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Enkonduko
Ĉi tiu libreto festas la 50-an datrevenon de Bahaa 

Esperanto-Ligo, kies »naskiĝtagon«, la 19a de marto 
1973 (18-19-129 BE), markas historia letero ricevita de 
malgranda grupo de entuziasmaj bahaanoj en Usono 
de la Universala Domo de Justeco, la plej alta institu-
cio de la Bahaa Kredo, kaj aprobanta la formadon de 
oÞciale agnoskita grupo de bahaaj esperantistoj por 
kunordigi kunlaboron kun individuaj esperantistoj 
kaj esperantaj societoj tra la mondo. 

La Bahaa Kredo, tutmonda religio fondita de 
Bahá’u’lláh en la 19a jarcento kies anoj apartenas al 
preskaŭ ĉiuj etnoj kaj vivas en preskaŭ ĉiuj anguloj de 
la tero, baziĝas sur kredo je la esenca unueco de la ho-
maro. Ĝi havas inter siaj bazaj principoj la realigon de 
ĉi tiu unueco per rimedoj inkluzivantaj la adopton de 
universala helpa lingvo. Esperanto, kreita de Ludo-
viko Zamenhof dum la vivtempo de Bahá’u’lláh, es-
tas la plej disvastiĝinta el la multaj proponitaj help-
lingvoj, kaj ĝia nomo reßektas la esperon, ke ĝi fariĝu 
instrumento de interkompreniĝo kaj paco. Estis natu-
re kaj neeviteble, ke ekestis kunlaboro inter la du mo-
vadoj. 

Efektive okazis organizitaj agadoj de bahaanoj-
esperantistoj jam duonjarcenton antaŭ la fondo de 
BEL. En la 1920aj kaj 1930aj jaroj la bahaa gazeto La 
Nova Tago estis eldonita en Germanio. Je tio kunlabo-
ris eminentaj bahaanoj kiel Martha Root, Hermann 
Grossmann kaj Lidia Zamenhof, la »Filino de Esper-
anto«. Bedaŭrinde la malpermeso de Esperanto kaj 
ankaŭ de la Bahaa Kredo en tiu lando en 1936 kaj 1937 
ĉesigis ĉi tiun agadon. Kaj la tuta Esperanto-movado, 
kiu siatempe plejparte baziĝis en Eŭropo, preskaŭ 
malaperis en la milito-kaoso. Kiel ajn, post kelkaj jar-
dekoj Esperanto ree multe progresis kaj en tiu kun-
teksto BEL estis iniciatita, ne en Eŭropo, sed en Nord- 
kaj Sudameriko. Jardekojn poste la apero de la inter-
reto malfermas novajn perspektivojn por kreskado 
kaj kunlaboro.

Tiel la historio de BEL estas la historio de la inter-
plektitaj rilatoj inter la Bahaa Kredo kaj Esperanto 
dum pli ol unu jarcento. Ĝi estas rakonto pri kiel la du 
tutmondaj movadoj eksciis unu pri la alia kaj ili am-
baŭ komprenis, kiujn unikajn kvalitojn ofertas la alia. 
La Esperanto-movado, grandparte sub la egido de 
Universala Esperanto-Asocio (UEA), kunordigas, 
subtenas kaj ĝenerale antaŭenigas agadojn de kres-
kanta organiza strukturo el internaciaj, naciaj kaj lo-
kaj asocioj, kiuj uzas la lingvon Esperanto por kultu-
raj, teknikaj kaj sociaj celoj kaj disponigas signifan 
parton de la diverseca literatura produktado en Es-
peranto, kiu aldone al la skribita vorto inkluzivas an-
kaŭ muzikon kaj Þlmojn. La Bahaa Kredo alißanke, 
krom efektivigi senĉesan lernoprocezon ĉirkaŭ la 
mondo pri la baznivela evoluado kaj disvolviĝado de 
komunuma vivo, vivtenas multajn konstantajn insti-
tuciojn kunlaborantajn kun registaraj agentejoj kaj 
Unuiĝintaj Nacioj kaj ties neregistaraj asociitoj. Ĝi en-
gaĝas sin en tutmonda kunlaboro sur terenoj kiel so-
cia kaj ekonomia disvolviĝado, edukado kaj sano sa-
me kiel interreligia kunlaboro kaj harmonio. BEL es-
tas tiu specifa bahaa agentejo, kiu estas ligita kun 
UEA kiel kunlaboranta faka asocio (KFA) kaj tiel es-
tas la ĉefa ponto inter ĉi tiuj du organizaj strukturoj, 
kiuj strebas realigi la esperojn kaj aspirojn de ĉi tiuj 
du tutmondaj komunumoj. 



Introduction
This booklet celebrates the 50th 

anniversary of the Bahá’í Esperanto 
League, whose “birthday”, 19 March 
1973 (18-19-129 BE), is marked by a his-
toric letter received by a small group of 
enthusiastic Bahá’ís in the United States 
from the Universal House of Justice, the 
highest institution of the Bahá’í Faith, 
authorizing the formation of an ofÞ-
cially recognized group of Bahá’í Espe-
rantists for the purpose of coordinating 
collaboration with individual Esperan-
tists and Esperanto societies around the 
world. 

The Bahá’í Faith, a worldwide re-
ligion founded by Bahá’u’lláh in the 
nineteenth century and comprised of in-
dividuals of virtually every race and liv-
ing in virtually every corner of the 
world, is based on a belief in the essen-
tial oneness of humanity, and counts 
among its basic principles the realiza-
tion of this oneness through instru-
ments including the adoption of a uni-
versal auxiliary language. Esperanto,  
created by Ludwik Zamenhof during 
the lifetime of Bahá’u’lláh, is the most 
wide-spread of the many auxiliary lan-
guages which have been proposed, and 
its name reßects the hope that it would 
become a cause of understanding and 
peace. It was natural and inevitable that 
collaboration among the two move-
ments would come about.

There indeed had been orga-
nized activities involving Bahá’í Espe-
rantists dating back half a century prior 
to the founding of BEL. In the 1920s and 
1930s the magazine “La Nova Tago” 
(The New Day) was produced in Ger-
many by eminent Bahá’is such as Mar-
tha Root, Hermann Grossmann, and 
Lidia Zamenhof, the “Daughter of Es-
peranto”. Sadly, the ban on Esperanto 
and then on the Bahá’í Faith in that 
country in 1936 and 1937 brought this  

effort to a halt, and the entire Esperanto 
movement, which was largely based in 
Europe, nearly disappeared in the war-
time chaos. However, after a few de-
cades Esperanto had made great prog-
ress in recovering, and in that context 
BEL was initiated, not in Europe, but in 
North and South America. Decades 
later the appearance of the internet 
opened new vistas for growth and col-
laboration.

Thus the story of BEL is the story 
of the interlaced relations between the 
Bahá’í Faith and Esperanto for over a 
century. It is a story of how the two 
global movements become aware of 
one another, each learning of the 
unique qualities that the other has to of-
fer. The Esperanto movement, to a great 
proportion under the aegis of the Uni-
versal Esperanto Association (UEA),  
coordinates, supports and in general 
fosters activities in an expansive struc-
ture of international, national and local 
associations which use the Esperanto 
language for cultural, technological, 
and social purposes, and makes avail-
able a signiÞcant portion of the diverse 
literary production in Esperanto, which 
includes music and Þlm in addition to 
the written word. The Bahá’í Faith, on 
the other hand, in addition to carrying 
out an unending learning process for 
community development at the grass-
roots level around the world, operates 
numerous permanent institutions asso-
ciated with governmental agencies, the 
United Nations and its non-govern-
mental associations, working on global 
cooperation in areas such as social and 
economic development, education, and 
health as well as interreligious unity. 
BEL is the speciÞc Bahá’í agency which 
is afÞliated with UEA as a cooperating 
specialised subgroup (“kunlaboranta 
faka asocio”, or KFA) and is thus the 
principal bridge between these two 
structures which strive to realize the 
hopes and aspirations of these two 
worldwide communities.
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Jubileaj salutmesaĝoj
Bahaa Esperanto-Ligo ricevis la sek-

vajn mesaĝojn, kiujn volonte ni inkludas 
en tiun ĉi jubilean publikaĵon.

La Universala Domo de Justeco, la in-
ternacia gvidorgano de la tutmonda ba-
haa komunumo, petis la Nacian Spiritan 
Asembleon de la bahaanoj de Germanio 
transdoni al BEL »la amajn gratulojn de la 
Domo de Justeco okaze de la duonjarcenta 
datreveno de ĝia establiĝo« kaj konstatis: 

»La Domo de Justeco ĝoje konstatas la 
daŭran kunagadon de la Ligo kun aliaj, 
kiuj konsideras komunan lingvon esti ka-
nalo por krei reciprokan interkom-
preniĝon inter la popoloj de la mondo. ... 
Estas aprezata, ke la Ligo daŭrigas servi 
por prezenti la Kredon al esperantistoj de 
multaj landoj; estas ĝi efektive delonga li-
go inter la principoj de la Kredo kaj esper-
antistaj samideanoj tra la mondo. Estas la 
espero, ke pli kaj pli da similpensantoj 
kuniĝos kun la membroj de la Ligo kiel 
protagonistoj de larĝa vizio pri la unueco 
de la homaro. La membroj de la Ligo estu 
certigitaj pri la preĝoj de la Domo de Juste-
co en la Sanktejoj, ke Bahá’u’lláh gvidu ili-
ajn paŝojn je iliaj sindonaj laboradoj por 
Lia Kozo.«

De :Universala Esperanto-Asocio

Karaj Membroj de Bahaa Esperanto-
Ligo, 

okaze de la kvindek-jara jubileo de Ba-
haa Esperanto-Ligo, Universala Esper-
anto-Asocio kore gratulas vin kiel long-
tempa, persista kaj aktiva Faka Asocio 
kunlaboranta preskaŭ duonjarcenton. 

La valoroj de toleremo, respekto de 
homrajtoj sen diskriminacio estas komu-
naj al la Esperanto-movado kaj Bahaismo. 
Estas historiaj rilatoj inter Bahaismo kaj  
Esperanto, kiel la uzo de Esperanto kiel in-
ternacia komuniko-lingvo de la frua Ba-
haa Religio kaj la vivo kaj personeco de 
Lidja Zamenhof.

Estante unu el la aktivaj Fakaj Asocioj 
vi estas bone konata de esperantistoj, kaj 
ni deziras ke BEL plu agadu kaj prezentu 
sin dum Universalaj kaj Virtualaj Kongre-
soj de UEA, kiel ekzemple okazis dum la 
lasta Virtuala Kongreso per la prezentaĵo 
pri Lidja Zamenhof. BEL ankaŭ estas bon-
vena dum la Movada Foiro kaj Faka Foru-
mo, prezenti sin dum ĉiuj okazoj.

Samtempe ni Þdas ke BEL plu agadas 
por disvastigi la konon pri Esperanto inter 
aliaj grupoj kaj komunumoj ene de la Ba-
haa Religio tra la mondo kaj deziras sukce-
son en tiu aktiveco.

Nome de la estraro de 
Universala Esperanto-Asocio,
Amri Wandel, Vicprezidanto
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Jubilee Greeting Messages
The Bahá’í Esperanto League has received the following 

messages which we are pleased to include in this Jubilee publi-
cation.

The Universal House of Justice, the international gov-
erning body of the world-wide Bahá’í community, asked the 
National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Germany to con-
vey to BEL the loving congratulations of the House of Justice “
for the half-century anniversary of its formation“ and stated: 

“The House of Justice is pleased to note the continued 
presence of the League in the sphere of activity with others 
who view one common language as a channel in creating a mu-
tual understanding among the peoples of the world. [...] It is   
appreciated that the League continues to be an arena for intro-
ducing the Faith to fellow Esperantists of many countries; in-
deed, it has been a long-standing link between the principles of 
the Faith and Esperantists throughout the world. It is hoped 
that like-minded individuals may increasingly join members  
of the League as protagonists of a broad vision of the oneness of 
humankind. The members of the League may be assured of the 
prayers of the House of Justice in the Holy Shrines that 
Bahá’u’lláh may guide their steps in their devoted labours for 
His Cause.“

From the :Universal Esperanto Asociation

Dear Members of the Bahá’í Esperanto League, 

On the occasion of the Þftieth anniversary of the Bahá’í 
Esperanto League, the Universal Esperanto Association cor-
dially congratulates you as a long-time, persistent and active 
collaborating Professional Association of UEA for almost half a 
century.

The values of tolerance, respect for human rights with-
out discrimination are common to the Esperanto movement 
and the Bahá’í Faith. There are historical relations between the 
Bahá’í Faith and Esperanto, such as the use of Esperanto as an 
international communication language by the early Bahá’í 
Faith and the life and personality of Lidja Zamenhof.

Being one of the active Professional Associations you are 
well known by Esperantists, and we wish that BEL will con-
tinue to act and present itself during the Universal and Virtual 
Congresses, as for example happened during the last Virtual 
Congress with the presentation about Lidja Zamenhof. BEL is 
also welcome during the Movement Fair and Forum of Profes-
sional Associations, to present itself on all occasions.

At the same time, we trust that BEL continues to work to 
spread the knowledge of Esperanto among other groups and 
communities in the Bahá’í religion around the world and wish 
success in this activity.

On behalf of the board of the 
Universal Esperanto Association,
Amri Wandel, Vice President



1. La naskiĝo de Bahaa 
Esperanto-Ligo (BEL)

Multaj bahaanoj en la unua duono de la 20a jarcen-
to entuziasmiĝis pri la lingvo Esperanto, kiel ni priskri-
bos pli detale en posta sekcio pri la historio de BEL. 
Unu el iliaj ĉefaj agadoj estis la publikigo de iuj bahaaj 
periodaĵoj en Esperanto. Ŝajnas, ke la ideo formaligi 
kunlaboron inter bahaanoj-esperantistoj ekleviĝis en 
la fruaj 1960aj jaroj kaj precipe tuj antaŭ la Universala 
Esperanto-Kongreso okazinta en Budapeŝto en 1966. 
D-ro Adelbert Mühlschlegel el Germanio, kiu kiel  
»Mano de la Kozo de Dio« estis konata en la bahaa kom-
unumo, faris klopodojn por realigi tion, sed komence 
malmulto estis atingita. Daŭris ĝis kiam Paŭlo Amo-
rim Cardoso en Brazilo en 1971 eniris la Bahaan Kre-
don kaj ke helpe de Roan Orloff-Stone en Usono surpri-
ze rapide transformiĝis tiu ideo al realiĝanta projekto.

Cardoso, kiu tiutempe estis sekretario de la Spirita 
Asembleo de la Bahaanoj de Fortaleza en Brazilo, en le-
tero de julio 1971 skribis nome de tiu Asembleo: »ni ce-
las fondi Bahaan Internacian Esperanto-Asocion«. Kaj 
li inkluzivis unuan projekton de statuto, kiu diÞnis kiel 
ĝiajn ĉefajn celojn la eldonadon de bahaa literaturo en 
Esperanto kaj la disvastigon de la Kredo inter la esper-
antistoj kaj de la lingvo Esperanto inter la bahaanoj. Al-
donita al lia letero estis listo kun sume 18 nomoj de ba-
haaj esperantistoj en Brazilo, Barato, Hispanio, Irano, 
Portugalio kaj Usono – evidente la ricevantoj de tiu le-
tero. Dua aldonita listo, kompilita de Roan Orloff Sto-
ne, enhavis la nomojn kaj adresojn de 47 pliaj individu-
oj en 13 landoj, preskaŭ la duono de ili loĝantaj en Uso-
no. Cardoso komencis produkti kaj distribui informi-
lon titolitan , antaŭinto de Komuna Bahaa Letero La BEL-
monda Letero.

Dum la 57a Universala Esperanto-Kongreso en 
Portlando, Oregono, en 1972 la naŭ partoprenantaj ba-
haanoj decidis skribi al la Universala Domo de Justeco, 
la tutmonda gvidorgano de la Bahaa Kredo, petantaj 
ĝian aprobon fondi bahaan Esperanto-organizaĵon. 
Post konsultado de d-ro Mühlschlegel – kiu laŭ la Do-
mo de Justeco estis »entuziasma« pri ĉi tiu propono – la 
Universala Domo de Justeco donis sian konsenton, kiu 
estis anoncita en numero 5 de la  Komuna Bahaa Letero
(aprilo 1973). Samtempe aliĝiloj por membriĝi en la Li-
go estis dissenditaj kaj ankaŭ balotiloj por la elekto de 
unua estraro. 

Tiu elekto sekvis la samajn pricipojn kiel tiuj apli-
kataj ĉe la elekto de la bahaaj Lokaj Spiritaj Asembleoj 
(sen kandidatigoj ĉiu membro voĉdonas por naŭ el ĉiuj 
membroj de la komunumo). Per mesaĝo de BEL de la 
30-a de julio estis diskonigita la rezulto de tiu elekto en 
kiu voĉdonis 30 personoj. La estrara oÞcperiodo estis 
Þksita al tri jaroj.

Per numero 9 de la  (novembro Komuna Bahaa Letero
1973) estis informita ke »BEL posedas 73 membrojn el 
14 landoj: Usono 27, Brazilo 24, Irano 4, Kanado 4, Hi-
spanio 3, Italio 2, Portugalio 2, Argentino 1, Aŭstrio 1, 
Germanio 1, Israelo 1, Koreio 1, Nederlando 1, Svisio 
1«. Kaj en la sekva 10-a numero (januaro 1974) estis la 
estrara oÞcdivido anoncita: »Jen la unua estraro de nia 
jam karega Bahaa Esperanto-Ligo: Kunordiganto: 
Adelbert Mühlschlegel el Germanio, Vickunordigan-
to: Habib Taherzadeh el Israelo, Sekretario: Paŭlo  
Amorim Cardoso el Brazilo, Vicsekretariino: Roan U. 

Orloff-Stone el Usono, Kasisto: Manuel de Freitas el 
Portugalio, Vickasisto: Leonora Stirling Armstrong el 
Brazilo. La aliaj membroj estas Badiollah Samimy el  
Irano, S.C. Gupta el Hindio kaj Chagzin Kim el Ko-
reio.« Krome estis anoncita ke laŭ pli frua decido ĉiuj 
tiuj membriĝintaj ĝis la formiĝo de tiu unua estraro 
aŭtomate fariĝus fondaj membroj de BEL: estis 80 mem-
broj en 17 landoj.

BEL post sia naskiĝo dum pluraj jaroj funkciis sub 
la egido de la Nacia Spirita Asembleo de tiu bahaa  
komunumo en kiu loĝis la sekretario de ĝia estraro. Pli 
poste la aranĝo estis modiÞta tiel ke la aferoj de BEL es-
tas aŭspiciataj de la Nacia Spirita Asembleo de la Ba-
haanoj de Germanio, kiu aprobas la proponitajn mem-
brojn de la estraro, kiu poste estas ratiÞta de membro-
kunveno. La Ligo dekomence Þnancis sin per libervo-
laj donacoj kaj foje ricevas subtenon de individuaj Na-
ciaj Spiritaj Asembleoj (NSAoj) aŭ aliaj bahaaj instan-
coj.

Konforme al la ĉefa celo de Bahaa Esperanto-Ligo, 
kiu estas teni kontakton inter la bahaa kaj la Esperanto-
movadoj, BEL informas la bahaanojn kaj bahaajn insti-
tuciojn pri lokaj, naciaj kaj mondaj Esperanto-agadoj 
kaj novaĵoj kaj informas la esperantistojn pri la princi-
poj de la Bahaa Kredo kaj novaĵoj rilate al la evoluoj en 
la tutmonda bahaa komunumo.

Ĉiu membro de la Bahaa Kredo, kiu konas la ling-
von Esperanto aŭ kiu esprimas la intencon lerni ĝin,  
povas membriĝi en BEL. BELanoj ofte membras en sia 
loka aŭ nacia Esperanto-asocio aŭ klubo kaj dividas 
kun siaj kunbahaanoj informojn pri la lingvo, ofte far-
antaj enkondukajn prelegojn aŭ kursojn. Ili ankaŭ faras 
interesajn diskutojn pri bahaaj principoj en Esperanto-
forumoj kaj provas klarigi kiel ĉi tiuj principoj gravas 
por respondi al la kompleksaj problemoj, kiujn alfron-
tas la moderna mondo.

BEL estis oÞciale registrita kiel KFA de Universala 
Esperanto-Asocio en 1975. Ĝi aktive subtenas parto-
prenon de siaj membroj en Esperanto-agadoj kaj preci-
pe la aktivecojn de UEA. Ekzemple BEL regule subte-
nas kaj kunordigas partoprenon de bahaanoj en la jaraj 
Universalaj Kongresoj de Esperanto kaj en la mult-
nombraj regionaj kunvenoj. Aliaj esencaj aktivecoj es-
tas la tradukado kaj publikigo de bahaa literaturo en  
Esperanto kaj la prizorgado de retejo, kiu alirebligas li-
teraturon kaj pliajn informojn. 

Initiators of BEL

1. La naskigo de Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)



1. The Birth of the Bahá’í 
Esperanto League (BEL)

As we will describe in more detail in a later section 
on the history of BEL, many Bahá’is became enthusiastic 
about the Esperanto language in the Þrst half of the 20th 
century, one of their main activities being the publication 
of some Bahá’í-Esperanto periodicals. It appears that the 
idea of formalizing a collaboration of Bahá’í Esperantists 
began to grow in the early 1960s, and in particular immedi-
ately before the Esperanto World Congress held in Buda-
pest in 1966. Dr. Adelbert Mühlschlegel of Germany, who 
was well known for his function as “Hand of the Cause of 
God” in the Bahá’í community, made efforts to bring this 
about, but initially little was achieved. It was not until 
Paulo Amorim Cardoso entered the Bahá’í Faith in Brazil 
in 1971 that, with the help of Roan Orloff Stone in the USA, 
the idea transformed into a viable project with surprising 
speed.

In a letter of July 1971, Cardoso, who at that time 
was Secretary of the Spiritual Assembly of the Bahá’ís of 
Fortaleza in Brazil, wrote on behalf of that Assembly that 
“it is our intention to create an international Bahá’í Espe -
ranto organisation” and included a Þrst draft of a constitu-
tion deÞning its main aims to be the publication of Bahá’í 
literature in Esperanto, the dissemination of the Bahá’í 
Faith amongst the Esperantists and the promotion of Espe-
ranto among the Bahá’í community. Cardoso also en-
closed with his letter a list of names of 18 Bahá’í 
Esperantists in Brazil, India, Iran, Portugal, Spain, and the 
USA, apparently the recipients of this letter. A second en-
closed list, compiled by Roan Orloff Stone, contained the 
names and addresses of 47 further individuals in 13 coun-
tries, almost half of them living in the USA. Cardoso began 
to produce and distribute a newsletter entitled Komuna 
Bahaa Letero La (Joint Bahá’í Letter), a precursor of 
BELmonda Letero.

During the 57th Esperanto World Congress in Port-
land, Oregon, in 1972, the nine participating Bahá’ís de-
cided to write to the Universal House of Justice, the global 
authority of the Bahá’í Faith, to seek its approval for the 
founding of a Bahá’í Esperanto organisation. After con-
sulting with Dr. Mühlschlegel — who according to the 
House of Justice was “enthusiastic” about this proposal — 
the Universal House of Justice gave its consent, which was 
announced in issue No. 5 of the  (April Komuna Bahaa Letero
1973). Simultaneously, membership application forms for 
the League were sent out, together with voting slips for the 
election of the League’s Þrst governing board.

The election was conducted according to the same 
principles that apply when a Bahá’í Local Spiritual Assem-
bly is elected (each member voting for nine persons from 
the body of all members, without the nomination of any 
candidates). In a message from BEL dated 30 July 1973, the 
result of the election, in which a total of 30 members had 
taken part, was announced. The term of ofÞce of the gov-
erning committee was Þxed at three years.

In issue No. 9 of the  (Novem-Komuna Bahaa Letero
ber 1973) it was announced that “BEL now has 73 members 

in 14 countries: USA 27, Brazil 24, Canada 4, Iran 4, Spain 3, 
Italy 2, Portugal 2, Argentina 1, Austria 1, Germany 1, Is-
rael 1, Korea 1, The Netherlands 1, Switzerland 1”. The fol-
lowing stated: “Here are the names of the Þrst governing 
board of our dearly beloved Bahá’í Esperanto League: 
Chairman: Adelbert Mühlschlegel (Germany), Vice-
chairman: Habib Taherzadeh (Israel [Bahá’í World Cen-
tre]), Secretary: Paulo Amorim Cardoso (Brazil), Vice-
secretary: Roan Orloff-Stone (USA), Treasurer: Manuel de 
Freitas (Portugal), Vice-treasurer: Leonora Stirling-
Armstrong (Brazil). The remaining members are Badiollah 
Samimy (Iran), S.C. Gupta (India) and Chagzin Kim (Ko-
rea).” It was also announced that, in accordance with an 
earlier decision, all those who had become members up to 
the time of the election of the Þrst governing board would 
automatically be regarded as the founding members of 
BEL; there were 80 such members in 17 different countries.

For several years after its birth, BEL was adminis-
tered by the National Spiritual Assembly of the Bahá’í  
community of whatever country in which the Secretary of 
BEL’s governing board would reside. Later, the arrange-
ments were modiÞed so that the affairs of BEL are super-
vised by the National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of 
Germany, which approves the proposed members of the 
governing board, which is then ratiÞed by a vote all of the 
members. The League from the beginning funded itself 
through voluntary donations and sometimes receives sup-
port from individual National Spiritual Assemblies 
(NSAs) or other Bahá’í authorities.

In line with the main purpose of the Bahá’í Espe-
ranto League, which is to maintain contact between the 
Bahá’í and Esperanto movements, BEL informs members 
of the Bahá’í Faith and their administrative institutions 
about local, national and worldwide Esperanto activities 
and news, and informs Esperantists about the principles of 
the Bahá’í Faith and news of developments in the world-
wide Bahá’í community.

Any member of the Bahá’í Faith who is acquainted 
with the Esperanto language or who expresses the inten-
tion of learning it may join BEL. Members of BEL are often 
members of their local or national Esperanto associations 
or clubs, and share with their fellow Bahá’ís information 
about the language, often giving introductory talks or 
courses. They also hold interesting discussions about 
Bahá’í principles in Esperanto forums, and try to explain 
how these principles are important for dealing with the 
complex problems which the modern world is facing.

BEL was ofÞcially registered as a KFA of the Uni-
versal Esperanto Association in 1975. BEL actively pro-
motes participation of its members in Esperanto activities 
and in particular the activities of UEA. For example, BEL 
regularly supports and coordinates participation by 
Bahá’ís in the yearly Universal Congresses of Esperanto 
and numerous regional meetings. Other essential activi-
ties are the translation and publication of Bahá’í literature 
in Esperanto and maintaining a website with access to lit-
erature and further information. 

1. The Birth of the Bahá’í Esperanto League
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2. La interplektiĝo de bahaaj 
kaj esperantistaj idealoj

La naskiĝo de Esperanto 
– la lingvo de espero

En la pasinteco multaj lingvoj kiel la greka kaj la latina 
funkciis kiel , kio permesis al almenaŭ iuj mem-lingua franca
broj de apudaj nacioj aŭ kulturoj komuniki en ekonomiaj, 
sciencaj aŭ eĉ kulturaj aferoj. En la Renesanco oni provis el-
pensi novan komunikan sistemon (aŭ en iuj kazoj reaktivigi 
imagitan, longe perditan sanktan lingvon), kiu devus havi 
iom da avantaĝoj kompare kun ekzistantaj lingvoj, kiel povi 
esprimi pensojn pli precize aŭ organizi homan scion en pli lo-
gika maniero.

En la 19a jarcento aperis kelkaj pli praktikaj projektoj. La 
ideo estis krei novan lingvon bazitan sur la strukturo de iu  
ekzistanta lingvo, sed kun regula, simpligita gramatiko kaj 
zorge elektita vortprovizo. La unua kiu atingis iom da sukce-
so estis Volapuko, inventita ĉirkaŭ 1880 de Johann Martin 
Schleyer. Oni raportas, ke ene de dek jaroj ĉi tiu lingvo havis 
pli ol milionon da parolantoj, estis okazigitaj tri internaciaj 
kongresoj kaj formiĝis preskaŭ 300 kluboj tra la mondo. Ta-
men, malkonsentoj pri modifoj proponitaj por plibonigi ĉi ti-
un lingvon kaŭzis ĝian eventualan degeneron.

En 1887 en Varsovio Ludoviko L. Zamenhof publikigis 
La Internacia Lingvo, t.e. universalan lingvon, sub la 
pseŭdonimo Doktoro Esperanto, kio signifas »doktoro, kiu 
esperas«; baldaŭ la lingvo mem alprenis ĉi tiun nomon. La 
ideo de planita internacia lingvo destinita ne anstataŭi etnajn 
lingvojn, sed servi kiel plia, dua lingvo por ĉiuj, ne estis nova. 
Tamen, Zamenhof komprenis, ke tia lingvo devas disvolviĝi 
pere de kolektiva uzado, tial li limigis sian komencan propo-
non al minimuma gramatiko kaj malgranda vortprovizo. Es-
peranto nun estas plene funkcianta lingvo kun tutmonda pa-
rolkomunumo kaj ampleksaj lingvaj rimedoj. Zamenhof es-
tis nomumita 14 fojojn por la Nobel-premio pri paco kaj la el-
dono 2020 de la vortaro , nun alirebla Plena Ilustria Vortaro
ankaŭ interrete, enhavas 47.000 leksikajn unuojn sur 1.300 
paĝoj. La Akademio de Esperanto, kiu estis establita en 1905 
(tiutempe nomata Lingva Komitato), protektas kaj konser-
vas la integrecon de la lingvo, aprobas teknikajn terminojn 
kaj neologismojn, kaj solvas lingvajn demandojn.

La Universala Esperanto-Asocio (UEA), kun nun sia 
ĉefsidejo en Roterdamo, estis fondita en 1908 de la svisa 
ĵurnalisto Hector Hodler kaj aliaj. Ĝi havas oÞcejon ĉe 
Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko. UEA havas naciajn Þliojn en 
70 landoj kaj individuajn membrojn en 120 landoj. Surbaze 
de la nombro de lernolibroj venditaj kaj de la membraroj de 
lokaj societoj, la nombro de homoj kun iom da scio pri Esper-
anto estas centmiloj kaj eble milionoj. Estas parolantoj de Es-
peranto tra la tuta mondo, kvankam estas rimarkindaj 
koncentriĝoj en landoj tiel diversaj kiel Ĉinio, Japanio, Brazi-
lo, Irano, Madagaskaro, Bulgario kaj Kubo. La retejo esper-
anto.net donas ideon pri aktualaj instruaj agadoj.

En 1954 la Ĝenerala Konferenco de UNESKO rekonis, ke 
la atingoj de Esperanto kongruas kun la celoj kaj idealoj de 
UNESKO kaj establiĝis oÞcialaj rilatoj inter UNESKO kaj 
UEA. En 1985 la Ĝenerala Konferenco alvokis la membro-
ŝtatojn kaj internaciajn organizaĵojn antaŭenigi la instruadon 
de Esperanto en lernejoj kaj ĝian uzadon en internaciaj aferoj. 
UEA ankaŭ havas oÞcialajn rilatojn kun Unuiĝintaj Nacioj, 
UNICEF, la Konsilio de Eŭropo, la Organizaĵo de Amerikaj 
Ŝtatoj kaj la Internacia Normiga Organizaĵo (International 
Standards Organisation, ISO).

2. La interplektigo de bahaaj kaj esperantistaj idealoj

‘Abdu’l-Bahá

Ludwik L. Zamenhof



2. Interlacing of 
Esperantist 
and Bahá’í 

ideals 
The dawnings 
of Esperanto 
– the language 
of hope

In the past, many languages such 
as Greek and Latin served as a lingua 
franca allowing at least some members 
of contiguous nations or cultures to 
communicate in economic, scientiÞc, or 
even cultural activities. In the Renais-
sance, attempts were made to invent a 
new communication system (or in 
some cases, to recover an imagined 
long-lost divine language) which 
would have some advantage over exist-
ing tongues, such as being able to ex-
press thoughts more precisely or to or-
ganize human knowledge in a more  
logical way.

In the 19th century some more 
practical projects appeared. The idea 
was to create a new language based on 
the structure of some existing lan-
guage, but with a uniform, simpliÞed 
grammar and a carefully chosen vocab-
ulary. The Þrst to achieve some level of 
success was Volapük, invented by 
Johann Martin Schleyer around 1880. It 
was reported that within ten years this 
language had over a million speakers, 
having held three international con-
ventions and witnessed the formation 
of almost 300 clubs around the world. 
However, disagreements on how to ac-
cept changes which were proposed for 
improving this language led to its even-
tual downfall.

In Warsaw in 1887, Ludwik L. 
Zamenhof published La Internacia 
Lingvo, which means “the international 
language” under the pseudonym 
Doktoro Esperanto, meaning doctor who 
hopes; the language itself soon took this 
name. The idea of a planned interna-
tional language, intended not to replace 
ethnic languages but to serve as an ad-
ditional, second language for all, was 
not new. However, Zamenhof saw that 

such a language must develop through 
collective use, so he limited his initial 
proposal to a minimalist grammar and 
a small vocabulary. Esperanto is now a 
fully ßedged language with a world-
wide community of speakers and com-
prehensive language resources. Za-
menhof was nominated 14 times for the 
Nobel Peace Prize, and the 2020 edition 
of the  dictionary, Plena Ilustrita Vortaro
now accessible online, contains 47,000 
lexical units on 1,300 pages. The Espe-
ranto Academy (Akademio de Espe-
ranto), was established in 1905 (called 
the Language Committee at that time), 
protects and preserves the integrity of 
the language, approves technical terms 
and neologisms, and clariÞes linguistic 
questions.

The Universal Esperanto Associ-
ation, now headquartered in Rotter-
dam, was founded in 1908 by the Swiss 
journalist Hector Hodler and others. It 
has an ofÞce at the United Nations 
building in New York City. The UEA, 
has national afÞliate associations in 70 
countries and individual members in 
120 countries. Based on the number of 
textbooks sold and membership of lo-
cal societies, the number of people with 
some knowledge of Esperanto is in the 
hundreds of thousands and possibly 
millions. There are speakers of Espe-
ranto all over the world, although there 
are notable concentrations in countries 
as diverse as China, Japan, Brazil, Iran, 
Madagascar, Bulgaria, and Cuba. The  
esperanto.net website gives some idea 
of current teaching activity.

In 1954 the UNESCO General 
Conference  recognised that the 
achievements of Esperanto match 
UNESCO's aims and ideals, and ofÞcial 
relations were established between 
UNESCO and UEA. In 1985 the General 
Conference called on member states 
and international organisations to pro-
mote the teaching of Esperanto in 
schools and its use in international af-
fairs. UEA also has ofÞcial relation-
ships with the United Nations, 
UNICEF, the Council of Europe, the Or-
ganisation of American States, and the 
International Standards Organisation 
(ISO).

 

2. Interlacing of Esperantist and Bahá’í ideals
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2. La interplektigo de bahaaj kaj esperantistaj idealoj

Bahaaj konvinkoj rilate 
al monda unueco kaj 
monda lingvo

Por kompreni kiel ekaperis BEL, ne-
cesas iom kompreni kiel la Bahaa Kredo 
aprezas mondan unuecon. La konata de-
klaro de Bahá’u’lláh »La tero estas nur 
unu lando, kaj ĉiuj homoj ĝiaj civitanoj« 
resumas ĉi tiun koncepton, same kiel la 
devizo »Vi estas la fruktoj de unu arbo 
kaj la folioj de unu branĉo. Interrilatu en 
plej granda amo kaj harmonio, en amike-
co kaj kamaradeco«. Ĉi tiu koncepto de 
unueco estas aplikata de Bahá’u’lláh sur 
multaj terenoj, kiel tiuj de la egaleco de  
viroj kaj virinoj, la forigo de antaŭjuĝoj 
kaj la ĉeso de milito. Kadre de monda ko-
munikado Bahá’u’lláh skribis en la 
Kitáb-i-Aqdas (Plej Sankta Libro):

»Ho membroj de l’ parlamen-
toj tra la mondo! Elektu vi unu-
nuran lingvon por la uzo fare de 
ĉiuj surtere kaj adoptu vi ankaŭ 
skribon komunan. Dio, vere, igas 
evidenta por vi, kio al vi utilos 
kaj ebligos esti sendependaj de 
aliaj. Li, vere, estas la Plej Mal-
avara, la Ĉion-Scianta, la Ĉion-
Konanta. Tio ĉi estos la kaŭzo de 
unueco, se nur tion kapablus vi 
kompreni, kaj la plej granda ri-
medo por antaŭenigi harmonion 
kaj civilizacion, ho ke tion vi   
perceptu!«

La plej aĝa Þlo kaj sukcedanto de 
Bahá’u’lláh, ‘Abdul’l-Bahá (ankaŭ kona-
ta kiel Abbas Effendi), en 1919 skribis la 
jenon al la Plenumkomitato de la Centra 
Organizaĵo por Daŭra Paco en Hago: 
»Kaj inter la instruoj de Bahá’u’lláh 
troviĝas la estiĝo de unu lingvo, kiu estu 
disvastigata ĉie inter la popoloj. Tiu ĉi in-
struo estis revelaciita fare de la plumo de 
Bahá’u’lláh, por ke tiu universala lingvo 
eliminu miskomprenojn el inter la hom-
aro.« Je alia okazo letero al individuo in-
kluzivis la sekvan deklaron: »Sed rilate 
la universalan lingvon: Post nelonge sig-
nifaj kaj sciencaj diskutoj koncerne ĉi afe-
ron leviĝos inter la homoj komprenemaj 
kaj kleraj kaj kondukos al la dezirata re-
zulto.« 

La eltiraĵoj el aŭtoritataj bahaaj skri-
boj cititaj supre rilatas al la ĝenerala de-
mando de universala helpa lingvo. Estas 
klare, ke la celo de helpa lingvo, kiu po-
vus esti aŭ ekzistanta lingvo aŭ nove  
konstruita, estas ne elimini la lingvojn li-
gitajn al naciaj kaj etnaj kulturoj, sed  
efektive povus helpi konservi ilin per-
mesanta al iliaj anoj egalan statuson ene 
de la monda komunumo. Estas ankaŭ 
multaj tekstoj, kiuj rilatas specife al Es-
peranto, kiel la sekva deklaro de ‘Ab-
dul’l-Bahá:

»Vi skribis pri la lingvo Es-
peranto. Tiu ĉi lingvo disvasti-
ĝos kaj universaliĝos certagra-
de, sed poste iu lingvo pli kom-
pleta ol tiu aŭ la sama post kel-
kaj ŝanĝoj kaj modifoj estos ak-
ceptita kaj fariĝos tutmonda. Mi 
esperas, ke d-ro Zamenhof estos 
helpata de la nevidebla konÞrmo 
kaj faros grandan servon al la  
homa mondo.«

Tiaj deklaroj kaŭzis daŭran disku-
ton pri tio, ĉu la ampleksa evoluado kaj 
disvolviĝado de la lingvo Esperanto kaj 
la decidoj de la Akademio de Esperanto 
dum pli ol unu jarcento plenumas la 
kondiĉojn de fariĝi »pli kompleta« aŭ es-
ti pasinta tra »ŝanĝoj kaj modifoj«. Post 
la forpaso de ‘Abdul’l-Bahá en 1921 lia 
nepo kaj sukcedinto kiel estro de la ba-
haa monda komunumo, Shoghi Effendi, 
plurfoje eksplikis iujn punktojn lige kun 
la sinteno de bahaanoj rilate Esperanton 
en la kunteksto de la estonta monda hel-
pa lingvo. En mesaĝoj skribitaj de lia se-
kretario nome de li troviĝas la jenaj de-
klaroj:

»Ni ne havas aŭtentikan   
fonton de ‘Abdu’l-Bahá en kiu 
Li asertas ke Esperanto estos la 
universala lingvo de la estonte-
co. Eble estos Esperanto, eble es-
tos alia lingvo – ni ne scias; sed 
pro tio ke ni kredas tiel Þrme je 
la neceso de internacia lingvo, 
ni ĉiam avidas kunlabori kun la 
esperantistoj.«

»Esperanto estas vaste uza-
ta, pli ol iu simila lingvo, tra la 
tuta mondo, kaj la bahaanojn 
stimulis kaj la Majstro [‘Ab-
dul'l-Bahá] kaj la Gardanto 
[Shoghi Effendi] lerni ĝin kaj  
traduki bahaan literaturon al 
ĝi. Ni ne povas esti certaj ke ĝi  
estos la elektita internacia ling-
vo de la estonteco; sed pro tio ke 
ĝi estas la plej disvastiĝinta, 
kaj oriente kaj okcidente, ni cer-
te daŭrigu kunlabori kun ĝiaj 
anoj, lernu paroli ĝin kaj tradu-
ku bahaan literaturon al ĝi.«

»Koncerne la instruadon de 
Esperanto: la Gardanto plene 
aprezas viajn klopodojn je la 
disvastigo de tiu ĉi lingvo ... Li 
tamen petas min atentigi vin pri 
la fakto, ke nek Bahá’u’lláh nek 
‘Abdu’l-Bahá specife konstatis 
ke Esperanto certe fariĝos la in-
ternacia helpa lingvo de la est-
onteco, nek devigis ili la kred-
antojn instrui ĝin. Kion ‘Ab-
du’l-Bahá ĉefe faris estis tre 
laŭdi ĝin kaj elmontri ĝiajn  
eblecojn. La instruado de Esper-
anto do ne estas ordono aŭ devo 
samsence kiel ekzemple pre-
ĝado.«



2. Interlacing of Esperantist and Bahá’í ideals

Bahá’í beliefs on world unity 
and world language

To understand how BEL came into existence, it is 
necessary to have some appreciation of the teachings of 
the Bahá’í Faith concerning world unity. The well-
known declaration of Bahá’u’lláh “The earth is but one 
country, and mankind its citizens” summarizes this 
concept, as does the injunction “Ye are the fruits of one 
tree, and the leaves of one branch. Deal ye one with an-
other with the utmost love and harmony, with friendli-
ness and fellowship”. This concept of unity is applied 
by Bahá’u’lláh in many areas, such as the equality of 
men and women, the elimination of prejudice, and an 
end to war. In the context of world communication, 
Bahá’u’lláh wrote in the Kitáb-i-Aqdas (Most Holy 
Book):

“ O  m e m b e r s  o f  p ar l i a m e n t s 
throughout the world! Select ye a single  
language for the use of all on earth, and 
adopt ye likewise a common script. God, 
verily, maketh plain for you that which 
shall proÞt you and enable you to be inde-
pendent of others. He, of a truth, is the Most 
Bountiful, the All-Knowing, the All-
Informed. This will be the cause of unity, 
could ye but comprehend it, and the great-
est instrument for promoting harmony and 
civilization, would that ye might under-
stand!”

Bahá’u’lláh’s eldest son and successor, ‘Abdu’l-
Bahá (also known as Abbas Effendi), wrote the follow-
ing in 1919 to the Executive Committee of the Central 
Organization for a Durable Peace in the Hague: “And 
among the teachings of Bahá’u’lláh is the origination of 
one language that may be spread universally among 
the people. This teaching was revealed from the pen of 
Bahá’u’lláh in order that this universal language may 
eliminate misunderstandings from among mankind.” 
On another occasion in a letter to an individual the fol-
lowing statement was included: “But regarding the  
universal language: Ere long signiÞcant and scientiÞc 
discussions concerning this matter will arise among the 
people of discernment and insight and it will produce 
the desired result.”

The extracts from authoritative Bahá’í scripture 
cited above refer to the general question of a universal 
auxiliary language. It is made clear that the purpose of 
an auxiliary language, which could be either an exist-
ing language or a newly constructed one, is not to elim-
inate the languages associated with national and ethnic 
cultures, and indeed could help preserve them by al-
lowing their members equal footing in the world com-
munity. There are also many texts which refer speciÞ-
cally to Esperanto, such as the following statement by 
‘Abdu’l-Bahá:

“Thou hast written regarding the  
language of Esperanto. This language will 

be spread and universalized to a certain de-
gree, but later on a language more complete 
than this, or the same language will un-
dergo some changes and alterations and 
will be adopted and become universal. I 
hope that Dr. Zamenhof become assisted 
by the invisible conÞrmation and do a 
great service to the world of humanity.”

Such statements have generated an ongoing dis-
cussion as to whether or not the vast evolution and de-
velopment of the Esperanto language, as well as the  
rulings of the Akademio de Esperanto for over a cen-
tury, would fulÞl the conditions of becoming “more 
complete” or having gone through “changes and alter-
ations”. After ‘Abdu’l-Bahá’s passing in 1921, his 
grandson and the successor as head of the Bahá’í world 
community, Shoghi Effendi, clariÞed on several occa-
sions some points regarding the attitude of the Bahá’ís 
towards Esperanto in the context of the future world 
auxiliary language. In messages written by his secre-
tary on his behalf there are the following statements:

“We have no authentic record of 
‘Abdu’l-Bahá in which He states that Espe-
ranto will be the universal language of the 
future. It may be Esperanto, it may be some 
other language, we do not know; but as we 
believe so Þrmly in the necessity of an in-
ternational language, we are always eager 
to cooperate with the Esperantists.”

“Esperanto has been in wide use, 
more so than any similar language, all over 
the world, and the Bahá’ís have been en-
couraged by both the Master [‘Abdu’l-
Bahá] and the Guardian to learn it and to 
translate Bahá’í literature into it. We can-
not be sure it will be the chosen interna-
tional language of the future; but as it is the 
one which has spread the most, both East 
and West, we should certainly continue to 
cooperate with its members, learn to speak 
it and translate Bahá’í literature into it.” 

“Regarding the teaching of Espe-
ranto: the Guardian [Shoghi Effendi] thor-
oughly appreciates the efforts you are ex-
erting for the spread of this language ... He 
wishes me, however, to bring to your atten-
tion the fact that neither Bahá’u’lláh nor 
‘Abdu’l-Bahá did speciÞcally state that   
Esperanto would certainly become the in-
ternational auxiliary language of the fu-
ture, neither did they enjoin its teaching 
upon the believers. What ‘Abdu’l-Bahá 
chießy did was to highly praise it, and to  
reveal its possibilities. The teaching of Es-
peranto is, therefore, not a command or an 
obligation in the sense that praying  
is, for instance.”
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La bahaaj skribaĵoj indikas, ke 
universala lingvo estos elektita de la 
registaroj, kaj ankaŭ aludas al tio ke 
ĝin elektas, je »pli posta stadio« la 
Universala Domo de Justeco, la plej  
alta aŭtoritato en la Bahaa Kredo. Tio 
igis multajn bahaanojn, precipe es-
perantistojn, esperi, ke tia elekto po-
vus esti farita kiel eble plej baldaŭ. Je 
unu okazo la respondo estis la jena:

»La Universala Domo de 
Justeco opinias ke, se ĝi elek-
tus iun lingvon uzendan por 
la bahaanoj kiel internacia 
helpa lingvo, tio nuntempe 
kaŭzus pli da malfacilaĵoj ol 
per tio solviĝus. La geamik-
oj tamen, memorante ke tio 
ĉi estas unu el la tre gravaj 
principoj de la Kredo, farus 
bone se ili apogus la koncep-
ton kiam ajn eblas kaj 
preĝus ke la tempo ne estu 
tre fora kiam la registaroj de 
la nacioj adoptos ununuran 
lingvon instruendan en ĉiuj 
lernejoj de la mondo kiel hel-
pan apud la gepatra lingvo 
de la lernantoj.«

Resume estas klare ke bahaanoj 
estas kuraĝigita lerni Esperanton, 
sed devas resti konsciaj, ke ĝi eble es-
tos aŭ ne estos la universala lingvo de 
la estonteco, kiel estas ree klarigita en 
la sekvaj vortoj:

»La Universala Domo de 
Justeco konscias, ke foje vi 
devas fronti iom embarasajn 
situaciojn rilate al viaj kun-
esperantistoj, ĉar, kiel ba-
haanoj, vi estas plene kon-
sciaj pri tio ke povas bone   
esti ke, malgraŭ siaj sendu-
baj kvalitoj, Esperanto ne  
estos la internacia lingvo 
kiu Þne elektiĝos, kaj ke es-
tas la ideo de internacia ling-
vo kiun la bahaanoj entuzi-
asme subtenas kaj ne iun  
specifan solvon de la proble-
mo.

La averto de la Gardan-
to, ke bahaanoj devas esti 
plene sinceraj pri tiu ĉi afero 
rilate al esperantistoj por 
tiel eviti seriozajn miskom-
prenojn kaj konfuzojn en la 
estonto, sendube multe asis-
tos vin en via laboro kaj eb-
ligos al vi antaŭeniri kun  
plena entuziasmo, sen iama-
niere fari la impreson de ve-
lado sub falsaj ßagoj.«

Kiel videblas, ĉiuj konsiloj pro-
ponitaj de bahaaj institucioj baziĝas 
sur la ĝenerala principo konservi 
unuecon de penso kaj ago.

The Bahá’í writings indicate that a univer-
sal language will be selected by the governments, 
and also allude to its selection, “possibly at a later 
stage,” by the Universal House of Justice, the high-
est authority in the Bahá’í Faith. This has led many 
Bahá’ís, especially Esperantists, to hope that such 
a selection could be made as soon as possible. On 
one occasion the response was as follows:

“The Universal House of Jus-
tice feels that should it select a spe-
ciÞc language for the Bahá’ís to be 
used as an international auxiliary 
language, it would cause more difÞ-
culties than would be solved at the 
present time. However, the friends 
[Bahá’ís], remembering that it is one 
of the most important principles of 
the Faith would do well to support 
the idea whenever possible and to 
pray that the time is no longer dis-
tant when the governments of the 
world will adopt a single language 
to be taught in all the schools of the 
world as an auxiliary to the mother 
tongue of all students.” 

In summary, it is made clear that Bahá’ís 
are encouraged to study Esperanto, but should re-
main aware that it may or may not be the univer-
sal language of the future, as is clariÞed again in 
the following terms:

“The House of Justice realizes 
that you must sometimes be faced 
with somewhat embarrassing situa-
tions in relation to your fellow-
Esperantists since, as Bahá’ís, you 
are fully aware that, for all its un-
doubted qualities, Esperanto may 
well not be the international lan-
guage that is ultimately chosen, and 
that it is the concept of an interna-
tional language that the Bahá’ís are 
enthusiastic in supporting rather 
than any particular solution to the 
problem.

The Guardian’s advice that 
Bahá’ís must be entirely open about 
this matter in relation to Espe-
rantists so as to avoid serious mis-
understandings and misapprehen-
sions in the future will no doubt be of 
great assistance to you in your work 
and enable you to forge ahead with 
full enthusiasm without, in any 
way, appearing to sail under false 
colours.”

As can be seen, the general principle of 
maintaining unity of thought and action underlies 
all of the guidance offered by Bahá’í institutions.

2. Interlacing of Esperantist and Bahá’í ideals

2. La interplektigo de bahaaj kaj esperantistaj idealoj
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Early Bahá’í Esperantists

The Þrst printed reference to the Bahá’í Faith 
among Esperantists probably appeared in Amerika 
Esperantisto, (originating in 1907 as Amerika 
Esperantista Revuo) as one may presume from a ref-
erence to one of its articles in issue 84 of La Brita 
Esperantisto, December 1911. It presents the Bahá’í 
Faith as a united religious movement and provides a 
letter from the pen of ‘Abdu’l-Bahá. 

Esperanto articles related to the travels of 
‘Abdu’l-Bahá of 1911–1913 through Western Europe 
and North America appeared more frequently in 
1913 and 1914. Transcriptions of at least two of his 
speeches at gatherings of Esperantists — Edinburgh 
(7 January 1913) and Stuttgart (5 April 1913) — ap-
peared in Esperanto magazines. ‘Abdu’l-Bahá’s re-
peated proclamation of the Bahá’í Faith during his 
historic journeys in the West captured the attention 
of the Esperantists, and on many occasions he ad-
dressed their gatherings and expressed high regard 
for the movement.

‘Abdu’l-Bahá informed the Bahá’ís of the Es -
peranto movement and encouraged them both to 
learn the language and to cooperate with Esperan-
tists in the West. He also strongly supported the in-
troduction of Esperanto into Western Asia, person-
ally inviting Esperanto teachers to Iran, and the lan-
guage became a regular subject in the Bahá’í School 
of Ishqabad, Turkmenistan in the 1930s. In addition, 
early Bahá’ís taking the Faith to China, Japan, and 
other parts of East Asia mixed with Esperantists and 
promoted the Esperanto movement in that region. 

Many early Bahá’ís made use of the Esperanto 
language and Esperanto publications for the dissemi-
nation of their Faith. One of the most prominent 
Bahá’ís to use Esperanto in this way was the Ameri-
can Martha L. Root, known as “the foremost travel 
teacher in the Þrst Bahá’í century” and appointed 
posthumously to the rank of Hand of the Cause. In-
spired by meeting ‘Abdu’l-Bahá, Martha Root trav-
elled to Egypt, Bombay (Mumbai), Rangoon 
(Yangon), Japan, and Hawaii in 1915, and later con-
tinued her travels, supporting herself by writing for 
periodicals around the world, and circling the globe 
several times, meeting with presidents, dignitaries, 
and nobility, among them Queen Marie of Rumania, 
who became the Þrst monarch to accept the Bahá’í 
Faith. Whenever possible, until her death in Hawaii  
in 1938, Martha Root used Esperanto 
to communicate with people 
in the regions she visited. 113. La historia fono de la fondo de BEL
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Fruaj bahaanoj-
esperantistoj

La unua presita mencio de la Bahaa 
Kredo inter esperantistoj probable aperis 
en  (origine ek de 1907: Amerika Esperantisto
Amerika Esperantista Revuo) kiel oni po-
vas supozi surbaze de tio ke en numero 84 
de (decembro 1911) La Brita Esperantisto 
reaperis unu ĝia artikolo. Ĝi prezentas la 
Bahaan Kredon kiel religi(anoj)unuigan 
movadon kaj redonas tiuteman leteron de 
‘Abdu’l-Bahá. 

En 1913 kaj 1914 pli ofte aperis artiko-
loj ligitaj al la vojaĝoj de ‘Abdu’l-Bahá tra 
okcidenta Eŭropo kaj norda Ameriko. 
Almenaŭ du el Liaj paroladoj antaŭ esper-
antistaj kunvenoj, tiuj en Edinburgo je la 
7a de januaro 1913 kaj en Stutgarto je la 5a 
de aprilo 1913, aperis en esperantaj gaze-
toj. Evidente ankaŭ la Esperanto-movado 
atentis pri la proklamado de la Bahaa Kre-
do fare de ‘Abdu’l-Bahá dum liaj historiaj 
vojaĝoj tra la Okcidento, kaj multokaze li 
faris paroladon ĉe esperantistaj kunvenoj 
kaj esprimis sian altan estimon por ilia mo-
vado. 

‘Abdu’l-Bahá atentigis la bahaanojn 
pri la Esperanto-movado kaj ilin kuraĝigis 
lerni la lingvon kaj kunlabori kun esper-
antistoj en la Okcidento. Li ankaŭ forte  
subtenis la penetron de Esperanto al Okci-
denta Azio, kaj persone invitis Esperanto-
instruistojn al Irano. En la tridekaj jaroj en 
la bahaa lernejo en Aŝgabato, Turkmenio, 
Esperanto estis regula studobjekto. Krome 
tiuj bahaanoj, kiuj portis la Kredon al Japa-
nio, Ĉinio kaj aliaj partoj de Orienta Azio, 
ligiĝis kun esperantistoj kaj aktivis por la 
tiuregiona disvastiĝo de la Esperanto-
movado.

Multaj fruaj bahaanoj uzis la lingvon 
Esperanto kaj Esperanto-publikaĵojn por 
la disvastigo de sia Kredo. Unu el la plej el-
staraj bahaanoj uzintaj Esperanton tiama-
niere estis la usona Martha L. Root, konata 
kiel »la primara vojaĝanta instruisto de la 
unua bahaa jarcento« kaj postmorte ricev-
inta la rangon de Mano de la Kozo de Dio. 
Inspirita per renkontiĝo kun ‘Abdu’l-Bahá 
vojaĝis Martha Root en 1915 al Egiptio, 
Mumbajo, Ranguno, Japanio kaj Havajo, 
kaj poste daŭrigis siajn vojaĝojn, vivtenan-
ta sin per la skribado por periodaĵoj tra la 
tuta mondo, kaj ĉirkaŭis la terglobon plur-
foje, renkontiĝante kun prezidentoj, emi-
nentuloj kaj nobeloj, inter ili reĝino Maria 
de Rumanio, kiu fariĝis la unua monarko, 
kiu alprenis la Bahaan Kredon. Kiam ajn 
eblis Martha Root, ĝis sia morto en Havajo 
en 1938, utiligis Esperanton por  komuniki 
kun homoj en la regionoj, kiujn ŝi vizitis.



La bahaano kies nomo estas plej     
konata ene de la Esperanto-komunumo 
estas sendube Lidia Zamenhof, la plej ju-
na Þlino de L. L. Zamenhof. Lidia lernis 
Esperanton kiam ŝi havis naŭ jarojn kaj je 
la aĝo de 14 jaroj (mallonge post la morto 
de sia patro) komencis traduki literatur-
on al Esperanto. La familio Zamenhof, 
ne praktikanta la ritojn de ortodoksaj ju-
doj, estis izolita de la judaj kaj ne-judaj 
komunumoj en Pollando, kaj Lidia 
fariĝis ateisto. En 1925 ŝi renkontiĝis kun 
Martha Root. Ili pere de Esperanto far-
iĝis bonaj amikinoj kaj Lidia akceptis por 
si la Bahaan Kredon. Ŝi vojaĝis tra 
Eŭropo antaŭenigante kaj Esperanton 
kaj la bahaajn instruojn. Problemo estis, 
ke multaj homoj ne aprobis ŝian miksad-
on de la du movadoj, sed Shoghi Effendi 
kaj Martha Root ambaŭ kuraĝigis ŝiajn 
pluajn vojaĝojn kaj Lidia estis citita kun 
la vortoj: »La internacia lingvo estas par-
to de la Dia Plano, kiu estas efektivigata 
en la epoko de Bahá’u’lláh. Kaj la kreiĝo 
kaj disvastiĝo de Esperanto estas pruvoj 
por la krea potenco de la vortoj de 
Bahá’u’lláh.« Lidia en 1937/38 vojaĝis 
ankaŭ al Usono, instruanta Esperanto-
klasojn kaj proklamanta la bahaajn in-
struojn, sed ŝi ne povis plilongigi sian vi-
ziton, ĉar la usonaj bahaanoj ne sukcesis 
plilongigi ŝian vizon. En 1942 Lidia Za-
menhof kaj pluraj membroj de ŝia fami-
lio pereis en la koncentrejo Treblinka.

1925 estis la jaro inaŭguranta la jar-
dekon de la probable ĝis hodiaŭ plej in-
tensa agado de bahaanoj en Esperantio 
antaŭ la formado de BEL. En la pri-UK-a 
raporto en ESPERANTO tekstas i.a.: »La 
du kunvenoj en la baha-OÞcejo estis eble 
plej interesaj el la fakaj, ne nur pro la in-
tereso kiun elvokis la ideoj mem de Ba-
haismo, ankaŭ pro la ĝenerala simpatio 
kaj partopreno de konataj samideanoj.« 
En tiu jaro la gazeto kaj eldonejo La Nova 
Tago – La Internacia Bahaa Esperanto-
Gazeto estis fondita de la bahaanoj-
esperantistoj Friedrich Gerstner kaj d-ro 
Hermann Grossmann en Hamburgo, 
Germanio. En ĝia stabo dum la sekvaj ja-
roj kunlaboris i.a. Lidia Zamenhof, Mart-
ha Root, John E. Esslemont, August Fo-
rel (la fama svisa scienculo), Vuk Echt-
ner kaj kiel lingva kontrolanto la plej  
multan tempon prof. Paul Christaller. 
Gerstner skribis en la unua n-ro de la 2a 
jarkolekto: »Ni volas ... 1. konigi al la Es-
perantistaro la ideojn de la Bahaa Mova-
do kaj 2. disvastigi la Esperantismon en 
Bahaaj rondoj.«

Postmilita restariĝo

Dum kelkaj jaroj post la Dua Mond-
milito ankaŭ en la bahaa komunumo Es-
peranto suferis periodon de nur malra-
pida refortiĝo kaj nur jen kaj jen reekßo-
ris vivsignoj. La unua postmilita Univer-
sala Kongreso en 1947 en Berno, Svisio, 
ekzemple ricevis bahaajn salutojn, laŭ 
kongresa raporto en ESPERANTO, »per 
telegramoj plejparte en Esperanto, de la 
Bahaa movado en Cairo, de Shoghi Rab-
bani [la »Gardanto« Shoghi Effendi] en 
Haifa, de Rowhani en Teheran, de Ade-
laide, Romo, New Delhi, Nederlandaj  
Bahaanoj en Amsterdam, de Stockholm, 
Oslo kaj Þne de la Britaj kaj Belgaj Baha-
anoj«. Shoghi Effendi daŭrigis subteni la 
uzadon kaj lernadon de Esperanto kaj li 
plurfoje sendis salutojn al la ĉiujara Uni-
versala Kongreso de Esperanto uzante 
plej laŭdajn kaj kuraĝigajn vortojn.

Krome ek de marto 1947 ĝis oktobro 
1949 la Internacia Bahaa OÞcejo en 
Ĝenevo eldonis regule bultenon, la Ba-
haaj Informoj, kiu estis ĉefe direktita al la 
nebahaaj esperantistoj por ilin interesigi 
pri Bahaismo. La ĉesigo de tiu bulteno  
estas probable indiko pri tio ke tiucele la 
angla lingvo estis konsiderata suÞĉa. 
Post 1945 la emfazo en la internacia ba-
haa komunumo estis plene metita al ki-
om eble vasta tutmonda etendiĝo kaj in-
stitucia establiĝo. Dum ĉirkaŭ la lasta  
duonjarcento la Bahaa Kredo fariĝis vere 
tutmonda komunumo, tiel ke hodiaŭ ĝi 
estas ofte konata kiel la due plej dis-
vastiĝinta religio post Kristanismo, kun 
signifaj komunumoj en pli ol 200 landoj 
kaj dependaj teritorioj. Tiun disvastigon 
grandparte efektivigis la nordamerikaj 
bahaanoj, kiuj en la 1950aj kaj 1960aj jaroj 
sterniĝis tra la tuta terglobo kaj inspiris 
multajn el aliaj landoj sekvi sian ekzem-
plon. Tamen, la esperantistoj ĝenerale ne 
alprenis la Bahaan Kredon, nek komen-
cis bahaanoj en signifaj nombroj adopti 
Esperanton.

Tiam grupo de ĝisostaj bahaaj esper-
antistoj, inkluzive de Roan Orloff-Stone, 
kiu estis unu el la invitintoj de Lidia Za-
menhof al Usono kaj kunlaboris kun ŝi 
en la traduka laboro, daŭrigis gardi la es-
peron kaj Þne sukcesis iniciati la oÞcia-
lan internacian Bahaan Esperanto-
Ligon.
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The Bahá’í whose name is best known among the 
Esperanto community is undoubtedly Lidia Zamenhof, 
youngest daughter of L. L. Zamenhof. Lidia learned Es-
peranto when she was nine years old and by the age of 14 
(shortly after the death of her father) began to translate  
literature into Esperanto. The Zamenhof family, not  
practicing the rituals of orthodox Jews, were isolated 
from both the Jewish and non-Jewish communities in Po-
land, and Lidia became an atheist. In 1925 she met Mar-
tha Root, they became great friends through Esperanto, 
and Lidia accepted the Bahá’í Faith. She travelled 
through Europe promoting both Esperanto and the 
Bahá’í teachings. One concern was that many people did 
not approve of her mixing the two movements, but 
Shoghi Effendi and Martha Root both supported her fur-
ther travels, and Lidia was quoted as saying “The inter-
national language is part of the Divine Plan which is 
given effect in the era of Bahá’u’lláh. And the creation 
and spread of Esperanto are proofs of the creative power 
of Bahá’u’lláh’s words.” Lidia travelled also in the 
United States in 1937/38, giving Esperanto classes and 
promoting the Bahá’í teachings, but was unable to pro-
long her visit because the U.S. Bahá’ís were unable to ar-
range to extend her visa. In 1942 Lidia Zamenhof and  
several members of her family perished in the Treblinka 
concentration camp.

1925 was the year to usher in the most intense de-
cade of Bahá’í activity in the Esperanto world prior to the 
formation of BEL. The international review ESPE-
RANTO describing the annual Universal Congress 
stated: “Of all the specialized meetings, the two gather-
ings in the Bahá’í ofÞce were probably the most interest-
ing, not only due to the ideas inherent to Bahaism but 
also owing to the broad participation of well known 
Esperantists together with their moral support…” In that 
same year the publishing house and its La Nova Tago  
magazine, titled The New Day – The Bahá’í International Es-
peranto Gazette (English translation), were initiated in 
Hamburg, Germany, by Bahá’í Esperantists Friedrich 
Gerstner and Hermann Grossmann. Contributors in the 
following years included Lidia Zamenhof, Martha Root, 
John Esslemont, August Forel (the famous Swiss scien-
tist), and Vuk Echtner, with Paul Christaller serving as 
language supervisor for most of the duration of the jour-
nal. Gerstner recorded in the Gazette’s Þrst issue of its  
second year of publication: “We want Þrstly to make the 
teachings of Bahá’u’lláh made known to the Esperanto 
Movement and secondly to propagate Esperanto in 
Bahá’í circles.” 

Postwar recovery

For several years after the Second World War, 
signs of new life for Esperanto among Bahá’ís sprang up 
only here and there. For example, a report appearing in 
ESPERANTO on the Þrst postwar Universal Congress of 
Esperanto in 1947 in Berne, Switzerland, noted Bahá’í 
greetings had been received “in telegrams mostly in the 
Zamenhof language from the Bahá’í movement in Cairo, 
from Shoghi [Effendi] Rabbani in Haifa, from Rowhani 
in Teheran, from Adelaide, Rome, New Delhi, Dutch 
Bahá’ís in Amsterdam, from Stockholm, Oslo and also 
from the Bahá’ís of Britain and Belgium.” Shoghi Effendi 
continued promotion of the use of and the learning of Es-
peranto and he sent greetings to the annual Universal 
Congress of Esperanto on several occasions in most lau-
datory and encouraging terms. 

The International Bahá’í OfÞce in Geneva pub-
lished fourteen issues of a regular bulletin called Bahaaj 
Informoj between March 1947 and October 1949. It was 
mainly aimed at informing non-Bahá’í Esperantists 
about the Bahá’í Faith and possibly was discontinued be-
cause English was considered sufÞcient for such pur-
poses. After 1945, emphasis in the Bahá’í International 
Community was focused as far as possible on global out-
reach and institutional consolidation. In the last half cen-
tury or so the Bahá’í Faith has grown into such a truly 
global community that today it is often classiÞed as the 
second most geographically widespread religion in the 
world, surpassed only by Christianity, with signiÞcant 
membership in more than 200 countries and dependent 
territories. To a very large degree this was due to the ef-
forts of Bahá’ís of North America, who scattered around 
the globe and inspired many from other countries to fol-
low their example in the 1950s and 1960s. However, the 
Esperantists by and large did not accept the Bahá’í Faith, 
nor did Bahá’ís start to adopt Esperanto in any signiÞ-
cant numbers. 

Then a group of stalwart Bahá’í Esperantists, in-
cluding Roan Orloff Stone, who had invited Lidia 
Zamenhof to the U.S. and collaborated with her in the 
translation work, continued to maintain hope, and even-
tually were successful in initiating the ofÞcial interna-
tional Bahá’í Esperanto League.

13

Esperanto Congress in 1947, Berne

Esperanto Congress in 1947, Berne



4. Esperanto kaj 
BEL hodiaŭ

La lastaj kvindek jaroj vidis multajn novajn 
evoluojn en la tutmonda Esperanto-movado, en la 
Bahaa Kredo kaj ĉe BEL mem.

Kreskanta inßuo de UEA

En la Esperanto-mondo UEA havas oÞcialajn 
rilatojn kun diversaj agentejoj de Unuiĝintaj Naci-
oj, la Konsilio de Eŭropo, la Organizaĵo de Ameri-
kaj Ŝtatoj kaj la Internacia Normiga Organizaĵo 
(ISO). En 1985 la Ĝenerala Konferenco de 
UNESKO (kiu oÞciale rekonis UEAn jam en 1954) 
alvokis la membroŝtatojn kaj internaciajn 
organizaĵojn antaŭenigi la instruadon de Esperan-
to en lernejoj kaj ĝian uzadon en internaciaj aferoj. 
La Praga Manifesto de la Universala Esperanto-
Kongreso de 1996 estas moderna revortigo de la  
valoroj kaj celoj sur kiuj baziĝas la Esperanto-
movado, inkluzive de la principo de lingva demo-
kratio. Kaj neregistaraj organizaĵoj premas havi la 
demandon de internacia lingvo metita sur la tag-
ordoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj Eŭropa Unio. UEA 
ankaŭ estas regule proponita kiel kandidato por la 
Nobel-premio pri paco, inter alie de la pola parla-
mento en 2009.

Pli ol cent internaciaj konferencoj kaj kunvenoj 
okazas ĉiujare en Esperanto – sen tradukistoj aŭ in-
terpretistoj. La plej granda estas la Universala Es-
peranto-Kongreso okazanta ĉiujare; kaj fakte ĝi ne 
okazis nur trifoje en sia historio: dum la du mond-
militoj kaj en 2020 kaj 2021 pro la Kovidpan-
demio, kiam ĝi estis anstataŭigita per interreta 
evento. Organizaĵoj por Esperanto-parolantoj, 
multaj ligitaj al UEA, inkluzivas tiajn por kurac-
istoj, verkistoj, fervojistoj, sciencistoj, muzikistoj 
kaj sennombraj aliaj. Ili ofte publikigas siajn pro-
prajn revuojn, okazigas konferencojn kaj helpas 
apliki la lingvon por profesia kaj faka uzado. Ori-
ginalaj kaj tradukitaj publikaĵoj aperas regule sur 
kampoj kiel astronomio, komputiliko, botaniko, 
kemio, juro kaj ÞlozoÞo – por nomi nur kelkajn. 
Estas Esperanto-fakgrupoj por ekzemple skoltoj, 
ŝakludantoj,  katamantoj kaj blinduloj. 

Kelkaj universitatoj inkluzivas Esperanton en 
kursoj pri lingvistiko, dum kelkaj ofertas la ling-
von kiel apartan studobjekton. La bibliograÞo de 
la Usona Modernlingva Asocio registras pli ol 300 
sciencajn publikaĵojn pri Esperanto ĉiujare. La li-
brokolekto de la Internacia Esperanto-Muzeo en 
Vieno (parto de la Nacia Biblioteko de Aŭstrio) en-
havas pli ol 35.000 erojn.

La ßoranta literatura tradicio de Esperanto es-
tis rekonita de PEN Internacia, kiu en 1993 akcep-
tis Esperanto-Þlion. La Akademio Literatura de  
Esperanto, fondita en 2008, antaŭenigas verkadon 
en Esperanto. La Esperanto-poetoj William Auld, 
Marjorie Boulton kaj Baldur Ragnarsson estis pro-
ponitaj por la Nobel-premio pri literaturo. Pli ol 
100 revuoj kaj gazetoj estas publikigitaj regule en 
Esperanto, kaj sole la libroservo de UEA ofertas 
ĉirkaŭ 5.000 titolojn.

En la interreto Esperanto estas vaste uzata kaj 
tie ĝia uzado kreskas rapide. Estas kelkcent dis-

kutgrupoj, kiuj kovras temojn de familia uzo de  
Esperanto ĝis la ĝenerala teorio de relativeco. Goo-
gle Translate en 2012 aldonis Esperanton al sia lis-
to de disponeblaj lingvoj. La Esperanto-versio de 
Vikipedio enhavas pli ol 300.000 artikolojn. Literu-
maj kaj gramatikaj kontroliloj por diversaj kompu-
tilaj programoj kaj klavaraj agordoj por pluraj ope-
raciumoj estas haveblaj en Esperanto. La Pasporta 
Servo, servo administrata de la junulara sekcio de 
UEA, kreskis de 40 gastigantoj en 1975 al pli ol 
2200 gastigantoj en 2022, ofertantaj en pli ol 100 
landoj senpagan tranoktadon al Esperanto-parol-
antaj vojaĝantoj.

Multfaceta ekspansio 
de la bahaa komunumo

En la pasinta duonjarcento la Bahaa Kredo 
kreskis de iom pli ol unu miliono da membroj al 
nombro, kiu nun estas taksata al proksimume kvin 
ĝis sep milionoj, komparebla kun la nombro de es-
perantistoj. La plimulto loĝas en Azio, Afriko kaj 
Mezameriko, la plej granda grupo en Barato. Ba-
haanoj troviĝas en pli ol 200 landoj kaj teritorioj.

La Internacia Bahaa Komunumo (Bahá’í Inter-
national Community, BIC), la institucio reprez-
entanta la bahaan komunumo internacinivele, en 
1970 akiris konsultan statuson ĉe la Ekonomia kaj 
Socia Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj (ECOSOC) kaj 
en 1976 ĉe la Fonduso de Unuiĝintaj Nacioj por In-
fanoj (UNICEF). Adjunktaj agentejoj de BIC inklu-
zivas la Instituton por Studoj pri Tutmonda Pro-
spero, la OÞcejon por la Antaŭenigo de Virinoj kaj 
la OÞcejon por la Medio. Nun BIC havas oÞcejojn 
en Adis-Abebo, Bruselo, Ĝenevo, Ĝakarto kaj  
Novjorko. La Instituto por Studoj pri Tutmonda 
Prospero organizas ekzemple programojn por pli-
profundigi la komprenon de universitataj studen-
toj pri kiel materiaj kaj spiritaj aspektoj de la vivo 
estas nature interligitaj kaj ankaŭ tutmondajn fo-
rumojn pri la interrilato de scienco, religio kaj evo-
luado.

La rapida ekspansio de la bahaa komunumo 
en la 1970aj jaroj necesigis akiri kompetenton pri 
multaj aspektoj de la plibonigado de la popola  
bonfarto en kaj kamparaj kaj urbaj regionoj. En 
2018 la Bahaa OÞcejo por Socia kaj Ekonomia Evo-
luado (OSED), kiu estis dum pli ol tri jardekoj 
antaŭ-eniginta evoluajn projektojn rilate al eduka-
do kaj alfabetigo, agrikulturo, sano kaj aliaj aspek-
toj de komunuma disvolviĝado, estis anstat-
aŭigita de la Bahaa Internacia Evolua Organizaĵo. 

Paralele al rapida progreso je la stimulado de 
baznivelaj agadoj, en kiuj nun partoprenas milio-
noj da bahaanoj kaj aliaj homaraj bonintenculoj en 
procezo lerni kiel pli bone servi siajn lokajn kom-
unumojn, la bahaa monda komunumo ankaŭ 
dediĉas siajn klopodojn al la beligado de siaj sank-
taj kaj historiaj lokoj tra la mondo, inkluzive de la 
ĉefaj sanktejoj sur kaj ĉirkaŭ la monto Karmelo en 
la Sankta Lando, kaj la konstruado de kreskanta 
nombro da temploj, multaj el kiuj internacie 
agnoskiĝis pro sia unika arkitekturo kaj allogas  
milionojn da turistoj ĉiujare. 
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4. Esperanto and 
BEL Today 

The last Þfty years have seen 
many new developments in the world-
wide Esperanto movement, in the 
Bahá’í Faith, and in BEL itself.

Rising inßuence of UEA

In the Esperanto world, UEA 
(Universal Esperanto Association) has 
ofÞcial relationships with various agen-
cies of the United Nations, the Council 
of Europe, the Organisation of Ameri-
can States, and the International Stan-
dards Organisation (ISO). In 1985 the 
UNESCO General Conference (which 
had ofÞcially recognized UEA as far 
back as 1954) called on member states 
and international organisations to pro-
mote the teaching of Esperanto in 
schools and its use in international af-
fairs. The Prague Manifesto, drafted 
during the Universal Esperanto Con-
gress of 1996, is a modern restatement 
of the values and goals underlying the 
Esperanto movement, including the 
principle of linguistic democracy, and 
non-governmental organisations are 
pressing to have the international lan-
guage question placed on agendas at 
the United Nations and the European 
Union. UEA is also regularly proposed 
as a candidate for the Nobel Peace Prize, 
among others by the Polish Parliament 
in 2009.

More than a hundred interna-
tional conferences and meetings are 
held each year in Esperanto, and with-
out translators or interpreters. The big-
gest is the International Esperanto Con-
gress, which is held annually, and in 
fact has been cancelled only thrice in its 
history, during the two World Wars, 
and in 2020 and 2021 due to the Covid 
pandemic, when it was replaced by an 
online event. Organisations for Espe-
ranto speakers, many afÞliated with 
UEA, include those for doctors, writers, 
railway workers, scientists, musicians, 
and countless others. They often pub-
lish their own magazines, hold confer-
ences, and help to expand the language 
for professional and specialised use. 
Original and translated publications  
appear regularly in Þelds such as as-
tronomy, IT, botany, chemistry, law, 

and philosophy to name a few. There 
are Esperanto special-interest groups 
for people such as scouts, chess players, 
go players, cat-lovers, and the blind. 

Some universities include Espe-
ranto in courses on linguistics, while a 
few offer the language as a separate   
subject. The bibliography of the Ameri-
can Modern Language Association re-
cords more than 300 scholarly publica-
tions on Esperanto every year. The li-
brary at the International Esperanto  
Museum in Vienna (part of the National 
Library of Austria) has more than 
35,000 items.

Esperanto’s ßourishing literary 
tradition has been recognised by PEN 
International, which accepted an Espe-
ranto afÞliate group in 1993. The Espe-
ranto Literature Academy, founded in 
2008, promotes writing in Esperanto. 
The Esperanto poets William Auld,  
Marjorie Boulton, and Baldur Ragnars-
son have been proposed for the Nobel 
Prize in Literature. Over 100 magazines 
and journals are published regularly in 
Esperanto, and UEA’s book service 
alone has about 5,000 titles in stock.

In cyberspace, Esperanto is used 
widely on the Internet, and its use is 
growing rapidly. There are several hun-
dred discussion groups which cover 
topics from family use of Esperanto to 
the general theory of relativity. Google 
Translate added Esperanto to its list of 
available languages in 2012. The Espe-
ranto version of Wikipedia contains 
more than 300,000 articles. Spelling and 
grammar checkers for a variety of com-
puter programs, and keyboard settings 
for several operating systems are avail-
able in Esperanto. The Pasporta Servo 
(Passport Service) handbook, a service 
run by UEA's youth section, grew from 
40 hosts in 1975 to over 2200 hosts in 
2022, offering free overnight accommo-
dation to Esperanto-speaking travellers 
in over 100 countries. 

Multifaceted expansion of 
the Bahá’í community

In the past half-century, the 
Bahá’í Faith has grown from slightly 
over one million members to a number 
which is now estimated to be approxi-
mately Þve to seven million, compara-
ble to the number of Esperantists. The 

majority live in Asia, Africa, and Cen-
tral America, the largest population be-
ing in India. Bahá’ís are spread over 200 
countries and territories.

The Bahá’í International Com-
munity (BIC), the body responsible for 
representing the Bahá’í community on 
the international level, obtained consul-
tative status with the United Nations 
Economic and Social Council (ECO 
SOC) in 1970 and with the United Na-
tions Children's Fund (UNICEF) in 
1976. Subsidiary agencies of BIC in-
clude the Institute for Studies in Global 
Prosperity, the OfÞce for the Advance-
ment of Women, and the OfÞce for the 
Environment. Now BIC has ofÞces in 
Addis Ababa, Brussels, Geneva, Ja-
karta, and New York. The Institute for 
Studies in Global Prosperity, for exam-
ple, operates programs for deepening 
the comprehension of university stu-
dents in how material and spiritual as-
pects of life are naturally intertwined, 
and leads worldwide fora on the inter-
relationship between science, religion, 
and development.

The rapid expansion of the Bahá’í 
community in the 1970s led to the need 
for acquiring expertise in many aspects 
of improving the welfare in both rural 
and urban areas. In 2018 the Bahá’í Of-
Þce for Social and Economic Develop-
ment (OSED), which for over three dec-
ades had nurtured development pro-
jects relating to education and literacy, 
agriculture, health, and other aspects of 
community development, was replaced 
by the Bahá’í International Develop-
ment Organization. 

Parallel to rapid progress in stim-
ulating grassroots activities which now 
gather millions of Bahá’ís and other 
well-wishers of humanity in a process 
of learning how to better serve their lo-
cal communities, the Bahá’í world com-
munity has also dedicated its efforts to-
wards embellishment of its holy and  
historical sites around the world, inclu-
ding the main shrines on and around 
Mount Carmel in the Holy Land, and 
the construction of increasing numbers 
of houses of worship, many of which 
have become internationally recog-
nized for their unique architecture 
and attract millions of 
tourists annually. 15



Plia uzado kaj diskonigo de 
Esperanto inter bahaanoj 

Precipe pro la disĵetiteco tra la mondo de la 
membroj de BEL estis ĝiaj unuaj jaroj suÞĉe mal-
facilaj. Ĝiaj agadoj origine limiĝis al tiuj de izoli-
taj individuoj kaj grandparte la laboro koncentr-
iĝis ĉe la sekretario. La Ligo fariĝis kunlabor-
anta fakasocio de UEA dum la Universala Kon-
greso de 1975. Roan Orloff-Stone partoprenis 
ĉiujn Universalajn Kongresojn inter 1976 kaj 
1988 kaj tiel almenaŭ iom reprezentis la Bahaan 
Kredon en la Esperanto-mondo.

Al la unuaj agadoj de BEL apartenis, aldone 
al varbado de membroj, la publikigo de unuaj 
simplaj bahaaj materialoj en Esperanto kune 
kun traktaĵo pri la esperantigo de bahaaj termin-
oj kiel la nomoj de la 19 monatoj de la  bahaa ka-
lendaro. 

La Ligo dekomence Þnancis sin per libervo-
laj donacoj de siaj membroj kaj neniam aplikis 
kotizsistemon. Ankaŭ ĝi foje ricevas subtenon 
de unuopaj Naciaj Spiritaj Asembleoj (NSAoj) 
aŭ aliaj bahaaj institucioj.

John Dale, funkcianta kiel sekretario de BEL 
ekde 1976, vidis la bezonon »korekti la   oftegajn 
miskomprenojn inter la bahaanoj mem pri Es-
peranto«. Li trovis, ke multaj el ili favoris la an-
glan kiel la estontan mondan lingvon; aliaj kon-
sideris Esperanton kiel la idealan kandidaton 
por tiu rolo, sed ne emis lerni ĝin antaŭ ol venis 
specifa averto tion fari de la Universala Domo 
de Justeco. Li skribis: »Por alfronti tiajn mis-
komprenojn kaj malhelpojn al la laboro de la   
BELanoj, mi komencis krei diversajn aferojn: (1) 
Kompilaĵon de la Bahaaj Skribaĵoj pri Esperanto 
kaj la lingva problemo. ... (2) Kolekti diversajn 
historiajn bahaajn esperantajn dokumentojn kaj 
tradukojn en Esperanto de diversaj bahaaj teks-
toj. ... (3) Krei informfoliojn kaj bazajn doku-
mentojn en la angla kaj la esperanta lingvoj, kiuj 
estus helpaj al la disvastiĝo de BEL inter la ba-
haanoj kaj esperantistoj.«

Sed la lingvo de d-ro Zamenhof reakiris sian 
reputacion ĉe la eŭropaj bahaanoj nur en la 
1980aj jaroj kiam Esperanto fendis la t.n. »feran 
kurtenon« kaj malfermis por la Bahaa Kredo tu-
tan regionon kien la Kredo dum la pasintaj jar-
dekoj ne povis penetri kaj kiu estis preskaŭ tute 
sen bahaanoj. Precipe en Eŭropo bahaanoj ko-
mencis multnombre interesiĝi pri Esperanto. 
OÞciala letero de la Universala Domo de Justeco 
de la 17a de septembro 1986 spronis tion: 

»Karaj bahaaj geamikoj, atingis 
la Mondcentron inspiraj raportoj pri 
la sukceso de la Universala Kongreso 
de Esperanto en Pekino, Ĉinio, kaj la 
partopreno en ĝi de membroj de Ba-
haa Esperanto-Ligo. La sekva kongre-
so okazos en Varsovio, la ĉefurbo de 
Pollando kaj hejmo de Ludoviko Za-
menhof, inventinto de Esperanto, 
kies Þlino, Lidia, estis tiome devota 
adepto de Bahá’u’lláh. Ni opinias ke 
enkadre de siaj klopodoj akceli pacon 
la bahaanoj de Eŭropo bone farus pli-

igante sian kunlaboron kun la Esper-
anto-Movado, kaj ni instigas baha-
anojn kiuj emas helpi tiuterene lerni 
Esperanton kaj aktive partopreni la 
agadojn de la Movado. Kiel vi scias: 
kvankam kaj ‘Abdu’l-Bahá kaj Shog-
hi Effendi klarigis ke neniel certas ke 
Esperanto Þne elektiĝos kiel la inter-
nacia helpa lingvo de la mondo, ‘Ab-
du’l-Bahá stimulis la geamikojn en 
Oriento kaj Okcidento ĝin lerni kiel 
praktikan paŝon je la akcelado de la 
koncepto adopti internacian helpan 
lingvon por disfaligi la barilojn je la 
interkompreniĝo inter popoloj. Tiel, 
ĉar la sekvantoj de Bahá’u’lláh kunla-
boras kun multaj diversaj  individuoj 
kaj asocioj antaŭenigante projektojn 
por socia kaj ekonomia evoluado kaj 
cele al la Þrmigo de monda paco, kel-
kaj el ili sin dediĉu al aktiva kunlab-
orado kun la esperantistoj, kiuj, kiel 
ili konstatos, kunhavas kun ili mult-
ajn idealojn.«

Ĉi tiu letero generis entuziasmon kaj 
dediĉon ßanke de kelkcent bahaanoj. Dum mal-
longa tempo ili sukcese allogis al la Kredo tutan 
grupon de orient-eŭropaj esperantistoj, kiuj ĝis 
hodiaŭ formas signifan proporcion de la bahaa 
komunumo en tiu regiono. Tamen, ĉar la esencaj 
bahaaj skribaĵoj baldaŭ haveblis en la diversaj 
lingvoj de orienta Eŭropo kaj ĉar la angla trans-
prenis dominan rolon en internaciaj kontaktoj, 
ree komencis fordegeli la uzado de Esperanto 
ene de la bahaa komunumo. 

BEL at Esperanto Congress in Prague, 1996

BEL members in Haifa, 2000
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Increased use of and promotion 
of Esperanto among Bahá’ís 

Scattered as was the membership of BEL 
around the world, its Þrst years were quite dif-
Þcult. Its activities were originally limited to  
isolated individuals and much of the work was 
concentrated in the secretary. The League be-
came a collaborating professional association 
of UEA during the Universal Congress of 1975. 
Roan Orloff-Stone participated in all of the Uni-
versal Congresses between 1976 and 1988, giv-
ing the Bahá’ís at least some representation in 
the Esperanto world.

The Þrst activities of BEL involved, in ad-
dition to the recruitment of members, the publi-
cation of Þrst simple Bahá’í materials in Espe-
ranto together with a treatise on the Esperan-
tization of Bahá’í terms such as the names of the 
19 months of the Bahá’í calendar. 

The League from the beginning funded 
itself through voluntary donations from its 
members and never implemented a member-
ship system. Later it would sometimes receive 
support from individual National Spiritual As-
semblies (NSAs) or other Bahá’í authorities.

John Dale, serving as secretary of BEL be-
ginning in 1976, detected the need to rectify “
the widespread misunderstanding on the part 
of Bahá’ís of the Esperanto language . He “
found that many of them favoured English as 
the future world language; others regarded Es-
peranto as the ideal candidate for this role but 
were not willing to learn it before a speciÞc re-
quest to do so had come from the Universal 
House of Justice. He wrote: “To overcome such 
misunderstanding of and resistance towards 
the activities of BEL, I took upon myself the fol-
lowing tasks: (1) to compile quotations from the 
Bahá’í Writings about Esperanto and the lan-
guage problem; ... (2) to collect Bahá’í-Espe-
ranto documents and to translate various 
Bahá’í texts into Esperanto; ... (3) to produce 
and distribute information material and basic 
documents in English and Esperanto as an aid 
towards making BEL better known among both 
Bahá’ís and Esperantists.”

But Dr. Zamenhof’s language only re-
gained its credentials in the minds of European 
Bahá’ís in the 1980s when Esperanto breached 
the Iron Curtain, opening to the Bahá’í Faith an 
entire region hitherto almost devoid of Bahá’ís. 
Especially in Europe, Bahá’ís began to take on 
Esperanto in rather large numbers. An ofÞcial 
letter sent by the Universal House of Justice on 
17 September 1986 was a catalyst: 

“Dear Bahá’í friends,
Inspiring reports have been re-
ceived at the [Bahá’í] World Cen-
tre of the success of the Universal 
Esperanto Congress in Beijing, 
China, and of the participation in 
it of members of the Bahaa Espe-
ranto-Ligo. The next Congress 
will be held in Warsaw, the capi-
tal of Poland and the home of 
Ludwik Zamenhof the inventor of 
Esperanto whose daughter, Lidia, 
was so devoted a follower of 
Bahá’u’lláh. We feel that, within 
the framework of their efforts for 
the promotion of peace, the 
Bahá’ís of Europe would do well 
to increase their collaboration 
with the Esperanto movement, 
and we encourage Bahá’ís who 
feel the urge to assist in this area 
to learn Esperanto and take an ac-
tive part in the activities of the 
movement. As you know, al-
though both ‘Abdu’l-Bahá and 
Shoghi Effendi have made it clear 
that it is by no means certain that 
Esperanto will eventually be cho-
sen as the international auxiliary 
language of the world, ‘Abdu’l-
Bahá encouraged the friends in the 
East and the West to learn it as a 
practical step in the promotion of 
the concept of the adoption of an 
international auxiliary language 
to break down the barriers to un-
derstanding between peoples. 
T h u s ,  a s  t h e  f o l l o w e r s  o f 
Bahá’u’lláh are collaborating 
with many different individuals 
and associations in the promo-
tion of projects of economic and 
social development and towards 
the establishment of world peace, 
some of them should make a point 
of active collaboration with the 
Esperantists who, they will Þnd, 
share many ideals with them.” 

This letter generated enthusiasm and 
dedication on the part of several hundred 
Bahá’ís. For a short while they successfully at-
tracted to the Cause an entire group of East Eu-
ropean Esperantists who to the present day 
form a signiÞcant proportion of the Bahá’í com-
munity in that region. However, as the essential 
Bahá’í writings soon became available in the 
various languages of Eastern Europe and as 
English assumed a dominant role in interna-
tional contacts, the use of Esperanto 
in the Bahá’í community 
began to wane. 17



Bahaa propono por la 
adopto de internacia 
helpa lingvo fare de UN

En oktobro 1995 la Internacia Bahaa 
Komunumo (BIC), en sia funkcio kiel la nere-
gistara organizaĵo reprezentanta la baha-
anojn tutmonde ĉe Unuiĝintaj Nacioj, faris 
aron da proponoj por reformi Unuiĝintajn 
Naciojn. Tio kompletigis similan proponar-
on el la Þno de la unua jardeko de la ekzisto 
de Unuiĝintaj Nacioj, kiu en 1955 alvokis al 
modifoj en la ĉarto de UN cele al pli justa kaj 
eÞka monda sistemo. La proponoj de 1995  
estas publikigitaj sub la titolo Turnopunkto 
por ĉiuj nacioj (Turning Point for All Nations) 
kaj inkluzivas la jenajn deklarojn rilate al la 
demando de internacia helpa lingvo:

III A. 4. Devontigo al
universala helpa lingvo 

kaj komuna skribo

Por la Unuiĝintaj Nacioj, kiuj 
aktuale uzas ses oÞcialajn ling-
vojn, aŭ la elekto de unu el la ek-
zistantaj lingvoj aŭ la kreo de nova 
por la uzado kiel helpa lingvo en 
ĉiuj ĝiaj forumoj signifus konsi-
derindan avantaĝon. Tia paŝo jam 
delonge estas proponita de multaj 
grupoj, de la esperantistoj ĝis mem 
la Bahaa Internacia Komunumo. 
Krom al ŝparo de mono kaj simpl-
igo de administraj procedoj tia 
paŝo signife kontribuus al la 
antaŭenigo de spirito de unueco.

Ni proponas la nomumon de 
altnivela komisiono kun membroj 
venantaj el diversaj regionoj kaj el 
rilataj terenoj, enklude de lingv-
istoj, ekonomoj, socisciencistoj kaj 
homoj el edukado kaj la amasko-
munikiloj, por komenci zorgan   
studadon de la afero de internacia 
helpa lingvo kaj adopto de komu-
na skribo.

Ni antaŭvidas ke Þne la mondo 
neeviteble devos adopti unu uni-
versale agnoskitan helpan lingvon 
kaj skribon por instruiĝo en lern-
ejoj tra la tuta mondo kiel suple-
menton al la lingvo aŭ lingvoj de 
ĉiu lando. La celo estas faciligi la 
transiron al globala socio pere de 
plibonigita komunikado inter na-
cioj, reduktado de administraj kos-
toj por komercado, registaroj kaj 
aliaj envolvitaj en globalajn entre-
prenojn, kaj ĝenerala fortikigo de 
pli elkoraj rilatoj inter ĉiuj anoj de 
la homara familio.

Tiu ĉi propono estu konsider-
ata laŭlitere. Ĝi neniel imagas la ri-
fuzadon de iu ajn vivanta lingvo aŭ 
kulturo.



A Bahá’í proposal for the 
adoption of an international 
auxiliary language by the UN

In October 1995, the Bahá’í International Community, 
in its capacity as a non governmental organisation rep--
resenting the Bahá’ís worldwide at the United Nations, 
made a number of proposals as to how the United Na-
tions could be reformed. These complemented a similar 
set of proposals at the end of the Þrst decade of the exis-
tence of the United Nations, calling in 1955 for modiÞ-
cations in the UN charter for a more equitable and effec-
tive world system. The 1995 proposals were published 
under the title , and in-Turning Point for All Nations
cluded the following statements on the question of an 
international auxiliary language:

III. A. 4. Making a commitment 
to a universal auxiliary lan-
guage and a common script

The United Nations, which currently uses 
six ofÞcial languages, would derive sub-
stantial beneÞt from either choosing a sin-
gle existing language or creating a new one 
to be used as an auxiliary language in all its 
fora. Such a step has long been advocated 
by many groups, from the Esperantists to 
the Bahá’í International Community itself. 
In addition to saving money and simplify-
ing bureaucratic procedures, such a move 
would go far toward promoting a spirit of 
unity.

We propose the appointment of a high-
level Commission, with members from  
various regions and drawn from relevant 
Þelds, including linguistics, economics, 
the social sciences, education and the me-
dia, to begin careful study on the matter of 
an international auxiliary language and 
the adoption of a common script

We foresee that eventually, the world can-
not but adopt a single, universally agreed-
upon auxiliary language and script to be 
taught in schools worldwide, as a supple-
ment to the language or languages of each 
country. The objective would be to facili-
tate the transition to a global society 
through better communication among na-
tions, reduction of administrative costs for 
businesses, governments and others in-
volved in global enterprise, and a general 
fostering of more cordial relations be-
tween all members of the human family.

This proposal should be read 
narrowly. It does not in any 
way envision the decline of 
any living language or culture. 19



Por festi la dudekkvinan datrevenon de la fondo de 
la Ligo en 1998 estis eldonita broŝuro de 60 paĝoj sub la 
titolo . Festlibro okaze de la Bahaismo kaj Esperanto
dudekkvinjariĝo de la Bahaa Esperanto-Ligo. En ĉi tiu 
altkvalita kaj alloga broŝuro BEL retrorigardis al la lon-
ga historio de la rilatoj kaj la kunlaboro inter bahaanoj 
kaj esperantistoj. 

La malfermaj salutvortoj de la prezidantoj de Uni-
versala Esperanto-Asocio (UEA) kaj de BEL mem estas 
sekvataj de eseo pri la multfacetaj kaj ne ĉiam tute glataj 
rilatoj inter la bahaanoj kaj esperantistoj. Ĉi tion sekvas 
du eseoj de kaj pri Lidia Zamenhof, kiuj montras kiel la 
plej juna Þlino de Zamenhof trovis sian spiritan hejmon 
en la Bahaa Religio. Pluraj centraj bahaaj tekstoj pri la  
demando de internacia lingvo ĝenerale kaj Esperanto 
precipe – inkluzive de la supre redonita rekomendo de 
bahaanoj, ke UN adoptu internacian lingvon – estas uti-
ligataj por prezenti la bahaan vidpunkton pri ĉi tiu te-
mo. Longa eseo ĵetas lumon al la historia disvolviĝo de 
la rilato inter bahaanoj kaj esperantistoj, prezentas bio-
graÞajn skizojn de eminentaj bahaaj esperantistoj kaj 
priskribas la disvolviĝon de BEL. Fine enkonduko al la 
Bahaa Kredo kaj superrigardo pri bahaa literaturo en   
Esperanto kompletigas tiun 60-paĝan broŝuron, kiu es-
tis republikigita en 2009 en pli bunta kaj ilustrita vesto, 
konservanta la plej grandan parton de sia enhavo, sub la 
titolo Bahaismo kaj Esperanto. La Bahaa Religio kaj ĝiaj rila-
toj al Esperanto.

Dum la jardekoj la membraro de BEL oscilis inter 
200 kaj 400 anoj. Plej multaj membroj troviĝis en Germa-
nio kaj Bulgario, sekvataj de Britio, Rusio, Ukrainio kaj 
Usono. Nuntempe BEL havas membrojn en 54 landoj.

Granda parto de la agadoj de BEL koncentriĝis je ĝia 
propra membraro en la formo de diskutoj en Esperanto 
pri spiritaj temoj, inkluzive de la principo de monda ling-
vo mem. La membroj mem siavice kunlaboras kun Es-
peranto-grupoj en siaj propraj lokoj. La BELmonda Lete-
ro, kiu aperas dufoje jare, daŭre servas kiel interna in-
formilo. Nature la komunikadaj teknologioj aperintaj en 
la lastaj jardekoj fariĝis parto de la ĉiutaga laborstilo in-
ter la membroj kaj ene de la estraro. Unu el la ĉefaj iloj 
por rilatigi la Ligon al la Esperanto-mondo (kaj ankaŭ la 
neesperanta) estas ĝia retejo bel.bahai.de, kiu liveras  
historiajn kaj kulturajn informojn en pluraj lingvoj kaj  
diversaj formatoj. BEL ankaŭ gastigas interretajn dis-
kutgrupojn por ĉiuj interesataj esperantistoj.

BEL ankaŭ direktis siajn klopodojn al aktiva parto-
preno en la Universalaj Kongresoj, al fojaj artikoloj en la 
Esperanto-gazetaro, al utiligi la ŝancojn de elektronika 
komunikado kaj al la publikigo en Esperanto de kelkaj 
gravaj bahaaj dokumentoj kaj fontaj materialoj, inkluzi-
ve de  (1986), (1992), La Promeso de Monda Paco Bahá’u’lláh 
La Prospero de la Homaro Turnopunkto por Ĉiuj  Na-(1996), 
cioj Al la Religiaj Gvidantoj de la Mondo Unu  (1996),  (2002), 
Komuna Kredo La Plej Granda Rimedo (2008),  (2021). Ĉi-
lasta, konsistanta el eltiraĵoj el la Bahaaj Skribaĵoj kaj ri-
lataj fontoj pri la demando de internacia helpa lingvo kaj 
redaktita kaj enkondukita de la lingvisto Gregory P. Me-
jyes, enhavas proksimume 140 citaĵojn, multaj antaŭe 
nealireblaj, kune kun scienca traktado ankaŭ el historia 
perspektivo de la demando de internaciaj helpaj lingvoj 
kaj la diversaj temoj ligitaj al ilia kreado kaj adopto, kaj 
kompletigas multmaniere la projekton, kiun komencis 
preskaŭ 50 jarojn pli frue jam John Dale. Pluraj lasta-
tempaj bahaaj dokumentaj Þlmoj estas subtekstigitaj 
kaj/aŭ dublitaj en Esperanto fare de BEL kaj estas alir-
eblaj tra ĝia retejo. 

4. Esperanto kaj BEL hodiau



To celebrate the twenty-Þfth anniversary of the 
founding of the League, a brochure of about 60 pages was 
published in 1998 under the title Bahaismo kaj Esperanto. 
Festlibro okaze de la dudekkvinjariĝo de la Bahaa Esperanto-
Ligo (Bahaism and Esperanto. Commemorative Volume 
for the Twenty-Þfth Anniversary of the Bahá’í Esperanto 
League). In this high-quality and attractive brochure, 
BEL looked back on a long history of the relationship and 
the cooperation between Bahá’ís and Esperantists. 

The congratulatory openings by the Presidents of 
the Universal Esperanto Association (UEA) and of BEL it-
self are followed by an essay on the changing, and not al-
ways completely smooth, relationship between the 
Bahá’ís and the Esperantists. This is followed by two es-
says by and about Lidia Zamenhof, which show how the 
youngest daughter of Zamenhof found her spiritual 
home in the Bahá’í Religion. Several central Bahá’í texts 
on both the question of the international language gener-
ally and Esperanto in particular — including the recom-
mendation from the Bahá’ís, reproduced above, that the 
UN should adopt an international language — are used 
to illustrate the Bahá’í point of view on this subject. A 
lengthy essay casts light on the historical growth of the  
relationship between Bahá’ís and Esperantists, presents 
biographical sketches of prominent Bahá’í Esperantists 
and describes the development of BEL. Finally an intro-
duction to the Bahá’í Faith and an overview of Bahá’í lit-
erature in Esperanto rounds off this 60-page booklet, 
which was republished in 2009 in a more colourful and il-
lustrated vesture conserving the most of its content, un-
der the title Bahaismo kaj Esperanto. La Bahaa Religio kaj ĝiaj 
rilatoj al Esperanto (The Bahá’í Faith and Esperanto. The 
Bahá’í Religion and its relations to Esperanto).

Over the decades, BEL's membership has oscil-
lated between 200 and 400 members. Most members 
have been in Germany and Bulgaria, followed by the 
United Kingdom, Russia, Ukraine and the United States. 
Currently BEL has members in 54 countries.

A large portion of BEL’s activities have been fo-
cused among its own membership, in the form of discus-
sions in Esperanto on spiritual topics, including the prin-
ciple of a world language itself. The members them-
selves, in turn, collaborate with Esperanto groups in their 
own localities. The , which appears BELmonda Letero
twice a year, continues to serve as an internal newsletter. 
Naturally, the communication technologies appearing in 
the last few decades have become a part of the day-to-day 
workstyle among members and within the governing 
board. One of the main portals relating BEL to the rest of 
the Esperanto (and non-Esperanto) world is its website 
bel.bahai.de which makes available historical and cul-
tural information in several languages and various for-
mats. BEL also hosts online discussion groups for all in-
terested Esperantists.

BEL has also directed its efforts towards active  
participation in the Universal Congresses, occasional ar- 
ticles in the Esperanto press, taking advantage of the op-
portunities offered by electronic communication, and the 
publication in Esperanto of a number of important Bahá’í 
documents and source materials, including The Promise of 
World Peace Bahá’u’lláh The Prosperity of  (1986),  (1992), 
Mankind Turning Point for All Nations To the (1996),  (1996), 
Religious Leaders of the World One Common Faith (2002),  
(2008),  (2021). The latter, consist-The Greatest Instrument
ing of excerpts from the Bahá’í Writings and related 
sources on the question of an international auxiliary lan-
guage and edited and introduced by linguist Gregory P. 
Mejyes, contains approximately 140 quotations, many 
previously unavailable, together with an academic dis-
cussion of the historical perspectives of international  
auxiliary languages and the various issues involved in 
their creation and adoption, and completed in many 
ways the project begun almost 50 years earlier by John 
Dale. Several recent Bahá’í documentary videos have 
been subtitled and/or dubbed into Esperanto by BEL 
and are available on the web page.

4. Esperanto and BEL Today 

 Sources   Fontoj  

 Bahá’u’lláh and the New Era, J. Esslemont
 The Greatest Instrument for Promoting Harmony and Civilization, G. P. Mejyes, George Ronald, Oxford 2015
 The Bahá’í Faith in the Esperanto Movement, published in: Bahaismo kaj Esperanto, BEL, Hofheim 2009 
 Esperantists and Bahá’ís – Multifaceted relations, published in: Bahaismo kaj Esperanto, BEL, Hofheim 2009 
 La Disvolviĝo de Bahaa Esperanto-Ligo: de ĝia fondo ĝis hodiaŭ
 bahaipedia.org/OfÞce_of_Social_and_Economic_Development
 en.wikipedia.org/wiki/Bahá’í_Esperanto_League
 en.wikipedia.org/wiki/Esperanto
 en.wikipedia.org/wiki/International_auxiliary_language
 en.wikipedia.org/wiki/Lidia_Zamenhof
 en.wikipedia.org/wiki/Manifesto_of_Prague
 en.wikipedia.org/wiki/Martha_Root
 en.wikipedia.org/wiki/Volapük
 eo.wikipedia.org/wiki/Universala_Kongreso_de_Esperanto 
 uea.org/info/en/ghisdate_pri_esperanto 
 akademio-de-esperanto.org/akademio
 media.bahai.org
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Material for this booklet has been drawn from the following sources, 
among others. In the case of some essays we have taken part of the text      
directly or have adapted some of the material for clarity or brevity. Further 
information about BEL may be found at  and about UEA at bel.bahai.de
uea.org

Materialoj por tiu ĉi broŝuro venas i.a. de la sekvaj fontoj. Kaze de kelkaj 
eseoj ni rekte prenis parton de la teksto aŭ adaptis la materialon por plia 
klareco kaj kurteco. Pliaj informoj pri BEL troveblas ĉe kaj pri bel.bahai.de 
UEA ĉe  uea.org
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 Parizaj Paroladoj de ‘Abdu’l-Bahá [Paris Talks], trad. Lidja Zamenhof, 
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The Hague]; Bahaa Eldonejo Germanio 1964
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 La Mondreligio [World Religion], de Shoghi Effendi 
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 La Prospero de la Homaro [BIC: The Prosperity of Humankind]
 Baha’u’llah kaj Lia Misio, de John E. Esslemont
 Baha’u’llah kaj la nova epoko [Bahá’u’lláh and the new era], de J. E. 
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Ligo 1978
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Weinheim 1931 

 Bahaismo – la religio de Paco, de Lidja Zamenhof, Bahaa Esperanto 
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 Bahaaj Pruvoj de Vivo post Morto, de Martha L. Root
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 Kio estas la Bahaa Religio, de Hermann Grossmann, Bahaa Eldonejo 

Germanio 1969
 La esenco de l’ Bahaismo, de Hermann Grossmann 
 Bahaismo kaj politiko, de Ernst Kliemke 
 Unueco kaj Universala Lingvo, de Johano Dale, Bahaa Esperanto-Ligo, 

Fortaleza-Ceara-Brazilo 1976
 Bahaaj Respondoj, Bahaa Esperanto-Ligo, Fortaleza-Ceará-Brazilo 1977
 Bahá’í: La Mondkredo por la Nuntempa Homaro, de Arthur L. Dahl, Bahaa 

Esperanto-Ligo 1981
 Koresponda Kurso, Bahaa Esperanto-Ligo 1986
 La Bahaa Religio – Vojo al la Paco, Bahaa Eldonejo Germanio, Hofheim 

1987
 La Bahaa Religio, de Heinz-Dieter Maas, Artur E. Iltis, Saarbrücken 1987
 Turnopunkto al Tutmonda Socio, de Ingo Hofmann, Bahaa Eldonejo 

Germanio, Hofheim 1988
 La Nekredebla Paradokso The Incredible Paradox. , de Vinson Brown; 

Naturegraph Publishers, Happy Camp, 1992
 Preĝoj [Prayers], Bahaa Esperanto-Ligo, Frankfurt, 1992 
 Bahaismo kaj Esperanto, Festlibro okaze de la 25-jariĝo de Bahaa Esperanto-

Ligo, Frankfurt 1997
 Bahaismo kaj Esperanto, Bahaa Esperanto-Ligo, Hofheim 2009
 Lidia. La vivo de Lidia Zamenhof. Filino de Esperanto [Lidia. The Life of 

Lidia Zamenhof. Daughter of Esperanto], de Wendy Heller, FEL, 
Antverpeno 2007

 Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj. La originala verkaro de Lidia 
Zamenhof, FEL, Antverpeno 2008

 The Greatest Instrument, Meyjes, Gregory P., Excerpts from the Bahá’í 
Writings and Related Sources on the Question of an International Auxiliary 
Language, George Ronald, Oxford, 2015
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