
UIT DE GESCHRIFTEN VAN BAHÁ’U’LLÁH

De verhevenste Pen gedenkt alle vrienden van God: de milddadigheden uit de Bron van 
milddadigheid dalen ieder ogenblik zichtbaar neer. Het betaamt de vrienden, in welk land zij 
zich ook bevinden, elkaar in bijeenkomsten te ontmoeten en daarin met wijsheid en 
welsprekendheid te spreken en de verzen Gods te zeggen, want het zijn Gods woorden die het 
vuur van liefde ontsteken en het aanwakkeren. 
1 (Uit een onlangs vertaalde Tafel van Bahá’u’lláh aan een gelovige.)

Bij Mijn leven en Mijn Zaak! Rondom iedere woning waarin de vrienden van God 
binnentreden en van waaruit hun roep zal opstijgen als zij de Heer prijzen en verheerlijken, 
zullen de zielen van ware gelovigen en alle begunstigde engelen zich bewegen. En als voor 
enkelen de deur van het ware oog zou worden geopend, zullen zij de Allerhoogste Schare 
waarnemen die ons omgeeft en uitroept: ‘Gezegend zijt gij, o huis, want God heeft u tot een 
rustplaats gemaakt voor degenen die Hem gunstig gezind zijn, en een verblijfplaats voor 
degenen die Hem dierbaar zijn, en een tehuis voor degenen in wie Hij Zijn vertrouwen heeft 
gesteld. Op u ruste Zijn lof en Zijn glorie en Zijn oneindige genade.’ 
2 (Uit een onlangs vertaalde Tafel van Bahá’u’lláh aan een gelovige.)

Gezegend is het huis dat Mijn liefderijke barmhartigheid heeft erlangd, waarin het Mij 
gedenken wordt verheerlijkt en dat wordt geadeld door de aanwezigheid van Mijn beminden 
die Mijn lof verkondigen en zich vastklemmen aan het koord van Mijn genade en worden 
geëerd door Mijn verzen te zingen. Zij zijn waarlijk de verheven dienaren die God in de 
Qayyù-mu’l-Asmá’ en andere geschriften heeft geprezen. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de 
Verhoorder, Hij die alles waarneemt.
3 (Uit een onlangs vertaalde Tafel van Bahá’u’lláh aan een gelovige.)

Zij die de geliefden Gods zijn, moeten in welke plaats zij ook samenkomen en wie zij ook 
ontmoeten, in hun houding jegens God en in de wijze waarop zij Zijn lof en heerlijkheid 
verkondigen, zulk een nederigheid en onderwerping aan de dag leggen dat ieder stofdeeltje 
onder hun voeten getuigt van de ernst van hun toewijding. De door deze heilige zielen 
gehouden gesprekken moeten met zulk een kracht zijn geladen, dat die stofdeeltjes door de 
invloed ervan worden aangegrepen. Zij moeten zich op zulk een wijze gedragen dat de grond 
waarop zij lopen, nooit woorden tot hen zal kunnen richten als deze: ”Ik ben boven u te 
verkiezen, want ziet hoe geduldig ik de last draag die de landman mij oplegt. Ik ben het 
werktuig dat voortdurend aan alle wezens de zegeningen doorgeeft, welke Hij die de Bron 
van alle genade is, mij heeft toevertrouwd. Ziet hoe nederig ik ben ondanks de mij verleende 
eer en de ontelbare bewijzen van mijn rijkdom - een rijkdom die in de behoeften van de 
gehele schepping voorziet - en aanschouwt met welk een volkomen onderwerping ik mij door 
de voeten van de mensen laat vertreden....”
4 (Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh, p.9-10.)

UIT DE GESCHRIFTEN VAN ‘ABDU’L-BAHÁ
Ere zij God dat gij tezamen zijt in een bijeenkomst gelijk de sterren van de Pleiaden, dat gij 
verlicht zijt met het Licht van de Kennis van God en door de uitstortging van de wolk van de 
Liefde van God, dat gij frisse bloemen van de weide en de vlakten zijt; dat gij vertrouwelijk 
met elkaar omgaat in oneindige eenheid en liefde.
Daarom is deze bijeenkomst gezegend. Maar als ze hecht ingesteld en bestendigd wordt, zal 
ze grote resultaten opleveren en zeer belangrijke ontwikkelingen ten gevolge hebben. 
Volhardt er bijgevolg in uw bijeenkomsten te houden en weest uiterst grootmoedig in het 



tonen van standvastigheid en ontwrikbaarheid. Als de boom in de tuin goed is geworteld en 
de bescherming ervan is gewaarborgd, zal hij heerlijke vruchten voortbrengen.
Zo ook wanneer het regiment van een leger en de manschappen van een cohorte een eenheid 
vormen en hun onderlinge verhouding ongedwongen is, zullen ongekende overwinningen 
worden behaald. Maar als ze de ene dag samenkomen en de volgende dag weer uiteengaan, 
zal dat geen vruchten afwerpen.
Daarom, nu gij een hemels leger in paraatheid hebt gebracht en het heir van het leven zijt 
geworden, moet gij voortgaan bijeenkomsten te houden, geestelijk omgang te hebben, 
standvastig in uw besluitvorming te zijn, een vast doel te hebben en trouw en doortastend te 
zijn, zodat gij hemelse overwinningen kunt behalen. 
Ik bid en smeek aan de Drempel van God dat Hij u bijstaat en bekrachtigt in standvastigheid 
en vastberaden en u zal helpen de bewoner van die streek te leiden.
5 (Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, p. 690)

Indien gij het licht van het Koninkrijk zoekt, haast u dan onverwijld naar de bijeenkomst van 
de gelovigen, opdat de stralen van waarheid zich in uw hart mogen weerspiegelen.
6 (Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, p. 695)

Houd bijeenkomsten en lees en zing de hemelse leringen, zodat die stad moge worden 
verlicht door het licht van werkelijkheid en dat land een waar paradijs wordt door de kracht 
van de Heilige Geest, want deze cyclus is de tijdkring van de Glorierijke Heer, en de melodie 
van eenheid en solidariteit van de wereld der mensheid moet de oren van oost en west 
bereiken.
7 (Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, p. 631)

Iedere bijeenkomst die met het doel van eenheid en eendracht wordt georganiseerd, zal er toe 
leiden dat vreemdelingen in vrienden en vijanden in kameraden veranderen, en ‘Abdu’l-Bahá 
zal met hart en ziel aanwezig zijn in die bijeenkomst.
8 (Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, p. 553)

Eén toegewijd mens is beter dan duizend andere mensen. Als een paar mensen bijeenkomen 
in een liefdevolle samenkomst in de geest van het Koninkrijk, met de goddelijke 
aantrekkingskracht, met een zuiver hart en in volkomen zuiverheid en toewijding, om met 
elkaar om te gaan in een geestelijke sfeer, dan zal die bijeenkomst haar uitwerking hebben op 
de gehele wereld. De gesteldheid, de woorden en de daden van die bijeenkomst zullen de 
wereld tot eeuwig geluk voeren en zullen een getuigenis zijn van de genadegunsten van het 
Koninkrijk. De Heilige Geest zal hun kracht schenken, de legers van de Allerhoogste Schare 
zullen hen doen zegevieren en de engelen van Abhá zullen in volgorde komen.
9 (Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, p.508/9)

Het hart van alle vrienden, en in het bijzonder het hart van ‘Abdu’l-Bahá, was verheugd over 
het nieuws dat u bent opgestaan om de Zaak van God te dienen en dat u één van de kamers in 
uw huis hebt bestemd voor de bijeenkomsten van de Godminnenden, zodat van daaruit de 
luid gezongen gebeden kunnen opstijgen naar de Heer van Openbaring. Bij het leven van 
God! Aangezien uit die kamer het licht der lichten straalt, kunnen de koninginnen der aarde 
zich met al hun kastelen, niet beroemen op zulk een kamer.
10 (Uit een onlangs vertaalde Tafel van ‘Abdu’l-Bahá aan een gelovige.)

Wij horen dat gij erover denkt uw huis van tijd tot tijd te sieren met een bijeenkomst van 
Bahá’ís waar sommigen van hen zich zullen bezighouden met het verheerlijken van de 



Alglorierijke Heer... Weet dat als gij dit tot stand brengt, dat aardse huis een hemels huis en 
dat gebouw van steen een samenkomst van de geest zal worden.
11 (Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá 57, p.94)

Telkens wanneer een gezelschap mensen bij elkaar komt op een plaats van samenkomst en 
zich bezighoudt met het verheerlijken van God en met elkaar spreekt over de geheimen van 
God, dan zullen zonder enige twijfel de ademtochten van de Heilige Geest zacht over hen 
waaien en ieder van hen zal er een deel van ontvangen.
12 (Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá 56, p.94)

Verzamel de standvastige vrienden eens per week op een ontmoetingsplaats en laat hen zich 
daar bezighouden met het loven en verheerlijken van de Heer.
13 (Uit een onlangs vertaalde Tafel van ‘Abdu’l-Bahá aan een gelovige.)

Het betaamt de vrienden een bijeenkomst, een vergadering te houden waar zij God 
verheerlijken en hun hart richten op Hem en de Geschriften van de Gezegende Schoonheid -
moge mijn ziel het losgeld zijn van Zijn beminden! - lezen en reciteren. De lichten van het 
Alglorierijke Rijk en de stralen van de Allerhoogste Horizont zullen op zulke heldere 
bijeenkomsten worden geworpen, want deze zijn niet anders dan de Mashriqu’l-Adhkárs, de 
Dageraadsplaatsen van Gods gedenken die, op voorschrift van de Meest Verheven Pen, in 
ieder gehucht en iedere stad moeten worden gevestigd... Deze geestelijke bijeenkomsten 
moeten met de uiterste zuiverheid en toewijding worden gehouden, zodat men vanuit die 
plek, en de grond en de lucht er omheen, de geurige ademtochten van de Heilige Geest zal 
inademen.
14 (Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá 55, p. 93/4.)

Uw brief heb ik ontvangen. Gij hebt mij geschreven over de bijeenkomst op zondag, waarbij 
gij vermeldt dat deze met de grootste liefde is ingesteld. Ongetwijfeld moet gij er vastberaden 
mee doorgaan, en op de dag dat deze wordt gehouden de lofzangen ter verheerlijking en 
lofprijzing van Bahá’u’lláh zo melodieus zingen, dat u beroering in die stad teweeg zult 
brengen - zodat een ieder de roep van God zal horen en een nieuwe geest zal verwerven door 
de zielverfrissende zachte koelte die uit de rozentuin van het Verbond zal waaien!
15 (Uit een Tafel van ‘Abdu’l-Bahá aan een gelovige.)

Als het mogelijk zou zijn, dat in iedere stad bij een voorkomende gelegenheid enkelen van de 
ontwaakten een bijeenkomst konden houden, en daarin als regel de duidelijke bewijzen van 
God naar voren brachten, dan zou dat veel invloed hebben op de verruiming van het 
bewustzijn van de mensen; echter onder voorwaarde dat het gesprek bij dat ene onderwerp 
blijft.
16 (Uit een onlangs vertaalde Tafel van ‘Abdu’l-Bahá aan een gelovige.)

Gij hebt geschreven over de bijeenkomsten van de vrienden en hoe zij van rust en vreugde 
zijn vervuld. Natuurlijk is dit het geval, want waar ook de geestelijk gerichten samenkomen, 
daar regeert Bahá’u’lláh in Zijn schoonheid. Dus is het gewist, dat zulke bijeenkomsten 
oneindig geluk en vrede schenken.
Nu betaamt het u allen ervan af te zien van ook maar iets anders gewag te maken en alles ter 
zijde te leggen. Laat hun gesprekken, laat hun innerlijke staat aldus worden samengevat: 
‘Beperk al mijn woorden van lof en gebed tot één refrein, maak geheel mijn leven slechts 
dienstbaar aan U’. Dat wil zeggen, laten zij al hun gedachten, al hun woorden concentreren 
op het onderrichten van de Zaak Gods en het verspreiden van het Geloof van God, en allen 



bezielen zich te kenmerken met de hoedanigheden Gods, met het liefhebben van de 
mensheid, het zuiver en heilig zijn in alles, met vlekkeloos te zijn in hun openbare en 
privèleven; met rechtschapen, onthecht en vol vuur te zijn. Alles moet worden opgegeven 
behalve het gedenken Gods; alles moet worden misprezen, behalve het Hem prijzen. In deze 
dag zal op deze melodie van de Schare in den hoge de wereld dansen en springen: 
‘Verheerlijkt zij mijn Heer, de Alglorierijke!’ Weet echter: behoudens dit lied van God, zal 
geen lied de wereld in beroering brengen en behalve de slag van deze nachtegaal van 
waarheid vanuit uit de Tuin van God, zal geen melodie het hart weglokken. ‘Vanwaar komt 
deze Zanger die de naam van de Geliefde uitspreekt?’
17 (Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá 54, p. 93.)

Waarlijk, ‘Abdu’l-Bahá ademt de geur van de liefde Gods in van iedere samenkomst waar het 
Woord van God wordt gesproken, en waar bewijsvoeringen worden vermeld die hun stralen 
uitstorten over de wereld, en waar men verhaalt van de beproevingen van ‘Abdu’l-Bahá door 
de snode handen van hen die het Verbond van God hebben geschonden.
O dienares van de Heer! Spreek geen woord over politiek; uw taak betreft het leven van de 
ziel, want dit, waarlijk, leidt tot ’s mensen vreugde in de wereld van God. Gewaag niet van de 
koningen en de regeringen der aarde, spreek alleen goede woorden over hen. Beperk veeleer 
uw woorden tot het verspreiden van de zegenrijke tijdingen van het Koninkrijk Gods, het 
aantonen van de invloed van het Woord Gods en de heiligheid van het Geloof. Verhaal van 
blijvende vreugde, geestelijke verrukkingen en hoedanigheden van God en dat de Zon van 
Waarheid boven de horizonten der aarde is opgegaan, verhaal van het ademen van de geest 
des levens in het lichaam van de wereld.
18 (Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá 53, p. 92/3.)

Blijf ervan verzekerd dat de ademtocht van de Heilige Geest uw tong zal losmaken. Spreek 
dan ook; spreek ronduit in iedere bijeenkomst met grote moed. Wanneer u op het punt staat 
uw voordracht te houden, keer u dan eerste tot Bahá’u’lláh en vraag om de bekrachtiging van 
de Heilige Geest, begin dan te spreken en zeg alles wat uw hart u ingeeft; dit echter met de 
grootste moed, waardigheid en overtuiging. Ik hoop dat uw bijeenkomsten van dag tot dag 
zullen groeien en bloeien, en dat degenen die naar de waarheid zoeken daarin logische 
betogen en onweerlegbare bewijzen zullen horen. Ik ben in iedere bijeenkomst met hart en 
ziel bij u, wees hier zeker van.
Houd de Negentiendaagse Feesten met de grootste waardigheden.
19 (Uit een onlangs vertaalde Tafel van ‘Abdu’l-Bahá aan een gelovige.)

Op deze bijeenkomsten moet er geen enkel onbeduidend gesprek worden gevoerd. Het 
samenzijn moet zich veeleer bepalen tot het lezen en zingen van de heilige Woorden, en tot 
het bespreken van aangelegenheden die verband houden met de Zaak van God, waarbij 
bijvoorbeeld onweerlegbare bewijzen en betogen en de Geschriften van de Meest Geliefde 
der mensheid worden uiteengezet. Degenen die op deze bijeenkomsten verschijnen,  moeten 
zich eerst tooien in vlekkeloze kleding, het gelaat naar het Abhá Koninkrijk keren en dan 
deemoedig en nederig binnenkomen. Tijdens het lezen uit de Geschriften moet men 
volkomen stilte betrachten. Zou iemand willen spreken, dan moet hij dat in alle nederigheid 
en in weloverwogen en duidelijke bewoordingen doen. U zij gegroet en geprezen.
20 (uit een onlangs vertaalde Tafel van ‘Abdu’l-Bahá aan een gelovige.)

Alle bijeenkomsten moeten ten doel hebben de Zaak te onderrichten en de boodschap te 
verspreiden en ervoor te zorgen dat de mensen het Koninkrijk van Bahá’u’lláh binnentreden. 
Zie naar mij. Al mijn gedachten zijn gericht op de verkondiging van het Koninkrijk.



Ik heb een lamp in mijn hand om, zoekende in alle landen en zeeën, mensen te vinden die 
herauten van de Zaak kunnen worden. Dag en nacht houd ik mij bezig met dit werk. Alle 
andere onderwerpen van gesprek in de bijeenkomsten zijn onbeduidend en vruchteloos. 
Draag de boodschap uit! Trek de harten der mensen aan! Zaai het zaad! Onderricht de Zaak 
aan hen die er niet van weten.
Ik woon alle bijeenkomsten bij, ga alle kerken binnen, zodat de Zaak zal worden verspreid. 
Wanneer wij het belangrijkste werk voor ogen hebben, moeten wij het belangrijke werk laten 
liggen.
Als de bijeenkomsten of de Geestelijke Raad zich met iets anders bezighouden, is de tijd 
nutteloos besteed. Alle onderwerpen van gesprek, alle beraadslaging, alle voordrachten en 
lezingen moeten om één punt draaien en dat is: Onderricht de Zaak! Onderricht! Onderricht! 
Draag de Boodschap uit! Maak de zielen wakker! 
Nu is het de tijd om de funderingen te leggen. Nu moeten wij baksteen, kalk, hout, ijzer, en 
andere bouwmaterialen bijeenbrengen. Dit is niet de tijd voor het aanbrengen van 
versieringen. Wij moeten ons dag en nacht inspannen en nadenken en werken. Wat kan ik 
zeggen dat wellicht indruk maakt? Wat kan ik doen om resultaten te boeken? Wat kan ik 
schrijven dat vruchten zal voortbrengen?
Niets anders zal nu van nut zijn. De belangen van deze glorieuze Zaak zullen niet zonder 
onverdeelde aandacht bevorderd worden. Zolang wij deze last te dragen hebben, kunnen wij 
geen enkele andere last dragen!
21 (Bahá’í Scriptures, p. 502.)

Eèn van de dingen is het houden van onderichtsbijeenkomsten - zodat gezegende zielen en de 
ouderen onder de gelovigen de jeugdigen in de liefde Gods bijeen kunnen brengen in 
onderrichtsscholen, waarin alle goddelijke be-wijzen en onweerlegbare betogen worden 
geleerd, de geschiedenis van het Geloof wordt verklaard en verhelderd, en ook de profetieën 
en bewijzen worden uitgelegd die zijn opgetekend en te vinden in de goddelijke boeken en 
brieven betreffende de manifestatie van de Beloofde, zodat de jongeren in ieder opzicht de 
wereld in kunnen gaan met voortreffelijke kennis.
22 (Bahá’í Scriptures, p. 543.)

Een bijeenkomst als deze is een dankbetuiging waard; ze is ongeëvenaard en zonder weerga 
onder de bijeenkomsten. Andere bijeenkomsten zijn gebaseerd op motieven van materieel 
belang - zoals sociale, politieke, commerciële en onderwijszaken - maar deze bijeenkomst 
heeft geen ander doel dan het erlangen van het goddelijke Koninkrijk; daarom is ze volstrekt 
ongeëvenaard. Het hart is tot God gekeerd, de levensgeest is in vervoering gebracht door de 
blijde tijding van God en aller aandacht is gericht op God. Kan men zich een betere 
bijeenkomst voorstelling dan deze?
Zulk een bijeenkomst is fundamenteel van geestelijke aard, oprecht en uitermate belangrijk. 
Wij moeten echter opstaan ter vervulling van het doel ervan, want onze aandacht is gericht op 
het verheven Koninkrijk waaraan wij trouwe diensten moeten bewijzen. Daarom moeten alle
hier aanwezigen een houding aannemen van volmaakte liefde en kameraadschap, de grootste 
nederig en zelfopoffering aan de dag leggen en onze gedachten laten gaan over het 
Koninkrijk Gods, opdat onze bijeenkomst een uitdrukking moge zijn van de roemrijke legers 
der Allerhoogste Schare.
23 (Promulgation of Universal Peace, uitg. 1982, p. 334, zie ook Star of the West, 4e 
jaargang no. 13, p. 1)

Gij hebt geschreven over de bijeenkomsten en ontmoetingsplaatsen van de gelovigen van 
God. Zulke bijeenkomsten en ontmoetingen zullen ten zeerste bijdragen tot de verbreiding 



van het Woord, en alle toehoorders, vrienden of niet, zullen worden getroffen. Maar als de 
vrienden de bedoeling hebben deze samenkomsten te bezoeken, moeten zij hun hart 
vrijmaken van alle andere overwegingen, de onuitputtelijke goddelijke bekrachtiging vragen 
en met de grootste toewijding en nederigheid de ontmoetingsplaats betreden. Laat hen geen 
enkel actueel onderwerp aanroeren tijdens de bijeenkomst dan alleen het noemen van de 
Ware, en laat hen evenmin die gezegende bijeenkomst verstoren met ingewikkelde vragen die 
er buiten vallen. Ze moeten ....of meedoen aan het gesprek of smeekbeden richten tot God, of 
Tafelen lezen of raad schaffen en aansporingen geven.
24 (Star of the West, 2e jaargang no.6, p. 5)

U hebt geschreven aangaande de geestelijke bijeenkomsten. De grondslag van de geestelijke 
bijeenkomsten moet het onderrichten en het uitdragen van de Zaak van God zijn. In deze 
bijeenkomsten moeten de gelovigen en de dienaressen van de Barmhartige de 
bewijsvoeringen verkondigen en de tekenen van het verschijnen van de Abhá Schoonheid 
uitleggen - Moge mijn leven een offer zijn voor de geliefden! Intussen kunnen ze enkele 
Tafelen en gebeden lezen en aan het einde van zo’n bijeenkomst is het goed om met de 
grootste nederigheid en deemoed te zingen, als zij dit wensen. Maar het grondbeginsel van 
het instellen van geestelijke bijeenkomsten is om de Waarheid te onderrichten en uit te 
dragen, zodat de aanwezigen op de hoogte worden gebracht van de goddelijk getuigenissen 
en bewijzen.
25 (Star of the West, 2e jaargang no.6, p. 5)

De gelovigen van God moeten samenkomen en in de grootste liefde, vreugde en 
beminnelijkheid met elkaar omgaan. Ze moeten zich (tijdens de bijeenkomsten) met de 
grootste waardigheid en wellevendheid gedragen, de goddelijke verzen zeggen, nauwkeurig 
leerzame verhandelingen bestuderen, de Tafelen van ‘Abdu’l-Bahá lezen, elkaar 
aanmoedigen en inspireren met liefde voor het mensenras, God aanroepen in volmaakte 
vreugde en bezieling, de verzen van verheerlijking en lofprijzing van de Bij-Zich-Bestaande 
Heer zingen en met welsprekendheid toespraken houden.
26 (Star of the West, 2e jaargang no.6, p. 6)

UIT DE GESCHRIFTEN VAN SHOGHI EFFENDI EN UIT NAMENS HEM 
GESCHREVEN BRIEVEN.
Zij moeten op zich nemen om voor de geregelde bijeenkomsten van de vrienden, de feesten 
en gedenkdagen te zorgen, en tevens voor de speciale bijeenkomsten die bestemd zijn om de 
sociale, intellectuele en geestelijke belangen van hun medemensen te dienen en te 
bevorderen. 
27 (Uit een brief van 12 maart 1923, van Shoghi Effendi aan de Bahá’ís van           Amerika, 
Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Japan     en Austraal-Azië. Bahá’í 
Administration, p. 38.)

Naar aanleiding van de vraag die u stelde, is Shoghi Effendi de mening toegedaan dat het, 
zoals hij reeds eerder heeft gezegd, in Bahá’í bijeenkomsten volkomen juist is wanneer 
enkele vrienden een voordracht houden, maar hun toespraken moeten rechtstreeks betrekking 
hebben op de leringen van Bahá’u’lláh of van onze geliefde Meester. Het is niet absoluut 
noodzakelijk dat in alle bijeenkomsten alleen uit de geschriften en woorden van Bahá’u’lláh 
en de Meester wordt gelezen, maar wanneer er lezingen en voordrachten worden gehouden, 
moeten ze direct of indirect betrekking hebben op de Zaak.
28 (Uit een brief van 10 februari 1926, geschreven namens Shoghi Effendi aan een gelovige.)



Wat betreft uw vraag of het raadzaam is Bahá’í bijeenkomsten te houden die samenvallen 
met kerkdiensten; de Behoeder raadt de vrienden aan een derge-lijk samenvallen te 
vermijden, daar anders vele kerkgangers zich beledigd kunnen voelen, en dit zodoende kan 
leiden tot onnodige, zelfs pijnlijke misverstanden en ontwikkelingen die de Zaak schade 
kunnen betrokken en aan het aanzien ervan in de ogen van het publiek afbreuk kunnen doen.
De vrienden moeten er onder alle omstandigheden voor waken niet nodeloos enig gevoel van 
religieuze tegenstand op te wekken.
29 (uit een brief van 5 september 1936, geschreven namens Shoghi Effendi aan een gelovige, 
aangehaald in Bahá’í News, no. 111, oktober 1937, p.1.)

Aangezien u in de Bahá’í leringen de vervulling van uw hoogste aspiraties en de 
verwezenlijking van uw dierbaarste idealen hebt gevonden, is het nu uw hoogste plicht alle 
moeite te doen om ze te bestuderen en te verspreiden.
Om die reden raadt de Behoeder u aan, naast uw studie van de Bahá’í Geschriften, nauw 
contact te zoeken met uw mede-Bahá’ís en deel te nemen aan de verschillende activiteiten 
van uw plaatselijke groep, zodat u niet alleen een theoretische kennis van de Zaak krijgt, 
maar ook er naar toe groeit een toegenegen, actief en efficiënt lid van de Gemeenschap te 
worden.
30 (Uit een brief van 25 november 1938, geschreven namens Shoghi Effendi aan een 
gelovige.)

Op enkele plaatsen hebben de Bahá’ís gebedsbijeenkomsten gehouden voor mensen die de 
wens te kennen geven samen te komen om te bidden. Daar wij in onze Geschriften zulke 
prachtige gebeden en meditaties hebben, is het lezen ervan met vrienden die geïnteresseerd 
zijn en hunkeren naar dit soort kleine bijeenkomsten en dikwijls een stap naar aantrekking tot 
het Geloof. Misschien kunt u in uw stad een dergelijke activiteit beginnen.
31 (Uit een brief van 4 februari 1956, geschreven namens Shoghi Effendi aan een  gelovige.)

Wij moeten bij onze onderrichtsmethodes niet proberen een vast patroon in te voeren; als 
deze vorm van groepsmeditatie echter een eenheid en een dieper inzicht in de leringen 
teweegbrengt, ziet hij niet in waarom u het niet, althans bij het begin van een onderrichtsklas, 
zou benutten - onder voorwaarde dat de mensen het willen, het prettig vinden en goed 
begrijpen dat het niets te maken heeft met de leringen van het Geloof, maar dat het een 
handelwijze is die soms nuttig blijkt te zijn.
32 (Uit een brief van 30 juli 1956, geschreven namens Shoghi Effendi aan een gelovige.)


