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HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID 

 

 

24 mei 2001 

 

 

Aan de gelovigen die zijn samengekomen voor de evenementen  

ter viering van de voltooiing van de projecten op de Berg Karmel 

 

 

Beste bahá’í-vrienden, 

 

Honderdachtenveertig jaar zijn voorbij gegaan sinds het moment waarop Bahá’u’lláh in de duisternis 

van de Síyáh-Chál waarin de goddelijke oproep ontving op te staan en aan allen op aarde het 

ochtendgloren van de Dag van God te verkondigen: 

 

Waarlijk, Wij zullen U doen overwinnen door Uzelf en door Uw Pen.....Eerlang zal God de 

schatten der aarde te voorschijn roepen - mensen die U zullen helpen door Uzelf en door Uw 

Naam, waarmee God de harten van hen die Hem hebben erkend heeft opgewekt. 

 

Vanuit een historisch perspectief is het slechts een zeer korte spanne tijds die dat eerste moment 

scheidt van de schitterende overwinning die wij hier deze week vieren.  U, die uit elke hoek van de 

aarde en elk deel van de mensenfamilie hier bent samengekomen, vertegenwoordigt een 

dwarsdoorsnede van degenen die Bahá’u’lláh heeft doen opstaan om Hem te helpen en niemand van 

ons is in staat om op passende wijze de dankbaarheid uit te drukken die wij voelen bij dat gezelschap 

aanwezig te zijn. 

 

De majestueuze gebouwen die nu langs de Boog staan die daarvoor door Shoghi Effendi was uitgezet 

op de helling van de Berg van God, samen met de schitterende tuinterrassen waardoor de graftombe 

van de Báb wordt omgeven, zijn een tastbare uitdrukking van de onmetelijke kracht die de Zaak die 

wij dienen bezielt. Zij vormen een tijdeloos getuigenis van het feit dat de volgelingen van Bahá’u’lláh 

met succes de fundamenten hebben gelegd van een wereldomvattende gemeenschap die alle 

verschillen overstijgt waardoor het mensdom onderling verdeeld is en die de belangrijkste instellingen 

in het leven heeft geroepen van een uniek en onaantastbaar bestuursstelsel waardoor het leven van 

deze gemeenschap vorm wordt gegeven. Met de transformatie die op de Berg Karmel heeft 

plaatsgevonden verschijnt de Bahá’í-zaak als een zichtbare en onweerlegbare realiteit op het 

wereldtoneel, als het brandpunt van krachten die, op Gods tijd, de reconstructie van de samenleving 

teweeg zullen brengen en als een mystieke bron van geestelijke vernieuwing voor allen die zich er 

naar toe keren. 

 

Als we overdenken wat de bahá’í-gemeenschap tot stand heeft gebracht, stelt dit het lijden en de 

ontberingen die het grootste deel van onze medemensen overspoelen in een hartverscheurend daglicht. 

En het is ook nodig dat het dit doet, omdat het effect ervan is dat onze geest en onze ziel zich openen 

voor de wezenlijk belangrijke zaken die voortvloeien uit de opdracht die Bahá’u’lláh ons heeft 

gegeven. “Weet met zekerheid”, verklaart Hij, “deze grote verdrukkingen die de wereld overkomen, 

bereiden haar voor op de komst van de Allergrootste Gerechtigheid”. *  “God zij geprezen!” voegt 

‘Abdu’l-Bahá hier aan toe, “De zon van rechtvaardigheid is boven de horizon van Bahá’u’lláh 

opgegaan. Want in Zijn Tafelen zijn de grondslagen van zulk een gerechtigheid neergelegd die geen 

enkele geest, vanaf het begin van de schepping, heeft kunnen bedenken”. *  Uiteindelijk zijn al onze 

activiteiten er op gericht om dit Goddelijke doel te dienen en we zullen dit doel bevorderen in de mate 

waarin wij begrijpen wat er op het spel staat bij de pogingen die we doen om het Geloof te 

onderrichten, zijn instellingen te vestigen en te consolideren, en de invloed die het in het leven van de 

maatschappij uitoefent te versterken. 
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De verschrikkelijke nood waarin de mensheid verkeert zal niet worden gelenigd door strijd tussen 

concurrerende ambities of door protest tegen één van de talloze onrechtvaardigheden waar een 

wanhopig tijdperk door wordt geteisterd. Deze nood vraagt eerder om een fundamentele 

bewustzijnsverandering, om een van ganser harte aanvaarden van Bahá’u’lláhs lering dat de tijd 

gekomen is waarin ieder mens op aarde moet leren de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de 

hele mensheid op zich te nemen. Hun toewijding aan dit radicale verandering teweegbrengende 

principe zal de gelovigen en de bahá’í-instellingen in toenemende mate kracht geven om anderen 

bewust te maken van de Dag van God en van de sluimerende geestelijke en morele vermogens die 

deze wereld in een andere wereld kunnen veranderen. Wij tonen deze toewijding, zegt Shoghi Effendi 

ons, door ons rechtschapen gedrag jegens anderen, door onze zelfdiscipline, en door volkomen vrij te 

zijn van de vooroordelen die de ons omringende maatschappij verhinderen om tot een gezamenlijk 

optreden te komen en de positieve impulsen tot verandering dwarsbomen. 

 

De normen die door de Behoeder zijn aangegeven gelden voor de hele bahá’í-gemeenschap, zowel 

voor het gemeenschapsleven als voor het persoonlijke leven van haar leden. Zij hebben echter speciale 

implicaties voor de bahá’í-jongeren, die gezegend zijn met de benijdenswaardige voordelen van veel 

energie, een flexibele geest en een grote mate van bewegingsvrijheid. De wereld die de bahá’í-

jongeren erven is een wereld waarin de educatieve, economische en andere fundamentele kansen 

uitgesproken onrechtvaardig verdeeld zijn. Bahá’í-jongeren moeten zich niet door zulke barrières laten 

afschrikken. Het is hun uitdagende taak om de ware toestand van de mensheid te begrijpen en 

onderling blijvende geestelijke banden te smeden die hen niet alleen bevrijden van de scheidingen 

tussen rassen en nationaliteiten maar ook van de scheidingen die gevormd worden door sociale en 

materiële omstandigheden, waardoor ze in staat zullen zijn om het grote vertrouwen dat in hen wordt 

gesteld uit te dragen. 

 

Bahá’u’lláh wekt bij ons het vertrouwen van de jongeren van Zijn gemeenschap te verwachten dat zij 

veel eerder volwassen zijn dan voor de rest van de maatschappij gewoon is. Dat vermindert duidelijk 

op geen enkele manier het belang van studeren, van de economische omstandigheden of van familie-

verplichtingen. Het betekent dat bahá’í-jongeren een eigen verantwoordelijk kunnen aanvaarden - en 

daartoe ook aangemoedigd moeten worden – tot moreel leiderschap in de transformatie van de 

maatschappij. Ter ondersteuning van deze woorden roepen wij de herinnering op aan Degene Wiens 

Graftombe vandaag de Berg van God stralend heeft verlicht en de herinnering aan de jeugdige helden 

en heldinnen die door hun zielegrootheid en zelfopoffering de onderneming waar wij mee bezig zijn in 

gang hebben gezet.  

 

Het succes dat we vandaag vieren brengt twee paradoxale feiten scherp in beeld. Binnen het Geloof is 

de toenemende kracht van de bahá’í-gemeenschap de voorbode van een grote stap voorwaarts, de 

tekenen hiervan zijn al overal zichtbaar. Deze vooruitgang zal, zoals Shoghi Effendi verschillende 

malen heeft benadrukt, een nog grotere oppositie teweegbrengen dan de Zaak tot nu toe het hoofd 

heeft moeten bieden, tegenstand die op haar beurt weer de grotere krachten zal vrijmaken die nodig 

zijn voor de nog moeilijker taken die in het verschiet liggen. 

 

De wereld waarin wij ons onspannen ondergaat eveneens diepgaande veranderingen. Aan de ene kant 

wordt door het uitgebreide netwerk van instanties en personen die begrip en samenwerking tussen de 

verschillende volkeren bevorderen, steeds krachtiger de groeiende erkenning bevestigd dat de “aarde 

slechts één land is, waarvan alle mensen de burgers zijn”. 

Aan de andere kant is het evenzeer duidelijk dat de wereld door een periode van sociale verlamming, 

tirannie en anarchie gaat, een periode die gekenmerkt wordt door een verstrekkende verwaarlozing van 

zowel bestuurlijke als persoonlijke verantwoordelijkheid, waarvan niemand op aarde de uiteindelijke 

gevolgen kan voorzien. Het effect van beide ontwikkelingen zal zijn, zoals Shoghi Effendi naar voren 

heeft gebracht, dat in het hart van degenen die met ons deze planeet delen een hevig verlangen naar 

eenheid en rechtvaardigheid ontwaakt dat alleen door de Zaak van God vervuld kan worden. 
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Een lange en moeilijke worsteling en een moeizaam proces van experimenteren en opbouwen hebben 

geleid tot de overwinningen die ons hart verheffen nu een nieuwe eeuw begint. Via het zich snel 

uitbreidende systeem van instituten, en de energie die overal wordt gestoken in beleid gericht op 

regionale groei, is de bahá’í-gemeenschap snel in beweging gekomen om het bereikte in haar voordeel 

om te zetten. Hoe diep het duister dat de wereld omhult ook is, de toekomst heeft er nog nooit zo 

stralend uitgezien voor de voortzetting van de missie van Bahá’u’lláh. Wij die het voorrecht genieten 

om deze week bijeen te zijn, hebben met eigen ogen het begin van het in vervulling gaan van de 

woorden die meer dan een eeuw geleden door de Heer der Heerscharen op deze berg werden 

geopenbaard, aanschouwd, woorden die zelfs de atomen van de aarde doen trillen: “Waarlijk, dit is de 

Dag waarin zowel het land als de zee zich over deze aankondiging verblijden, de Dag waarvoor de 

dingen bewaard zijn die God door een aan alle vergankelijk verstand en hart te boven gaande 

milddadigheid bestemd heeft voor openbaring”. 

 

Zo’n voorrecht brengt een even grote verantwoordelijkheid met zich mee, de verantwoordelijkheid om 

ons deel bij te dragen, wat het offer ook mag zijn, welke moeilijkheden er ook mogen zijn, om te 

zorgen dat de aangrijpende wens die Bahá’u’lláh bij die historische gelegenheid uitte wordt vervuld: 

“O, hoe verlang Ik ernaar de blijde boodschap van deze Openbaring op elke plek der aarde te 

verkondigen en naar iedere stad te brengen - een Openbaring tot welke het hart van Sinaï werd 

aangetrokken en in naam waarvan de Brandende Braamstruik roept: `Aan God, de Heer der Heren 

behoren de koninkrijken van hemel en aarde’ ”. 

 

Met alle vurigheid van een dankbaar hart zullen we aan de Heilige Drempel bidden dat Bahá’u’lláh 

elke poging die u onderneemt om Zijn plan voor de verlossing van de mensheid en de genezing van 

haar kwalen te steunen, zegent en bekrachtigt.  

 

w.g. Het Universele Huis van Gerechtigheid 

 

* ongeautoriseerde vertaling 


