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Aan de bahá’ís van de wereld 

 

Inniggeliefde vrienden, 
 

Ieder bahá’í-hart wordt in deze periode, van de Dag van het Verbond tot aan de herdenking 

van de Hemelvaart van ‘Abdu’l-Bahá, geroerd door het gedenken van hem die het Mysterie van 

God is, het Middelpunt van Bahá’u’lláh’s onwrikbare Verbond, de drijfveer van de eenheid der 

mensheid, de belichaming van elk bahá’í-ideaal, de Grootste Tak van God waar allen beschutting 

onder kunnen vinden. Moge u door zijn grenzeloze liefde en tedere zorgzaamheid gerustgesteld en 

gevoed worden bij uw streven de taak die hij u heeft toevertrouwd in zijn testament en zijn 

Goddelijke Plan te volbrengen. Wij zullen ’s nachts in die gezegende kamer van zijn huis, waar hij 

dit leven verliet om verenigd te worden met zijn geliefde Heer, getuigen van uw trouw aan zijn 

oproep, die zo duidelijk te zien is aan uw onvermoeibare werk om in deze tijd van toenemende 

onrechtvaardigheid en leed een veilig heenkomen voor de mensheid te scheppen. 

 

Er resten nog slechts drie korte jaren tot de honderdjarige herdenking van het heengaan van 

de Meester, waarbij de bahá’ís wereldwijd zullen samenkomen en zich rekenschap zullen geven 

van de afstand die is afgelegd gedurende de eerste eeuw van het Vormende Tijdperk. Mogen zijn 

geliefden zijn raadgevingen zowel persoonlijk als gezamenlijk, beetje bij beetje, dag aan dag méér 

gaan belichamen: verenigd zijn in de Zaak en standvastig in het Verbond, laster vermijden en 

nooit slecht over iemand spreken, geen vreemdelingen zien maar allen beschouwen als lid van één 

familie, uiteenlopende theorieën en tegenstrijdige opvattingen terzijde schuiven en één enkel 

oogmerk en gezamenlijk doel nastreven, zorgen dat de liefde voor Bahá’u’lláh al hun organen, 

onderdelen en ledematen zo in bedwang heeft dat de ingevingen van de mensenwereld er geen invloed 

op hebben, met hart en ziel eensgezind opstaan om de Zaak te onderrichten, schouder aan 

schouder in gesloten lid marcheren waarbij elk de anderen steunt, een goed karakter, 

doorzettingsvermogen, kracht en vastberadenheid ontwikkelen, de waarde van dit kostbare Geloof 

kennen, gehoorzamen aan de leringen ervan, dit pad bewandelen dat recht voor u is uitgetekend 

en de mensen deze weg tonen. 

 

Voor ieder van u bidden wij dat u aan zijn hoogste verwachtingen moge voldoen.  
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