
Den John Esslemont (1874 - 1925) a wéi d‘Muecht vum Bond hie belieft huet

Zënter 1998 hunn ech d’Chance, un de Formatioune vum Institut de Formation, Bahá’í Lëtzebuerg,
deelzehuelen, sief et als Participant oder als Tuteur. Elo zielen ech iech gär vun engem Léiermoment
am Ruhi Buch 8, aus menger Perspektiv, do wou ech haut sinn.

An engem Grupp vu 4-5 Leit a mat eisem Tutor, hu mir Sonndes moies tëscht 9:30 an 12:15 d‘Buch
8,  De Bond vu Bahá’u’lláh,  déi  1.  Unitéit:  Den Zentrum vum Bond a säin Testament,  zesumme
gelies, Froen zum Text gestallt an duerch eis Ergänzunge probéiert, den Inhalt besser ze verstoen an
ze kucken, wéi mir dat Geléiert an eisem Alldag praktesch ëmsetze kënnen.

ʻAbdu'l-Bahá ass de Mëttelpunkt vum Bond vu Baháʼu'lláh, an Hie seet, dass dëse Bond allmächteg
ass, eng „universal Wo“, e „Magnéit vu Gottes Gnod“, e Bond dee „sengesgläichen, an den hellege
Sendunge vun der Vergaangenheet, sicht“. 1

Am Abschnitt 20 gesi mer kuerz, wéi de Glawe sech am Weste verbreet huet. Verantwortlech dofir
war virun allem ʻAbdu'l-Bahá. Et gi vill Geschichten, déi mat dëser aussergewéinlecher Period vun
der Geschicht vum Glawe verbonne sinn, a Séilen, déi den Appell vu Bahá’u’lláh héieren hunn a sech
entschloss hunn, sech fir  d’Saach anzesetzen.  Mir sollen hei eis eege Recherche maachen iwwer
d’Liewe vun engem vun den éischte Gleewegen aus dem Westen an eng kleng Presentatioun fir de
Grupp virbereeden. Mir solle versichen ze weisen,  wéi d’Muecht vum Bond jiddeere vun hinne
belieft huet. Ech hu mer d’Liewe vum John Esslemont ugekuckt. Do ginn et eng Rei Quellen. De
Moojan Momen huet en Artikel iwwer säi Liewe geschriwwen an den O.Z. Whitehead huet iwwer säi
Liewe geschwat. Hei e puer Gedanken iwwer den John Esslemont, deen um  Artikel vum Moojan
Momen baséiert. 

Den John Ebenezer Esslemont ass zu Aberdeen den 19. Mee 1874 als drëtte
Jong vu véier Kanner gebuer. Säi Papp, den John E. Esslemont (1859-1927)
war  en  erfollegräiche  Geschäftsmann,  a  seng  Mamm  war  d’Margaret
Esslemont (gebuer Davidson). Hie koum ass enger bedeitender Famill a krut
seng Erzéiung an der Ferryhill Schoul, dem Robert Gordon Kolléisch an der
Universitéit  vun  Aberdeen.  Säi  Medizinofschloss  krut  hien  1898  mat
éierbarer  Auszeechnung.  Leider  gouf  den  Esslemont  wärend  sengem
Studium  mat  der  Tuberkulos  ugestach  an  dofir  huet  hie  misse  seng
villverspriechend Carrière  an der medezinescher  Recherche opginn.  Hien
huet  Zäit  an Australien  an a  Südafrika  verbruecht  an huet  d’Jean Fraser
bestuet, senger Schwëster hir Pianosléierin. Hie war vun hir ugezunn duerch
hire  géigesäitegen  Interessi  zur  Musek.  Hiert  Bestiednes  war  awer  kee
glécklecht.

1908 ass den Esslemont zeréck an England komm an huet eng Positioun als Resident Medical Officer
am Sanatorium fir Tuberkulos zu Bournemouth akzeptéiert.  Hien huet en aktiven Interessi  fir  en
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nationale Gesondheetsservice geholl a war ee vun de Grënner vun der
State  Medical  Service  Association,  déi  sollt  aflossräich  ginn,  fir
d’Regierungspolitik  an  deem Beräich  ze  bestëmmen.  Et  war  am
Zesummenhang  mat  senger  Aarbecht  am  Exekutivcomité  vun  der
State Medical  Service Association,  wou den Esslemont fir  d’éischt
vum Bahá’í Glawen héieren huet. D’Fra vu sengem Aarbechtskolleeg
am  Exekutivcomité  ass  ‘Abdu’l-bahá  wärend  sengem  Besuch  zu
London begéint an huet mat him am Dezember 1914 iwwer dës nei
Relioun geschwat. 

Mat Enthusiasmus huet hie sech mam Glawe beschäftegt, huet alles
driwwer gelies wat hie fanne konnt a schonn am Mäerz 1915 huet
hien als Bahá’í gefaascht. Den Esslemont war e gudde Linguist.  E

konnt Franséisch, Däitsch a Spuenesch, an e war e begeeschterten Esperantist. Wéi e Bahá’í gouf,
huet  en  ugefaang,  Persesch  an  Arabesch  ze  léieren.  Duerch  seng  Frënn  an  den  Esperanto,
Thesopheschen  a  Spiritualistesche  Kreesser,  konnt  e  séier  eng  Bahá’í  Grupp  zu  Bournemouth
ufänken. E krut Hëllef domat vu Bahá’í, déi op Besuch waren, wéi d’Florence Goerge an d’Jeanne
Stannard.

Ëm Oktober 1916 huet den Esslemont ugefaang, e Buch iwwer de Bahá’í Glawen ze schreiwen. Wéi
den  Éischte  Weltkrich  eriwwer  war,  huet  den  Esslemont  Pläng  gemaach,  fir  'Abdu'l-Bahá  ze
besichen. Do gouf et eng Verspéidung, well 'Abdu'l-Bahá den Esslemont gefrot hat, d'Manuskript vu
sengem Buch fäerdeg ze schreiwen an et mat ze bréngen. Schlussendlech konnt den Esslemont op
Haifa reesen, mam Manuskript vu sengem Buch, an ass do de 5. November 1919 ukomm. Hie blouf
iwwer zwee Méint do, wärend 'Abdu'l-Bahá mat him iwwer vill Saachen, déi d’Buch betreffen, konnt
duerchgoen, an e konnt sech um Wësse vun de villen anere bedeitende Bahá í beräicheren, déi hien
do kennegeléiert huet.

Zeréck an England, huet den Esslemont sech druginn, säi Buch nozekucken. Am August 1920 war en
domat fäerdeg, an huet ‘Abdu’l-bahá d’Mansukript geschéckt, fir dass Hien et liese konnt. An där
Zäit  huet  den Esslemont sech Méi ginn,  d’Aktivitéiten an der brittescher Bahá’í
Gemeng  ze  vergréisseren.  No  den  Uweisunge  vun  ‘Abdu’l-bahá,  huet  hien  de
Bahá’í Rot nees belieft, dee wärend dem Krich net fonktionéiert huet. De Rot hat
seng éischt Versammlung de 7. Dezember 1920. De Bahá’í Grupp zu Bournemouth
ass och gewuess. Ënnert deenen, déi zu dëser Zäit zu Bournemouth Bahá’í gi sinn
duerch den Dr. Esslemont an déi spéider wichteg Déngschter fir de Bahá’í Glawe
geleescht hunn, waren d’Schwëster Grace Challis, déi am Nationale Geeschtege Rot
vun de britteschen Insele gedéngt huet, an d’Florence Pinchon, Autor vum Buch The
Coming of “The Glory” (London: Simkin Marschall, 1928).

Leider  hat  ‘Abdu’l-bahá  just  e  bësse méi  wéi  dräi  Kapitele  vum Esslemont  sengem Manuskript
verbessert, éier Hien am November 1921 gestuerwen ass. Direkt duerno war Shoghi Effendi, deen
eng enk Frëndschaft mam Esslemont geschloss hat, e puer Deeg zu Bournemouth bliwwen, fir sech
vum Schock vum Doud vun ‘Abdu’l-bahá  ze  erhuelen.  1922 konnt  den  Esslemont  nach  e  puer
Virschléi fir Ännerunge vu sengem Manuskript kréien. Schlussendlech gouf “Bahá’u’lláh an dat Neit
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Zäitalter” vum  George  Allen  &  Unwin,  London,  am  September  1923  verëffentlecht.  Eng
amerikanesch Editioun gouf am Oktober 1924 vu Brenato’s, New York, verëffentlecht.

Am Mee 1922 gouf den Nationale Rot fir England forméiert an den Esslemont huet do d’Bahá’í vu
Bournemouth vertrueden. D’Baha’i vu Bournemouth hunn hire Geeschtege Rot den 11. Abrëll 1923
forméiert.  Néng Deeg méi  spéit  huet  den  Esslemont  Bournemouth  verlooss,  well  de Sanatorium
verkaf gouf well säi Besëtzer net a gudder Gesondheet war. Fir d'nächst Joer huet den Esslemont
haaptsächlech zu Aberdeen gelieft, obwuel e Manchester, London a Bournemouth besicht huet. Am
Mee 1924 huet Esslemont eng kleng Broschür iwwer de Bahá í Glawe fäerdeg gemaach, mam Titel
Bahá'u'lláh a Säi Message. Am Juni 1924 huet dem Esslemont seng Gesondheet sech verschlechtert a
wéi de Shoghi Effendi hien invitéiert huet, fir op Haifa ze kommen, huet en d’Invitation ugeholl, an
ass  den  21.  November  1924  do  ukomm.  Den  Esslemont  huet  sech  druginn,  säi  Persesch  ze
verbesseren, an huet Shoghi Effendi mat senger Iwwersetzung vun de Verbuerge Wierder (qv) an der
Tablett vum Ahmad (qv) gehollef.

Wéi Shoghi Effendi den Esslemont invitéiert huet, Haifa zu sengem permanenten Heem ze maachen
a mat der Bahá í Aarbecht do ze hëllefen, war den Esslemont direkt averstanen. Ab Februar 1925 war
den Esslemont dem Shoghi Effendi säin engleschsproochege Sekretär, an domat ginn dem Esslemont
seng Bréiwer aus dëser Period, déi am Numm vu Shoghi Effendi geschriwwe goufen, vun de Bahá í
als autoritativen Text ugesinn.

Leider huet d’Tuberkulos den Esslemont erëm getraff. Am Fréijoer 1925 hat hien e Réckfall a war
iwwer  zwou Wochen  am Spidol.  Dëst  huet  hie  schwaach gelooss  an  et  war  besser  fir  hien,  de
Summer ewech vun der Hëtzt vun Haifa ze verbréngen. Hie goung an Däitschland, wou en am Haus
vun enger  däitsche Bahá‘í,  der  Victoria  von Sigsfeld,  am Schwarzwald bliwwen ass,  fir  sech ze
erhuelen. Do huet e mat hir un der däitscher Iwwersetzung vu sengem Buch geschafft.

Enn September  1925 goung den Esslemont  zeréck op
Haifa. Hie war nach ëmmer net a senger Rei an hat e
weideren Ufall vun Tuberkulos ufangs November. Hien
hat sech just dovun erholl, wéi en den 21. November zu
Mëtternuecht e Schlag krut. Shoghi Effendi ass déi ganz
Nuecht bei him bliwwen, awer den Esslemont hat nach e
Schlag  an  ass  schliesslech  um 7  Auer  owes,  den  22.
November  1925  gestuerwen.  Hie  gouf  um  Bahá‘í
Kierfecht zu Haifa begruewen.

Dem Esslemont seng aussergewéinlech Leeschtung ass
natierlech  säi  Buch  Bahá'u'lláh  an  dat  Neit  Zäitalter.
Virun  dësem  Buch  gouf  et  keen  zefriddestellend
allgemengt Aféierungsbuch iwwer de Bahá’í Glawen a
vill falsch Iddien iwwer d’Bahá’í Léiere ware geleefeg
ënner  de  Bahá‘í  aus  dem  Westen.  Duerch  seng
opmierksam Geléiersamkeet konnt den Esslemont sech
op  de  Kär  vun  de  Bahá‘í  Léiere  fokusséieren  an  dat
präzis an ouni Viruerteeler ze presentéieren. Zënter ville
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"By all who knew him, he was
loved" J.E.Esslemont,

Grafsteen,Haifa,I
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Joerzéngten, och bis haut, ass dëst Buch, iwwerschafft fir et up-to-date ze bréngen, dat bekanntst an
am meeschte benotzt Textbuch vum Bahá í Glawen. Shoghi Effendi huet d'Iwwersetzung vum Buch a
verschidde  Sproochen  encouragéiert;  dem  Indeschen  Nationale  Geeschtege  Rot  huet  hie
geschriwwen: "Och wann d'Buch vun engem Chrëscht geschriwwe gouf a geduecht war, dass d’Leit
aus deem Glawen et liesen, ass et awer eng ganz fein Presentatioun vun de Léieren als Ganzt...". Et
ass elo a 60 Sproochen iwwersat ginn (véier dovu sinn nëmmen Extraiten aus dem Buch).

Shoghi Effendi huet de Verloscht vum Esslemont staark gespuert, well hie war en
enke Frënd a Begleeder, wéi och e fäegen Assistent beim Shoghi Effendi senger
Aarbecht als Chef vum Bahá‘í Glawen. An engem beweegende Bréif, deen den 30.
November geschriwwe gouf, huet Shoghi Effendi den Esslemont geéiert: "... hien
huet  och  bis  zu  sengem  leschten  Dag  mat  exemplareschem  Glawen  an
onbeschränkter  Zouwendung  gedéngt.  Seng  Beharrlechkeet  vum  Glawen,  seng
héich Integritéit, seng Zeréckhalung, säi Fläiss a seng gewëssenhaft Aarbecht waren
Eegeschafte vun engem Charakter, deem seng nobel Qualitéite fir ëmmer no him
weiderliewe wäerten. Fir mech perséinlech war hien dee wäermste vu Frënn, en
zouverlässege Beroder, en onermiddleche Mataarbechter, e léiwe Begleeder”. Am
selwechte Bréif seet Shoghi Effendi datt "duerch d'Schéinheet vu sengem Charakter,
duerch säi Wësse vun der Saach, duerch déi däitlech Erfolleger vu sengem Buch,

hien säin Numm veréiwegt huet, an duerch de blousse Meritt, et verdéngt huet, als eng vun den Hänn
vun der Saach Gottes ze zielen". Den Esslemont war déi éischt Hand vun der Saach, déi vu Shoghi
Effendi ernannt gouf. 

No dëse puer Zeilen iwwer d‘Liewe vum John Esslemont sinn ech net sécher, op eis Fro beäntwert
gouf:  Wéi  huet  d‘Muecht  vum Bond den Esslemont  belieft?  Mir  wëssen net,  wéi  e  mat  senger
kriddleger Gesondheet eens ginn ass. Mir wëssen net, wéi eng ënnerlech Kämpf hie mat sech selwer
hat. Mir wëssen net, wéi e mat senger Fra eens ginn ass. Awer mir wëssen, dass hien eng Passioun hat
fir dësen neie Glawen, hie war ugezunn, vun dësem Glawen. Mir wëssen, dass hien ʻAbdu'l-Bahá
kennegeléiert huet, vun him Hëllef an Encouragement krut, fir säi Buch iwwer de Glawe fäerdeg ze
schreiwen. Mir wëssen, wéi eng enk Frëndschaft hie mam Hidder vum Glawen hat, Shoghi Effendi.
Mir wëssen, wéi no den Esslemont bei der Entwécklung vum Glawe war, wéi vill bedeitend Bahá’í
Frënn hien zu Haifa konnt kenneléieren. Dat heescht den Esslemont war ëmginn vun der Muecht
vum Bond, hie war matzen dran.

D‘Ëmstänn vu sengem Liewe sollten an eis e Bewosstsinn schafen, wéi mir an eiser heiteger Zäit
d‘Méiglechkeet an d‘Chance hunn, de Bahá’í Glawen ze kennen. Mir kënnen eis an hire Schrëfte
verdéiwen an d‘Geschicht mécht eis Dieren op.

Daucht an an d’Mier vu menge Wierder, fir doranner d’Geheimnisser ze erfaassen an all

d’Pärele vun der Wäisheet ze entdecken, déi sech an hiren Déifte verstoppen. 

(Baháʼu'lláh 1817-1892) 

(Vereeneg d’Häerzer, 2017, p. 9)
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Shoghi Effendi, 1919
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Aus dem Engleschen iwwersat, mat zousätzleche Bemierkungen: jean-marie nau

Wann dir Bemierkungen oder Virschléi zum Text hutt, géing ech mech freeën, déi per mail ze kréien:
jeanmarienau@gmail.com 

Quellen:

Hei kënnt dir dem Esslemont säi Buch: Baháʼu'lláh & dat Neit Zäitalter op Englesch liesen 
https://www.bahai.org/library/other-literature/publications-individual-authors/bahaullah-new-era/ 

Jünger vun ʻAbdu'l-Bahá https://hearttoheart.co/H2Hhtml/slide509.html 

En Artikel aus der Zäitschrëft Brilliant Star https://brilliantstarmagazine.org/articles/shining-lamp-dr.-
john-e.-esslemont-18741925 

Bahá’í News, US, No, 507, June 1973, article by O.Z. Whitehead, p.6 
https://file.bahai.media/3/32/Baha%27i_News_507.pdf 

Vereeneg d’Häerzer. (2017). Auswiel vu Bahá’í Texter & Gebieder, Nationale Geeschtege Rot vun de
Baha’i vu Lëtzebuerg.
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J.E.Esslemont (1874-1925) & Shoghi Effendi (1897-1957)
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