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Aan de bahá'ís van de wereld 
 
In de vroege uren van deze ochtend werd de ziel van Amatu'l-Bahá Rúhíyyih Khanum, geliefde 
echtgenote van Shoghi Effendi en de laatst overgebleven schakel van de bahá'í-wereld met de familie 
van 'Abdu'l-Bahá, verlost van de beperkingen van dit aardse bestaan. In onze droefheid worden wij 
gesteund door ons vertrouwen dat zij geroepen is tot de glorie van de Schare in de Hoge in de 
aanwezigheid van de Abhá Schoonheid. 
Voor allen wiens hart zij zo diep heeft geraakt, zal het verdriet dat dit onherstelbare verlies brengt, 
naar Gods believen, verzacht worden in het bewustzijn van de vreugde die haar ten deel valt door 
haar hereniging met de Behoeder en met de Meester, die zelf in de Heiligste Graftombe had gebeden 
dat haar ouders met een kind gezegend zouden worden. In de eeuwen die nog komen zullen de 
volgelingen van Bahá'u'lláh met verwondering en dankbaarheid de kenmerken van haar diensten - 
vurig, ontembaar, vindingrijk - die zij inzette voor de bescherming en de bevordering van de Zaak, 
overdenken. 
 
Reeds in haar jeugd onderscheidde Amatu'l-Bahá zich door haar activiteiten in Noord Amerika, en 
later, samen met haar geliefde moeder en alleen, bewees zij waardevolle diensten aan de Zaak in 
Europa. Haar twintig jaar durende innige verbintenis met Shoghi Effendi ontlokte aan zijn pen 
lofbetuigingen zoals: "mijn helpster", "mijn schild", "mijn onvermoeibare medewerkster bij de zware 
taken die op mijn schouders rusten". Aan dit eerbetoon voegde hij in 1952 zijn besluit toe om haar te 
verheffen tot de rang van Hand van de Zaak van God, na het overlijden van haar vermaarde vader. 
 
De verschrikkelijke schok van het heengaan van de geliefde Behoeder staalde haar besluit om, 
samen met de andere Handen van de Zaak, haar deel te leveren aan de overwinning van de 
Tienjaren Kruistocht, en vervolgens met karakteristieke onverschrokkenheid haar historische 
wereldreizen te ondernemen. 
 
Een leven, zo nobel in zijn oorsprong, zo belangrijk voor het behoud van de integriteit van het Geloof 
en zo rijk in zijn toegewijde, ononderbroken en onbaatzuchtige diensten, beweegt ons om op te 
roepen tot passende herdenkingen door de Bahá'í-gemeenschappen, zowel nationaal als lokaal, en 
eveneens tot speciale bijeenkomsten ter harer gedachtenis in alle Huizen van Aanbidding. 
 
Vol hartsverlangen smeken wij aan de Heilige Drempel dat eindeloze hemelse gaven haar ziel zullen 
omringen nu zij haar rechtmatige en welverdiende plaats onder het verheven gezelschap in het Abhá 
Koninkrijk inneemt. 
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