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 Aan de bahá’ís van de wereld 

 

 Geliefde vrienden, 

1 Tijdens het Vierjarenplan hebben wij die wetten van de Kitáb-i-Aqdas onder de loep genomen die nog 

niet algemeen worden toegepast, teneinde te bepalen voor welke wetten de tijd rijp is om ze te 

implementeren. 

2 In ieder gebied zien wij een groeiende dorst naar geestelijk leven en morele helderheid. Men ziet in dat 

plannen en programma’s voor het verbeteren van de toestand van de mensheid die niet geworteld zijn 

in een leven van geestelijk bewustzijn en ethische deugd, geen effect oogsten. Wie zijn er beter 

toegerust om dit verlangen te bevredigen dan diegenen die reeds bezield zijn door de leringen van 

Bahá’u’lláh, en door Zijn kracht worden bijgestaan? 

3 Wij hebben daarom bepaald dat het absoluut noodzakelijk is dat alle gelovigen zich dieper bewust 

worden van de zegeningen die worden geschonken door die wetten die het godsdienstig leven van 

ieder individu, en daarmee van de gemeenschap, voeden. De kern van deze wetten is bij alle bahá’ís 

bekend, maar om een groter inzicht in het belang ervan te verkrijgen, is het nodig alle goddelijk 

geopenbaarde aspecten bij de uitvoering ervan in acht te nemen. Dit zijn de wetten betreffende het 

verplichte gebed, de vasten en het vijfennegentig maal per dag reciteren van de Grootste Naam. 

4 Bahá’u’lláh verzekert ons: “Iemand die noch goede daden verricht, noch handelingen ter aanbidding, 

is als een boom die geen vruchten draagt, en een daad die geen sporen nalaat. Een ieder die de heilige 

extase van aanbidding heeft ervaren, zal weigeren zulk een daad of enige loftuiging aan God te 

verkwanselen voor al wat in de wereld is. Vasten en het verplichte gebed zijn als twee vleugels voor 

het leven van de mens. Gezegend zij degeen die met hulp daarvan wiekt in de hemel van de liefde 

Gods, de Heer aller werelden.” 

5 De vrienden zijn reeds lang vertrouwd met het grote belang dat Bahá’u’lláh hecht aan het dagelijks 

verplichte gebed en het in acht nemen van de vasten, maar een aantal aspecten van de wet, met name 

die betreffende abluties, reizen, en het compenseren van overgeslagen gebeden, waren nog niet 

universeel geldig verklaard. Deze stap wordt nu gezet. Zodoende zijn alle aspecten van de wetten 

betreffende het verplichte gebed en de vasten nu zonder uitzondering van kracht. 

6 Wij hebben ook besloten dat de tijd rijp is voor de bahá’ís in ieder land om de volgende woorden uit 

de Kitáb-i-Aqdas ter harte te nemen: “Er is beschikt dat een ieder die in God, de Heer des Oordeels, 

gelooft, elke dag, na eerst zijn handen en vervolgens zijn gelaat te hebben gewassen, gaat zitten, zich 

tot God wendt en vijfennegentig keer "Alláh-u-Abhá" zegt. Aldus luidde het bevel van de Maker der 

Hemelen toen Hij Zich, met macht en majesteit bekleed, op de troon van Zijn Namen vestigde. 

Verricht op dezelfde wijze de abluties voor het Verplichte Gebed; dit is het gebod van God, de 

Onvergelijkelijke, de Onbeperkte.” Laat allen de geestelijke verrijking die door deze eenvoudige vorm 

van meditatieve aanbidding hun ziel wordt gebracht ervaren. 



7 De geestelijke groei die wordt voortgebracht door individuele godsdienstoefening, wordt versterkt 

door het liefdevol met elkaar verkeren van de vrienden in alle plaatsen, door gemeenschappelijke 

aanbidding, en door dienstbaar te zijn aan het Geloof en de medemens. Deze gezamenlijke aspecten 

van het goddelijk leven horen bij de wet van de Mashriqu’l-Adhkár die in de Kitáb-i-Aqdas staat. De 

tijd is nog niet rijp om plaatselijke Mashriqu’l-Adhkárs te bouwen, maar dit aspect van het bahá’í-

leven komt tot uiting in het regelmatig houden van openbare erediensten en de betrokkenheid van 

bahá’í-gemeenschappen bij humanitaire projecten. Dit is een volgende stap in de invoering van Gods 

wet. 

8 Bahá’u’lláh heeft geschreven: “Wij hebben de hemel van uitspraak getooid met de sterren van 

goddelijke wijsheid en heilige geboden als genade van Onze kant. Wij zijn waarlijk de Immer-

Vergevende, de Genadigste. O vrienden van God in alle streken! Kent de waarde van deze dagen en 

houdt u vast aan alles wat is neergezonden door God, de Grootste, de Verhevenste. Waarlijk, Hij 

gedenkt u in de Allergrootste gevangenis, en onderricht u in hetgeen u nader zal brengen tot een rang 

die de ogen van de zuiveren van hart zal verlichten. Ere zij met u, en met degenen die de levende 

fontein die voortvloeit uit Mijn glorierijke Pen hebben bereikt.” 

9 Wij bidden aan de Heilige Drempel dat door de toenemende aandacht voor de geestelijke kern van de 

leringen die door deze wetten worden uitgedrukt, de toewijding van de vrienden aan de Bron van alle 

genade zal worden versterkt, en ontvankelijke zielen onder Zijn geestelijk uitgehongerde kinderen 

zullen worden aangetrokken tot de Zaak. 
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