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Aan de bahá’ís van de wereld 

 

 

Innig geliefde vrienden, 

 

Vandaag, de Dag van het Verbond, luidt het begin van een nieuwe dienstperiode in voor de 

leden van de Hulpraden voor Bescherming en Verspreiding van het Geloof wereldwijd, een 

periode die zal eindigen in de laatste uren van de eerste eeuw van het Vormende Tijdperk. 

Deze toegewijde functionarissen van de Zaak vormen een instelling die oorspronkelijk bedacht 

en ontworpen werd door Shoghi Effendi om de Handen van de Zaak van God te helpen bij hun 

“tweeledige en heilige taak het Geloof te beschermen en de onderrichtsactiviteiten te 

bevorderen.” Thans dienend als helpers van de Continentale Raadgevers, spelen zij en hun 

assistenten een doorslaggevende rol bij de ontvouwing van de wereldomvattende Plannen, 

door aan het werk een ruime visie en helderheid van denken, flexibiliteit en vindingrijkheid bij 

te dragen. Vanaf de eerste tekenen van actie werken zij in cluster na cluster samen met de 

vrienden door mensen, gemeenschappen en instellingen te helpen hun aandacht te richten op 

het Plan, om een visie vast te houden van wat er gedaan moet worden en van de 

daaropvolgende stappen, en om zich bewust te zijn van het elkaar aanvullen bij de 

inspanningen van alle vrienden, en van de behoefte aan wederzijdse steun. En bij elk aspect 

van hun diensten bevorderen zij een geest van liefde en eenheid. Wat er in het huidige Plan van 

hen verlangd wordt zal zoveel zijn dat wij ons genoodzaakt voelen om aan de gelederen van de 

Hulpraden 144 leden toe te voegen, wat het totaal op 1134 zal brengen, gelijkelijk verdeeld 

tussen de Raden voor Bescherming en Verspreiding. Wanneer de leden van de Hulpraad hun 

nieuwe benoeming op zich nemen, zullen zij bij het verdiepen van hun begrip van de 

geestelijke aard van hun werk en van het omvangrijke gebied van hun verantwoordelijkheden 

geholpen worden door middel van een reeks conferenties die door het Internationale 

Onderrichtscentrum bijeen worden geroepen en die zullen plaatsvinden tussen nu en Riḍván 

2017. Wij hopen van harte dat er ten gevolge van deze bijeenkomsten een extra golf van 

energie over de gehele gemeenschap zal uitgaan, die overal de moedige inspanningen van de 

vrienden zal bekrachtigen en wij zullen aan de Heilige Drempel onze smeekbeden opdragen 

opdat de opofferingen van de leden van de Hulpraad de voortdurende bevestigingen van de 

hemelse Scharen tevoorschijn mogen brengen. 
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