
4 januari 1994 (Karmelprojekten) 

 

Aan alle Nationale Geestelijke Raden 

 

Beste Bahá'í Vrienden, 

 

1. Nu begonnen is met de bouwwerkzaamheden aan het eerste van de monumentale 

bouwwerken die op de berg Karmel opgetrokken moeten worden om het 

Wereldbestuurscentrum van het Bahá'í Geloof te voltooien, lijkt het passend om het belang 

van dit enorme project nog eens te bezien en het doel ervan te overdenken. 

2. De projecten die thans op deze berg uitgevoerd worden zijn van diepgaande betekenis. Zij 

staan voor veel meer dan het optrekken van gebouwen om in de toenemende behoeften van 

het Bahá'í Wereldcentrum te voorzien. De behoefte aan bijdragen voor het Fonds voor de 

Arcprojecten biedt de volgelingen van Bahá'u'lláh, in plaats van een verlegging van de 

middelen die anders gebruikt hadden kunnen worden om het leed van de mensheid te helpen 

verzachten, een wonderbaarlijke gelegenheid deel te nemen aan het streven dat centraal staat 

bij de taak van het Geloof om de oorzaken van het verschrikkelijke lijden dat de mensheid nu 

kwelt uit te roeien. 

3. De Bahá'í Gemeenschap stimuleert en ondersteunt de menigvuldige inspanningen die mensen 

van goede wil zich getroosten om de toestand van de mensheid te verbeteren en eenheid en 

harmonie onder de volkeren en naties van de wereld te bevorderen. De gelovigen moeten 

echter geen moment uit het oog verliezen dat de crisis die alle delen van de wereld nu 

overspoelt in wezen geestelijk is. "Hetgeen de Heer heeft bestemd als de soevereine remedie 

en het krachtigste middel voor de genezing van de gehele wereld", verklaard Bahá'u'lláh 

nadrukkelijk, "is de vereniging van alle volkeren in één universele Zaak, één 

gemeenschappelijk Geloof." Dat wij ons zo pijnlijk bewust zijn van de enorme ellende die zo 

veel groepen en personen ervaren, moet ons aansporen tot steeds grotere inspanningen, 

geïnspireerd en bezield door een blijvend bewustzijn dat de talrijke problemen waar de 

mensheid onder gebukt gaat uitsluitend door de Wereldorde van Bahá'u'lláh kunnen worden 

opgelost. 

4. Vanaf het prille begin van de Bahá'í geschiedenis is de aandacht gericht op de pracht van de 

wereldorde die, zoals voorbestemd, door de openbaring van Bahá'u'lláh ontvouwd zal worden. 

De Báb zelf verklaarde: "Wel ga het hem die zijn blik gericht heeft op de orde van 

Bahá'u'lláh, en dank brengt aan zijn Heer!" terwijl Bahá'u'lláh, in het Moederboek van Zijn 

beschikking, bevestigt: "Het evenwicht in de wereld is verstoord door de vibrerende invloed 

van deze grootste, deze nieuwe wereldorde." Het is zonneklaar dat de verheven doelen van het 

Geloof slechts bereikt kunnen worden door middel van de wereldorde die Bahá'u'lláh voor dat 

doel gevestigd heeft. De geestelijke transformatie van de mensheid, het verlossen van de 

verschillende volkeren van de wereld uit hun heftige lijden, het bereiken en bewaren van ware 

vrede op aarde, het ontstaan van een wereldbeschaving - al deze edele doelen van de Zaak van 

God kunnen slechts werkelijkheid worden als zij in verband staan met die radicale 

verandering in de structuur en het functioneren van de samenleving die inherent is aan de 

groei en vervulling van Zijn goddelijk beschikte orde. De instituten van het Bahá'í 

bestuursstelsel, die nu in alle delen van de wereld worden opgericht door de inspanningen van 



de gelovigen, zijn de voorloper, de kern en het patroon van de Wereldorde die, in de loop der 

tijd, zijn weldadige invloed op alle volkeren der wereld zal doen gelden.  

5. Shoghi Effendi legde uit dat door de openbaring van de Kitáb-i-Aqdas door Bahá'u'lláh "de 

basiswetten en -verordeningen waar de structuur van Zijn toekomstige Wereldorde op moet 

rusten voor het nageslacht levend gehouden worden." En hij noemde "de drievoudige impuls 

die opgewekt werd door de openbaring van de Tafel van Karmel door Bahá'u'lláh en door het 

Testament zowel als de Tafelen van het Goddelijk Plan die werden nagelaten door het 

Middelpunt van Zijn Verbond - de drie Handvesten waarmee drie verschillende processen in 

gang zijn gezet; het eerste voltrekt zich in het Heilige Land voor de ontwikkeling van de 

instituten van het Geloof in zijn Wereldcentrum, en de andere twee in de hele rest van de 

Bahá'í wereld, voor de verbreiding en de vestiging van zijn Bestuursstelsel. Deze drie 

processen zijn weliswaar verschillend, maar zijn toch nauw met elkaar verbonden. 

Ontwikkelingen op het Wereldcentrum van het Geloof, het hart en het zenuwcentrum van het 

Bestuursstelsel, móeten wel een duidelijke invloed uitoefenen op het organische lichaam dat 

gevormd wordt door de wereldwijde Bahá'í gemeenschap, en door haar levenskracht geraakt 

worden. Het Bestuursstelsel kan het beste gezien worden als het voornaamste middel voor de 

uitvoering van het Goddelijk Plan, terwijl dat Plan bekend is geworden als het krachtigste 

instrument voor de ontwikkeling van de bestuurlijke structuur van het Geloof. Daaruit volgt 

dat er voor een gezonde en evenwichtige groei van het Geloof en voor het spoedig bereiken 

van Wereldorde aan alle drie de processen de nodige aandacht moet worden besteed.  

6. De bouwwerkzaamheden die nu in uitvoering zijn op de berg Karmel moeten gezien worden 

als een belangrijke historische impuls in de ontwikkeling van het eerste van deze drie enorme 

processen, een proces dat meer dan honderd jaar geleden in gang werd gezet door Bahá'u'lláh 

Zelf toen Hij op deze Heilige berg Zijn tent opsloeg en de Tafel openbaarde die de Behoeder 

omschreef als "Het Handvest voor het Geestelijke en Bestuurlijke Centrum van het Geloof". 

De ontvouwing van dit proces is gekenmerkt door de teraardebestelling van het heilig 

stoffelijk overschot van de Báb in het hart van deze berg, in een heiligdom dat door `Abdu'l-

Bahá werd gebouwd, wat daarna werd gevolgd door het optrekken van de bovenbouw van de 

Graftombe van de Báb door Shoghi Effendi. Toen de Behoeder in 1939 de stoffelijke resten 

van de broer en de moeder van de Meester naar hun uiteindelijke rustplaats in de directe 

omgeving van die van het Grootste Heilige Blad overbracht, beschreef hij deze daad als een 

die "de geestelijke krachten van die gewijde plaats onmetelijk versterkt, de plaats die onder de 

vleugels van de Báb's overschaduwende Schrijn bestemd is om het brandpunt te worden van 

deze wereldschokkende, wereldomvattende, wereldleidende bestuursinstellingen" die de 

volgelingen van Bahá'u'lláh aan het oprichten zijn voor de redding van de mensheid en de 

vervulling van haar glorieuze lot. 

7. Vlak voor zijn overlijden voltooide de Behoeder het bouwwerk voor de Internationale Bahá'í 

Archieven, "het eerste statige bouwwerk dat de vestiging van het Wereldbestuurscentrum van 

het Geloof op de berg Karmel in zal luiden - de Ark waar Bahá'u'lláh naar verwijst in de 

laatste passages van de Tafel van Karmel". 

8. In een recenter verleden werd door de bijdragen van de vrienden over de gehele wereld de 

bouw van de zetel van het Universele Huis van Gerechtigheid mogelijk gemaakt, het tweede 

van de bouwwerken die Shoghi Effendi voor zich zag, gesitueerd op een wijd getrokken boog, 

omringd door de rustplaatsen van de leden van de Heilige Familie. Toen dit was bereikt, was 

de weg vrij voor de aankondiging in 1987 van het project voor het optrekken van de 

resterende gebouwen van het Wereldbestuurscentrum van het Geloof en voor de aanleg van 

de achttien monumentale Terrassen, voorzien door `Abdu'l-Bahá, onder en boven de 

Graftombe van de Báb. Dit betekende een belangrijke stap in de richting van de vervulling 



van de visie die de Behoeder gaf van de "pracht van de instituten die door dit zegevierende 

Geloof worden gebouwd op de hellingen van een berg die is voorbestemd zo met de stad 

'Akka verbonden te zijn dat er één grote metropool wordt gevormd, die zowel de geestelijke 

als bestuurlijke zetel van het toekomstige Bahá'í Gemenebest omsluit". 

9. De bouwwerken en terrassen die nu aangelegd worden zijn een duidelijk teken van het feit dat 

het Geloof van Bahá'u'lláh nu uit de onbekendheid komt, en van de bepalende rol die het is 

voorbestemd in de aangelegenheden van de mensheid te gaan spelen. Als deze gebouwen 

voltooid zijn, zullen zij zichtbaar zijn als de zetel van machtige instituten waarvan het doel 

niets anders is dan de vergeestelijking van de mensheid en het behoud van gerechtigheid en 

eenheid over de hele wereld. Het toekomstige belang van de terrassen blijkt duidelijk uit het 

feit dat Shoghi Effendi ze kenschetste als "het pad voor de koningen en heersers der wereld". 

De schoonheid en de luister van de tuinen en terrassen die nu aangelegd worden zijn een 

symbool voor de aard van de transformatie die volgens voorbeschikking zowel in het hart van 

de volkeren der wereld als in het uiterlijk van de planeet gaat plaatsvinden. 

10. De vestiging van het wereldbestuurscentrum van het Geloof op de berg Karmel op dit kritieke 

moment in de lotgevallen der mensheid is essentieel voor het bespoedigen van het bereiken 

van Gods doel voor de mens door de werking van de wereldorde van Bahá'u'lláh. Er wordt 

een beroep gedaan op de gelovigen om deze enorme gezamenlijke onderneming die de 

gemeenschap van de Grootste Naam nu is aangegaan te ondersteunen, door een opofferende 

stroom van materiële middelen en door hun toewijding aan het werk voor de Zaak op dit 

moment van ongekende nood en gelegenheid. 

11. De berg Karmel werd door de profeet Jesaja bijna drieduizend jaar geleden verheerlijkt, toen 

hij aankondigde dat "het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis 

des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En 

alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken..." Nu de Heer der 

Heerscharen is gekomen, zijn Zijn toegewijde dienaren over de gehele wereld opgeroepen tot 

deze gewichtige onderneming die samenhangt met de vervulling van deze aloude belofte. Laat 

hen, terwijl zij zich toeleggen op deze grootse taak, inspiratie putten uit deze woorden van 

Bahá'u'lláh: "Karmel is in het Boek Gods aangewezen als de Heuvel Gods, en Zijn Wijngaard. 

Hier is, bij de gratie van de Heer van Openbaring, het Tabernakel van Heerlijkheid gebouwd. 

Gelukkig zijn zij die het bereiken, gelukkig zij die hun gelaat erheen wenden." 

 

Met liefdevolle Bahá'í groeten, 

 

(w.g.) Het Universele Huis van Gerechtigheid 

 


