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Aan de jongeren bijeengekomen op de vijf regionale Bahá'í-jongerenconferenties in 

Barcelona, Berlijn, Boekarest, Sint Petersburg en Wolverhampton 

 

 

Geliefde vrienden, 

1. Aangemoedigd door de Europese Bahá'í Jeugdraad heeft een nieuwe beweging onder deze 

generatie Bahá'í jongeren het afgelopen jaar over het hele continent aan kracht gewonnen. Net 

als bij het opkomen van het tij zijn sommige golven nu misschien nog slechts rimpelingen in 

het water, maar het is nu tijd voor de vloed. De opeenvolgende impulsen van seminaria, van 

de conferentie van Nationale Bahá'í-jongerencomité's in april, en nu van deze vijf conferenties 

over het hele continent, zullen zeker het enthousiasme van de jongeren versterken om op te 

staan en de uitdaging aan te gaan om hun rol te spelen in het opnieuw vormgeven van het 

leven van de volkeren op het Europese continent. 

2. Nog maar anderhalve eeuw geleden zaten twee jonge mannen in een bovenkamer in de stad 

Shíráz: de een de Manifestatie van God die de eerste Woorden van God voor dit tijdperk 

openbaarde, de ander Zijn eerste volgeling. Binnen zes jaar hadden beiden hun leven gegeven, 

opdat deze uitstorting van Goddelijke Openbaring de hele mensheid zou doen herleven. In die 

tijd waren honderdduizenden vurige harten, mannen en vrouwen, jong en oud, rijk en arm, 

geleerden en ongeletterden, opgestaan om het gloren van de Dageraad van Goddelijke Leiding 

te verwelkomen en de waarheid tegenover de wereld te verdedigen. 

3. Nu zien we dat de wereld een andere wereld is geworden. Zoals Bahá'u'lláh heeft geschreven: 

"In het geregelde leven van de mensheid is een ommekeer teweeggebracht door de werking 

van dit unieke, dit wonderbaarlijke stelsel - zoals het oog der stervelingen nooit heeft 

aanschouwd." 

4. Jullie zijn bijeengekomen vanuit landen die door vele verschillende kwalen geteisterd worden: 

ecologische, economische, politieke, maatschappelijke, intellectuele en, bovenal, morele en 

geestelijke. Jullie weten dat sommige van jullie leeftijdsgenoten wanhopig op zoek zijn naar 

oplossingen en, helaas te vaak, tot gewelddadige methoden worden gebracht om die 

onmiddelijke kwaden die hun gezichtsveld vullen te bestrijden. Anderen keren zich, uit 

wanhoop of cynisme, af van het idee dat er een remedie mogelijk is. Jullie kennen de 

oplossing, jullie hebben de visie, jullie hebben de leidraad en jullie zijn de ontvangers van de 

geestelijke kracht die jullie in staat kan stellen alle tegenslagen te overwinnen en de jongeren 

van Europa nieuw leven in te blazen. 

5. Jong zijn is niet gemakkelijk. Tijd en energie moeten over zoveel zaken verdeeld worden: je 

moet niet alleen je dagelijkse plichten vervullen, maar je ook voorbereiden op de taken die je 

de rest van je leven zult krijgen. Bij het afwegen hoe je je tijd en energie over zoveel 



activiteiten moet verdelen kun je een beroep doen op de kracht van consultatie met je ouders, 

je vrienden, en de goddelijk geschapen instituten van het Bahá'í bestuursstelsel. 

6. Diegenen van jullie die zich op een punt in je studie of carrière bevinden waar jullie een 

speciale periode van dienstbaarheid aan de Zaak van God kunnen wijden, kunnen misschien 

gehoor geven aan de oproep van de Jeugdraad voor een leger van vrijwilligers van jaar-van-

dienstbaarheid jongeren, om na deze conferenties op pad te gaan om het behalen van de 

doelen van het Driejarenplan in Europa te versnellen. Voor hen die niet op deze manier 

kunnen dienen staan andere wegen van dienstbaarheid open in hun eigen land en daarbuiten. 

Voor jullie allen is er de gelegenheid en de noodzaak om de leringen van de Zaak te tonen aan 

iedereen die jullie tegenkomen, door jullie karakter, jullie gedrag, jullie eenheid, jullie daden 

en jullie woorden, en hen te winnen voor het Geloof. 

7. Mogen de legers van de Goddelijke Heirscharen jullie te hulp snellen, en moge Bahá'u'lláh 

iedere stap die jullie nemen ter bevordering van Zijn Zaak zegenen en leiden. 

8. Wij zullen jullie allen gedenken in onze gebeden in de heilige graftomben. 

 

 

 Met liefdevolle Bahá'í groeten, 

 (w.g.) Het Universele Huis van Gerechtigheid 

 


