilir ve asla kesilmez yardımlarını göndermiştir.”
(Hz. Abdülbaha’nın Yazılarından Seçmeler, sayfa 237)
“Kutsiyet kokularıyla süslü kimseler bir gün semavî güçlerin teyidiyle kalkar da, tüm ruhanî niteliklerle, öylesine
ahenkle ve saf saf yürüyecek olurlarsa, onlardan her birisi sanki bin kişiymiş gibi ve dalgalanan bu muazzam
müminler okyanusunun dalgaları da yücelik illerinin tabur tabur dizilmiş askerleri gibi olacaklardır,''
(Hz. Abdüîbaha’nın Yazılarından Seçmeler, sayfa 260)
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“Siz ey Kutsal Eşiğin hizmetkârları! Tanrı’nın muzaffer orduları, hizmet meydanında at koşturan cesur süvarilere
yardım edip onlara zafer temin etmek maksadıyla Melekut’ta sıraya dizilmiş, gönüllü ve hazır bekliyorlar.
Meydana fırlayıp cehalet ve gafletin ordularını dağıtıp perişan eden, İlahi hidayet sancağını kaldırıp zafer naraları
atan ve gerçek Tanrı ilmiyle mücehhez korkusuz savaşçıya ne mutlu, And olsun Tanrı'ya ki, o gerçek bir zafer
kazanmış ve muhteşem bir başarı elde etmiştir.”
(Hz. Abdülbaha'nın Yazılarından Seçmeler, sayfa 264)

“Sayınızın azlığından ötürü kederlenmeyiniz ve ruh sağlığınız için Tanrı’ya şükrediniz. O, sizleri akılların şaşıp
kalacağı ve ruhların hayrete düşeceği bir teyit ile müeyyed kılacaktır.”
(Hz. Abdüîbaha’nın Levihleri, sayfa 80)

“Son derece kesin bir şekilde emin olunuz ki, Tanrı kendi Misakına her hususta uymuş olan kullarına, nurları
doğuyu ve batıyı aydınlatacak olan fazıl ve teyidiyle gerçekten yardım edecektir. O, yaratıklar arasında onları
hidayet alâmetleri ve her ufuktan göz kamaştırıcı bir parıltıyla parlayan yıldızlar yapacaktır.”
(Hz. Abdülbaha’nın Levihleri, sayfa 83)

“Tanrı Ahdine yardım ve O’nun bağında hizmet etmek için bütün gücünle ayaklan. O’nun katından sana başarının
verilip teyidin bahşedileceğinden emin ol. Selâmet Gemisine binebilmeniz, aşikâr alâmetleri gösterebilmeniz, hayat
ruhunu yaymanız, O’nun emir ve nizamlarının esaslarını beyan etmeniz, sürüden ayrılıp her yöne dağılmış olan
koyunları kılavuzlayıp inayetleri sunabilmeniz için O, sizi gerçekten kutsiyetinin melekleriyle destekleyecek ve
ruhun ilhamlarıyla güçlendirecektir. Elinizden gelen her gayreti göstermeli ve bu yeni asırda hikmet ve samimiyetle
uğraşmalısınız. Tanrı’ya yemin olsun ki, ordular Rabbı sizin desteğiniz, semavi melekler yardımcınız, Ruh-ül Kuds
yoldaşınız ve Ahdin Merkezi de hizmetçiniz olacaktır. Boş durmayınız, faal olunuz ve korkmayınız.”
(Hz. Abdülbaha’nın Levihleri, sayfa 162)

“Melekûtun Sultanına and olsun ki, Tanrı aşkı ile dolup taşan temiz bir yürekle, dünyadan arınmış olarak, Tanrı
Kelimesini ilerletmeğe kalkacak olan bir kimseye, Ordular Rabbı, yaratılmışların özüne nüfus edebilecekleri bir
güçle yardım edecektir.”
(Hz. Abdülbaha’nın Levihleri, sayfa 348)

“Bugün görülmez İlâhi bağışlanın, Tanrı mesajını yayan kimseleri sardığı aşikârdır. Eğer tebliğ ihmal edilecek
olursa bu bağışlar tamamen kesilecektir. Tanrı dostlarının, İlâhi mesajı yaymaya çalışmadıkları sürece İlâhi feyiz
alabilmeleri mümkün değildir.''
(Hz. Abdülbaha'nın Levihleri, sayfa 390 - 391)

Ba

“Rabb’ımız, kendi metin ve sebatlı kullarına, onları her zaman muzaffer kılacağını, onların sözlerini yücelteceğini,
güçlerini artıracağını, ışıklarını yayacağını, kalplerini güçlendireceğini, sancaklarını yükselteceğini, ordularını
destekleyeceğini, yıldızlarını parlatacağını, üzerlerine yağan rahmet sağanaklarını bollaştıracağını ve cesur
aslanlara fethin olanaklarını sağlayacağını kesinlikle vaat etmiştir. Acele ediniz ey iman ehli, acele ediniz! Acele
ediniz ey sebat ve istikamet sahipleri, acele ediniz. Umursamazları terk edip her cahili bir yana bırakınız. Sağlam
ipe yapışıp bu yüce Emirde sebat gösteriniz, bu aşikâr nurdan pay alınız ve bu Hikmet dininde sabır ve sebat
gösteriniz, Umursamazların açık ve aşikâr bir ziyanda bulundukları sırada, Ebha Melekûtundan sürekli taşan
bolluğu, Tanrı öğretilerinin şiddetli nüfuzunu ve Arş -ı Alâ’dan ilham ordularıyla cazibe alaylarının durmadan ardı
sıra indiğini sizler göreceksiniz.”
(Hz. Abdülbaha'nın Levihleri, sayfa 442 - 443)

"Bugün hakikatin sunulması yolunda ağzını açan ve Tanrı'nın misk kokularını yaymakla meşgul olan herhangi bir
kimse, şüphesiz ki Ruh’ul Kuds’ün teyit ve desteğine mazhar olacaktır. Böyle bir kimse Kudret - i İlahinin
üstünlüğünden ötürü tüm dünya insanlarının hücumlarına göğüs gerebilecektir. Bu yüzdendir ki, Hz, İsa’nın
havarilerinin fizikî zayıflıklarına ve her kralın karşısında açık bir yenilgiye uğramalarına rağmen, sonunda muzaffer
olup onların hepsini himayeleri altına aldıklarını görüyoruz,"

(Hz. Abdülbaha’nın Levihleri, sayfa 508)
“Bugün bir kimse Tanrı’dan başka her şeyi bırakıp, kalbini Melekuta çevirir ve kutsiyetin misk kokularıyla cezbeye
tutulursa, Ebha Melekutunun orduları ona yardım edecek ve seçkin meleklerden bir grup ona destek olacaktır.''
(Hz. Abdülbaha'nın Levihleri, sayfa 591)
“Kendi sınırlı imkânlarınızı unutunuz, Tanrı’nın yardımı muhakkak size erişecektir. Kendinizi unutunuz, çünkü
Tanrı’nın bağışı mutlaka gelecektir. Tanrı’nın seni güçlendirmek için hazır bekleyen rahmetini dilediğin zaman,
gücün on kat artacaktır.”
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“Bakınız bana ; Onca zayıflığıma rağmen aranıza gelmek için bana verilmiş olan gücü kendimde buldum. Sizlere
bu mesajı vermek için kendisine imkân verilmiş olan Tanrı’nın fakir bir kulu! Sizinle uzun süre beraber
olamayacağım. Bir kimse bir kimsenin zayıflığına asla bakmamalı. Emri öğretme gücünü veren, sevginin Ruh’ul
Kuds kuvvetidir. Zayıf olduğumuz düşüncesi sadece ümitsizlik getirebilir. Gözümüz tüm dünyevi düşüncelerden
daha yücelerde olmalı. Her maddi fikirden kendimizi kurtarıp, ruhanî şeyleri özleyerek, Tanrı’nın ‘Birbirinizi
Seviniz' emrine sevinçle sarılmanın mutluluğunu ruhumuza doldurarak, gözümüzü Onun tükenmez ve Cömert
bağışlarına dikmeliyiz.”
(Paris Konuşmaları, sayfa 38- 39)

“Emir çok yücedir, çok yüce... Dünya halk ve kavimlerinin hücumları ise amansız ve çok şiddetli!... Çok geçmeden
Afrika ve Amerika’nın kitlesel feryatları, Avrupa’nın ve Türk'ün haykırışı, Hint ve Çin’in homurtu ve inleyişleri
uzak yakın her yerde duyulacaktır. Hepsi de kalkıp tüm güçleriyle Emre karşı direnişe geçeceklerdir. Ondan sonra
Mele-i Alâ’nın bağış ve yardımıyla imanla güçlenmiş, anlayışın gücüyle desteklenmiş ve Ahdin ordularıyla takviye
edilmiş Tanrı Seçkinleri kalkıp, ‘Mağlûp kavimlerin uğramış olduğu şaşkınlığı görünüz!' ayetini gözler önüne
serecektir.”
(Bahai İdaresi, sayfa 123)

“Hz. Bab buyurdular: ‘Eğer bugün küçücük bir karınca dahi Kuran’ın en çetrefil ve şaşırtıcı ayetlerini açıklayacak
bir kabiliyet dilerse şüphe yok ki bu güç ona verilecektir, çünkü Ezeli kudretin esrarı tüm yaratılmışların ta özünde
titreşmektedir.’ Öyle küçük ve zavallı bir yaratık dahi böylesine ince bir anlayışla süslenebilirse, o zaman Hz.
Bahaullah’ın bağış okyanusundan taşan kudretin azameti ne denli olmalıdır!”
(İlahı Adaletin Doğuşu, sayfa 39)

“Tanrı Saltanatı sınırsız bir güce sahip olup, onun teyit edici yardımının mükerrer olabilmesi için İlahî Nur ordusu
cesaretle hareket etmelidir. Meydan çok geniş ve şehsuvarın atını oynatması için zaman da çok uygundur. Şimdi
kişinin güç ve kuvvetini, yüreğindeki cesareti, ruhundaki kudreti göstermesinin tam zamanıdır.”
(Amerika’ya Mesajlar, sayfa 17)

“Ve şimdi sizler, Hz. Bahaullah in öğretilerine uygun olarak hareket ederseniz, O’nun destek ve teyidinden emin
olabilirsiniz. Üstlendiğiniz tüm görevlerden başarıyla çıkacak ve bütün yeryüzü sakinlerine karşı üstün
geleceksiniz. Sizler fatihlersiniz, çünkü Ruh’ul Kuds'ün gücü sizinle beraberdir. Tüm olağan ve olağanüstü güçlerin
ötesinde Ruh’ul Kuds'ün kendisi sizin yardımcınız olacaktır.’'
(Garp Yıldızı, sayfa 103)

“Ey benim Melekût askerlerim! Cesur ve korkusuz olunuz. Ruhanî zaferlerinizi günden güne artırınız. Düşmanların
sürekli ve değişmeyen hücumlarından rahatsız olmayınız. Kükreyen aslanlar misali hücuma geçiniz. Kendinizi
düşünmeyiniz, çünkü Melekutun görünmez orduları sizin saflarınızda çarpışıyor. Ruh’ul Kuds’ün teyitleriyle savaş
meydanına giriniz. Emin olunuz ki, Ebha Melekutunun kuvvetleri sizinle beraberdir. Hakikat göğünün orduları
sizinle beraberdir. Ebha Cennetinin serin meltemleri sizin sıcak alınlarınız üzerine esmektedir. Ne bir an yalnız
bırakıldınız ve ne de bir saniye terk edildiniz. Cemal - i Ebha sizinle beraberdir. Şanı yüce Tanrı sizinle beraberdir.
Padişahlar Padişahı sizinle beraberdir.”

Ba

(Garp Yıldızı, sayfa 113)

IV Hz. Şevki Efendi'nin yazılarından
“Görevimiz ne kadar nazik ve zor olursa olsun, yolunda sebatla yürür ve prensiplerinin bütünlüğünü üstün tutmağa
gayret sarf edersek, Hz. Bahaullah’ın destekleyici gücü ile İlahi rehberliği bize kesinlikle yardım edecektir. O'nun,
dünyevi hiçbir gücün karartamayacağı kurtarıcı bağış ışığı, belalı bir devrin tehlike tuzaklarla dolu yollarında
yürürken önümüzü aydınlatacak ve bize görevlerimizi O’nun mukaddes isminin şan ve şerefine yaraşır bir şekilde
ifa etmemize olanak sağlayacaktır.''
(Bahaullah’ın Dünya Düzeni, sayfa 67)

“Hz. Abdülbaha şahadet etmiştir ki, Hristiyanlık tarihine göre, Peter haftanın günlerini dahi saymaktan acizdi. Ne
zaman balığa çıkacak olsa haftanın yiyeceğini yediye böler ve günde bir tanesini yermiş. Sıra yedinciye gelince
Peter Sebt gününün geldiğini anlar ve böylece o gün çalışmazmış. Eğer Oğul Hz. İsa, görünüşte kaba ve biçare
böyle bir kimseye Hz. Bahaullah’ın deyişiyle, ‘ağzından hikmet ve beyan sırlarının dökülmesine’ neden olacak bir
kudret ilham etmeğe kadir olmuş ve onu havarilerinin tümüne üstün tutarak, kendisine halef ve kilisesinin kurucusu
olmağa memur edebilmişse, Baba olan Hz. Bahaullah’ın müminlerinden en zayıf ve önemsiz olanını dahi,
gayesinin icrası yolunda, Hz. İsa’nın en birinci havarisinin en büyük başarılarını dahi gölgede bırakacak harikalar
yaratması için ne kadar daha fazla güçlendirebileceğini artık siz düşünün.”
(İlahi Adaletin Doğuşu, sayfa 38)

B
sı ah
m a
ve i E
s
Da er
ğı ler
tım i
A.
Ş.

“Gerçekten de saha o kadar geniş, dönem o kadar kritik, Emir o kadar yüce, çalışanlar o kadar az, zaman o kadar
kısa, imtiyaz o kadar paha biçilmez ki, Hz. Bahaullah’ın ismini taşımaya lâyık Bahailerden hiçbiri, bir an dahi
oyalanmayı göze alamaz. Bu, kudretine karşı konulmaz, olanakları sayısız, rotası önceden belirlenemez, işleyişi
esrarengiz ve tezahürleri hayret uyandıran Tanrı bağışı bu Güç, ki onun Hz. Bab, ‘tüm yaratıkların özünde titreşen
kudret' ve Hz. Bahaullah ise, ‘onun titretici etkisiyle cihanın dengesi bozulmuş ve düzeni devrime uğramıştır’ diye
buyurmuştur, gözlerimizin önünde iki kenarlı bir kılıç gibi, bir yandan medeni toplum yapısını asırlarca ayakta
tutan köhnemiş bağları kesip koparıyor, bir yandan da Hz. Bahaullah in henüz genç ve taze olan Emrini halâ
engellemeye devam eden bağları çözüp açıyor.”
(İlahi Adaletin Doğuşu, sayfa 39)

“...Kaybedecek zaman ve bekletilecek fırsat yoktur. Kitleler Hayat Ekmeğine acıkmış, sahne kurulmuş, kati ve son
söz söylenmiştir. Tanrı’nın kendi Plânı harekete geçmiş ve günden güne hızını artırmaktadır. Yer ve gök kuvvetleri
onun icrası için esrarengiz bir şekilde yardım ediyor. Böyle bir fırsatın kaybı telafi edilemez. Bırakınız şüpheciler
kalksın ve bu gibi iddiaların gerçekliğini kendi kendilerine ispatlasınlar. Azim ve çaba tam ve nihai zaferi
garantileyecektir.”
(Amerika'ya Mesajlar, sayfa 17)

“Böylesine zorluklar karşısında kalmış ve üstün başarıların doruklarına ulaşmış bir cemaat ne sendeler ve ne de
geriler. Yazgısından emin, Tanrı vergisi gücüne güvenen, geçmiş zaferlerinin bilinciyle daha da güçlenmiş, yavaş
yavaş dağılmakta olan bir uygarlığın karşısında harekete geçmiş ve ödevinin acil gereklerini sürekli bir şekilde
yerine getirmeğe devam edeceğinden şüphe etmediğim bu cemaat, attığı her adımda, katettiği her merhalede, ilahi
nurun yeni bir vahyi ve taze bir gücü ile zirveye ulaşıncaya dek kılavuzlanıp ilerleyecek ve zamanı gelince gücünün
zirvesinde İlahi Plân onun parlak kaderi ile muhakkak birleşecektir.’'
(Amerika’ya Mesajlar, sayfa 26)

“...Saha tüm genişliği ve verimliliğiyle apaçık önümüzde duruyor. Vakit gelip çatmış, işaret verilmiş ve hasatın tam
zamanıdır. Ruhanî güçler esrarengiz bir şekilde bırakılmış olup, karşı durulmaz ve gittikçe artan bir hızla hareketini
sürdürüyor. Bu hayatî ikinci ve acil çağrıya uyacak olanlara, zafer sorgusuz sualsiz ve süratle verilecektir.”
(Amerika’ya Mesajlar, sayfa 28 - 29)

“Sahanın genişliği, sayınızın azlığı, kitlelerin ilgisizliği, sizleri ürkütmemeli ve cesaretinizi kırmamalıdır.
Nazarlarınız her zaman Hz. Bahaullah’ın vaadinde olmalı ve O’nun yaratıcı kelimesine tam olarak güvenmelisiniz.
O’nun her şeyi saran karşı konulmaz iradesinin geçmişteki birçok delillerini anımsayıp, O’nun esirgeyen lûtuf ve
bağışlarının örnek ve değerli alıcıları olmağa bakınız.''
(Yeni Bir Günün Şafağı, sayfa 90)

“...Eğer ahbaplar kişisel ve müşterek faaliyetlerde üzerlerine düşen görevi son derece titizlikle yerine getirirlerse,
Hz. Bahaullah’ın bağışları yoğun bir şekilde boşanacak ve Plânın zaferi, Emrin tarihinde muhteşem bir dönem
oluşturacaktır.”

Ba

(Kaderin Açıklanışı, sayfa 180)

“..Esrarengiz bir şekilde salıverilen güçler doğrudan hareket ve uyarılarla İlahi Plânın ikinci kısmının başarısını
temin için akıl almaz bir etki etmektedir. Örgütlenmiş bir cemaatin bu güçleri son süratle kullanması, hizmetin
yüceliğini yaşatmak için zorunludur. Uygulamadaki plânın zaferi ve başarılar kazanması için, bölgesel, ulusal ve
kıtalararası pek çok kurumlar doğrudan sorumludurlar. Umutları son derece güçlendirecek böylesine belirgin
başarılar ve topyekun, kati bir zaferi kazanmak şarttır.”
(Amerika'ya Mesajlar, sayfa 108)
“.. .Melekûtun görünmez orduları, sorunları değerlendirmeye ve onlar üzerinde gerekli kararları almaya cesaret
edecek olanların yardımına koşmak için hazır ve isteklidirler.’'

(Kaderin Açıklanışı, sayfa 233)
“Zaman çok kısadır. Fırsatlar her geçen saat çoğalmakta ise de, bunların bazıları belki bir asır sonra bazıları da bir
da ha asla ele geçmeyecektir. Mücadele ne kadar şiddetli, görevler ne kadar çok, vakit ne kadar kısa, dünyanın
görünüşü ne kadar sıkıntılı, zorluklar içerisinde gelişmekte olan cemaatin maddi imkanları ne kadar kısıtlı olursa
olsun, semavi kudretin bol kaynaklarından alabildikleri güç sonsuz olup, eğer gerekli günlük gayret gösterilir ve
icabeden fedakârlıklar gönülden yapılırsa, bu güçler, harekete geçirici etkilerini çok geçmeden gösterecektir.”
(Emrin Kalesi, sayfa 85)
“...Mele-i Ala’nın görünmez taburları saf saf dizilmiş ve Hz. Bahaullah’ın ordusunun öncülerini en ihtiyaçlı
anlarında desteklemek için ileri atılmağa hazırdırlar.”
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(Emrin Kalesi, sayfa 105)

"... Ordular Rabb’ı, Krallar Kralı, Emri yolunda savaşan herkese sonsuz yardım vaat etmiştir. Görünmez taburlar
omuz omuza dizilmiş, Semavi yardımları yapmak için hazır bekliyorlar.”
(Bahai Alemine Mesajlar, sayfa 44)

“O’nun sevgi zırhını kuşanarak, güçlü Ahdinin kalkanını sağlam kavrayınız. Azim atına binip Ordular Rabb’ının
kelimesi mızrağını kaldırarak, O’nun muhaceret için en iyi koşullar vaadeden sözüne, sorgusuz sualsiz güvenerek,
henüz ulaşılmamış hedeflere adım atıp, halâ keşfedilmemiş bakir sahalara yönelsinler. Onları böylesine başarılar
kazanmağa ve Melekütunda büyük ödüller biriktirmeğe şevketmiş olan Tanrı’nın, ruhani mertebelerini hiçbir insan
kalbinin anlayıp, hiçbir insan aklının hayal edemeyeceği bir dereceye çıkarmaları için onlara yardıma devam
edeceğinden emin olsunlar.”
(Bahai Alemine Mesajlar, sayfa 102)

“Görev ne kadar nazik ve zor, gerekli olan gayret ne kadar çetin ve uzun olsa da, dinî, ırkî, dünyevî, millî ve maddî
açıdan yükselen güçlere karşı mücadele veren bir dinin kaderini yeniden canlandırmak için kalkan kimsenin yolunu
kesen tuzak ve tehlikelerin tabiatı ne olursa olsun, Hz. Bahaullah’ın vahiy semasından dökülen ve her şeyi kuşatan
Tanrı nurunun gücü, şaşırtıcı, esrarengiz ve muhakkak bir şekilde O’nun Emrinin zaferi için kalkacak herkese tam
ve topyekün bir zaferin olanaklarını sağlayacaktır.”
(Emrin Kalesi, sayfa 149)

“Cesaretle, tek bir gayeye yönelik ve yüksek bir azimle kalkıp bu asil gayeye varmak için yardım edecek olanlara
vaadedilen bağışlar öyle bir potansiyele sahiptir ki, hiçbir dünyevi güç böylesine muhteşem bir görevin nihaî
amacına ulaşıp meyvesini vermesine ne karşı durabilir ve ne de onu geciktirebilir.”
(Yeni Zelanda Bahaileri'ne yazılan bir mektuptan)

“Mele - i Alâ, müşterek uğraşlarında cesur olanlara, nimetlerini bağışlamak ve yardımını sağlamak için hazır bir
gözetim halindedir. İlahi Plânın Yazarı, çağ açan Levihlerinde vaadettiği gibi, yollarında karşılaşabilecekleri her
türlü engeli aşmak için onlara yardım edecek ve tarihî teşebbüslerini çınlayan bir zaferle taçlandıracaktır. Dünyayı
saran Emrinin menfaatlerini ilerletmek için üzerlerine düşeni yaptıkları oranda, kendi cömertlik ve hikmetine
uygun olarak, Hz. Bahaullah onlara Melekûtunda ödüllendirmekten geri durmayacak ve Ebha Melekûtunda oturan
kahramanlar ve ölümsüz azizler zümresi arasında yüceltecektir.’'
(İber Yarımadası Bahaileri'ne yazılan bir mektuptan)

V Hz. Şevki Efendi’nin adına yazılmış mektuplardan

Ba

“Tebliğ alanında önemli başarılar elde etmemiş olmanızın nedeni, belki de, Mesajı yaymaktaki yetersizlik ve
zayıflıklarınıza olan bakış derecenizdir. Hz. Bahaullah ve Hz. Abdülbaha her ikisi de, engellerimize aldırış etmeyip
tüm güvenimizi Tanrı’ya tevdi etmemizi ısrarla tekrarladılar. Eğer biz kalkıp Tanrı’nın nuru için etkin bir vasıta
olursak, O mutlaka yardımımıza gelecektir. Siz insan kalplerini değiştirenlerin mübelliğler olduğunu mu
sanıyorsunuz? Hayır, kesinlikle hayır. İlk adımı atıp ondan sonra Hz. Bahaullah’ın nurunun kendilerini harekete
geçirip kullanmasına olanak verenler, yalnız ve yalnız temiz ruhlu kimselerdir. Eğer onlardan birisi bir an dahi
başarılarının kendi kabiliyetine dayandığını düşünecek olursa onun işi biter ve düşüşü başlamış olur. Bu durum
hakikatte bir çok yetenekli kişinin harikulade hizmetlerden sonra ansızın kendilerini tamamen güçsüz ve belki de
Emrin Ruhu tarafından lüzumsuz kimseler olarak bir tarafa atılmış bulmalarının nedenidir. Esas olan, Tanrı
iradesinin bizim vasıtamızla etkinlikte bulunmasına ne derece hazır ve istekli olduğumuzdur. O halde zayıflıklarını
idrak etmekten vazgeçip, Tanrı’ya tam bir güvenle, bırak kalbin O’nun Emrine hizmet ve çağrısını tebliğ arzusu ile
yansın. O zaman gelişmelerin tabii sonucu olarak, insan kalplerini açan güç ve belâgati nasıl kazandığını müşahade
edeceksin. Siz kalkıp tebliğe başlayacak olursanız, başarınız için Şevki Efendi muhakkak dua edecektir. Hakikaten
sadece niyetlenip kalmak eylemi bile, size Tanrı’nın yardım ve bağışını kazandıracaktır.’'

“Kendi sınırlı olanaklarınıza asla bakmamak ve Mesajı yaymaktan sizi az veya çok alıkoymasına izin
vermemelisiniz. Müminler fakir, zengin, nüfuzlu ve yetenekli olsunlar veya olmasınlar, her şeyden önce Tanrı
Mesajını insanlığa ulaştıran kanallardır. Onlar Tanrı’nın kendi iradesini halka iletmek için kullandığı vasıtalardır. O
halde ahbaplar kendi zayıflıklarına, inisiyatif ve görev ruhunu öldürebilecek bir tarzda bakmaktan vazgeçmelidirler.
Hz. Bahaullah’ın kendilerine vaadettiği İlahî yardıma güvenmeli ve öyle bir inançla canlanıp güçlenmelidirler ki,
ömürlerinin ta sonuna kadar uğraşıp didinmeye devam etsinler.”
“Melekütun görünmez orduları muhtaç olduğunuz her türlü yardımı vermeye hazır olup, yolunuz üzerindeki her
engeli, şüphesiz onlar vasıtasıyla bertaraf edecek ve kalbinizin en büyük arzusunu gerçekleştireceksiniz. Hz.
Bahaullah, gayretlerimizde sebat gösterir ve tüm güvenimizi O’na tevdi edersek, başarı kapılarının ardına kadar
önümüzde açılacağını bize vaadetmiştir.”
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“Hedefinize varmak için gösterdiğiniz gayret ne kadar fazla olursa, Hz. Bahaullah in teyidi de o kadar fazla ve
başarıya ulaşmanız da o kadar kesin olacaktır. O halde tam bir güven ve iman ile süslenerek sevininiz. Çünkü Hz.
Bahaullah Emrini yaymak için temiz bir yürek ve feragatle kalkan herkese, tüm beşerî yetenek ve bilgiden mahrum
olsalar bile, İlahî yardımını muhakkak gönderecektir. Tüm karanlık ve menfi güçler o kimseye karşı dizilmiş
olsalar bile hedef belli, yol emin ve kesin ve Hz. Bahaullah’ın gayretlerimizin nihaî başarısı için garantisi
muhakkaktır. Haydi sarsılmadan O'nun size emanet ettiği işe canla başla devam edelim.”
“Bahai öğretici tam inanmış olmalı, çünkü onun gücü ve başarının sırrı onda saklıdır. Çevrenizdeki halkın
vurdumduymazlığı ne kadar fazla olursa olsun, yalnız başınıza olsanız da, Melekût askerlerinin sizin yanınızda
olduğuna ve onların yardımıyla Tanrı Emrine karşı koyan karanlık güçlerin üstesinden geleceğinize iman
etmelisiniz. O halde metin, emin ve mutlu olunuz.”

‘'İlahi yardım sayesinde er veya geç hedefinize varacağınızdan emin olup, muradınıza ermeniz için size metanet
tavsiye etmektedir. Tanrı’ya güven, gerçekten Bahai öğreticinin taşıyabileceği en emin ve en güçlü bir silahtır.
O’nun sayesinde ele geçmemiş hiçbir dünyevi güç ve aşılmamış bir engel kalamaz.”

“Sayılarının azlığı, tecrübeli öğretici yetersizliği ve araçların sadeliği, cesaretlerini kırıp onları yıldırmasın. Onlar,
kendilerini Emre adayan ve genellikle ne zengin, ne meşhur ne de alim olmayan fakat bağlılık, gayret ve
özverileriyle tüm engelleri aşarak, Tanrı Emri için mucizevi zaferler kazanan kimselerin yarattığı, muhteşem Emri
destanı, asla hatırdan çıkarmasınlar. Bırakınız, kadın, erkek, yaşlı, genç, onlar kendilerini Emre vakfederek yola
çıksınlar ve yeni bölgelere muhaceret edip, tecrübe yetersizliğine rağmen, Emri tebliğ etsinler ve Hz. Bahaullah’ın
kendi Adına hizmete kalkacak olanlara yardım vaad ettiğinden emin olsunlar. Onların zayıflıkları önemsiz olup,
Hz. Bahaullah’ın gücü onlara erişecektir.”
“Hz. Bahaullah buyurdu ki, Tanrı kendi hizmeti için kalkacak olanlara yardım edecektir. O’nun Emri için ne kadar
fazla gayret gösterirseniz, O da sizi o kadar destekleyip kutsayacaktır.”

“Eğer ahbaplar belirli bir görevi yapmak için daima ehil olmayı bekleyecek olurlarsa, Emri işler hemen hemen
duracaktır. Hizmet için harcanan çabanın kendisi dahi, size ne kadar değersiz gelirse gelsin, Tanrı’nın bağışını
cezbeder ve bir kimseye görevi için daha ehil olmanın imkânlarını bahşeder.''
“Her ne zaman bir kaç cesur ve özverili kimse hizmete kalkmışsa, diğer çekingen ve muhtemel öncülere kendilerini
takip edecek cesareti muhakkak verecektir. Dinimizin tarihi, Tanrı’ya güvenen ve O’nun Mesajını tebliğ için
kalkarak, gerçek güç ve işaret kuleleri olan mütevazı kişilerin fevkalâde başarılarının kayıtlarıyla doludur.”
“Bir kere ahbaplar kendi Plânlarında tesbit edilmiş hedefleri kazanmağa başlasınlar, o zaman İlahî teyidin
kendilerini desteklediğini ve başarılarını çabuklaştırdığını göreceklerdir.''

“Bu da gösteriyor ki, ahbaplar ne zaman ve nerede hizmet için kalkmışlarsa, bu İlahi Emrin içinde gizli, esrarengiz
kuvvet, onların işlerini umduklarından da öte destekleyip kutsamak için devreye girmiştir.”
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“Eğer her birimiz başarısızlıklarımıza bakacak olursak, kendimizi değersiz ve biçare hissedeceğimiz kesindir. Bu
duygu ise yapıcı gayretlerimizi engelleyip zaman kaybettirir. Üzerine eğileceğimiz esas şey, Emrin izzet ve
ihtişamı ve bir damlayı, dalgalı bir denize dönüştürebilen Hz. Bahaullah’ın Gücüdür.”
“Güvenimiz O’na olduğu zaman, Hz. Bahaullah problemlerimizi çözer ve yolu açar.”

“Tek bir kâmil insan, ruhani bir kavrayış ve derin bir Emri bilgi ile bir ülkeyi yalnız başına ateşleyebilir. Arınmış
bir kimse vasıtasıyla işleyen Emrin gücü işte o kadar yüce ve üstündür.”
“Daima Emrin yüceliğine bakmalı ve Hz. Bahaullah in hizmet için kalkacak olan herkese yardım edeceğini
unutmamalıyız. Oysa kendimize baktığımız zaman, zayıflık ve eksikliklerimizden ötürü cesaretimizi yitireceğimiz
kesindir.”
“Bu gün eskiye nisbetle Tanrı bağışını cezbeden güç, O’nun Emrini öğretmektir. Semavi Ordular, tam bir bağlılık

ve kutsiyetle Tanrı Emrini öğretmek için öne çıkacak Bahai'yi destekleyip yardım etmek için, yer ile gök arasında
dizilmişler, sabırla ileri atılmayı bekliyorlar. Şevki Efendi, zamanın kısalığı ve çalışanların azlığı nedeniyle,
ahbapların gayretlerini üç misli artırmaları için dua etmektedir. Ölümsüzlüğe ermek isteyenler, ileri atılıp İlahî
Çağrıyı duysunlar. O zaman onlar kazanacakları ruhani zaferler karşısında hayrete düşeceklerdir.”
“Yüceler Zümresinin orduları yer ile gök arası dizilmiş ve Emri öğretmeğe kalkacak olanların yardımına koşmak
için hazır bekliyorlar. Bir kimse Ruh’ul Kuds’ün teyidini arıyorsa onu tebliğ alanında pek bol olarak bulabilecektir.
Dünya eskiye oranla çok fazla bir arayış içinde olup, ahbaplar eğer taze bir kararlılıkla kalkar ve tam bir feragat ile
önlerindeki asil göreve sarılırsa, Muhteşem Tanrı Dini için zafer üstüne zafer kazanacaklardır.”

Ba

B
sı ah
m a
ve i E
s
Da er
ğı ler
tım i
A.
Ş.

“Ahbaplar, Hz. Bahaullah’ın zuhuruyla kendilerine bu kez aşikâr bir canlılık veren, Ruh’ul Kuds’ün gücünü
farketmelidirler. Eğer onlar kendilerini tam olarak Ruh’ul Kuds’ün nüfuz ve rehberliğine teslim ederlerse, yerin ve
göğün hiçbir gücü onları etkileyemez.”

