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I. ”De wereldse scharen ... zetten van alle kanten de aanval in ...”
‘Abdu’l-Bahá, aangehaald in ”The Advent of Divine Justice”, blz. 16

Uit de geschriften van Bahá’u’lláh

1. In het begin van iedere Openbaring is er altijd veel tegenspoed geweest, die later in grote 
voorspoed werd omgezet.

Aangehaald in ”The Advent of Divine Justice” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1984), blz. 82

2. Denk aan de vroegere generaties. Zie hoe iedere keer wanneer de Dagster van goddelijke 
Milddadigheid het licht van Zijn Openbaring over de wereld verspreidde, de mensen van Zijn 
Dag tegen Hem opstonden en Zijn waarheid verloochenden. Zij die beschouwd werden als de 
leiders der mensen hebben zonder uitzondering gepoogd hun volgelingen te beletten zich tot 
Hem Die de Oceaan van Gods onbegrensde milddadigheid is te keren....
Gij hebt gezien hoe zwaar Gods Profeten, Zijn Boodschappers en Uitverkorenen werden 
gekweld. Overpeins een wijle de beweegredenen en de oorzaken die tot zulk een vervolging 
gevoerd hebben. Nimmer, in geen enkele Godsbeschikking, zijn de Profeten Gods ontkomen 
aan de godslastering van hun vijanden, de wreedheid van hun onderdrukkers, de veroordeling 
van de geleerden van hun tijd, die verschenen onder het mom van rechtschapenheid en 
vroomheid. Dag en nacht maakten Zij een zielesmart door die door niemand ooit gepeild kan 
worden, behalve door de kennis van de ene ware God, verheven zij Zijn glorie.

”Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh”, (Den Haag: Stichting Bahá’í Literatuur, 1979), XXIII, blz. 
39, 39-40

3. Weet, dat sinds onheuglijke tijden beproevingen en leed het lot zijn van de Uitverkorenen 
Gods en Zijn geliefden, en van diegenen Zijner dienaren die onthecht zijn aan alles buiten 
Hem, zij die noch door koopwaar noch door handel worden weerhouden de Almachtige te 
gedenken, zij die niet spreken totdat Hij heeft gesproken en handelen overeenkomstig Zijn 
gebod. Dit is de wijze waarop God werkt, en zo zal het blijven.

”Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh”, LXVI, blz. 80



4. ...Bij Mijn leven! Mijn hart kreunt en Mijn ogen wenen bitter om de Zaak van God en om 
hen die niet weten wat zij zeggen en zich verbeelden wat zij niet kunnen begrijpen.

”Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh”, C, blz. 123

5. En indien een nachtegaal1 vanuit de klei van het zelf opstijgt en in het rozenprieel van het 
hart woont en in Arabische melodieën en zoete zangen in het Iraans de goddelijke mysteriën 
vertelt - waarvan één enkel woord de lichamen van de gestorvenen tot jong, nieuw leven 
opwekt en de Heilige Geest uitstort over het vermolmde gebeente van dit bestaan - zult u zien 
hoe afgunst met duizend klauwen en haat met ontelbare snavels Hem vervolgen en met al hun 
kracht Zijn dood beogen....
O Mijn vriend! Menige hond achtervolgt deze Gazelle van de woestijn van eenheid; menige 
valk grijpt naar deze Nachtegaal van de eeuwige tuin. Genadeloze raven liggen op de loer 
voor deze Vogel van Gods hemelen, en de jager van jaloezie besluipt dit Hert van liefdes 
weidegrond.

”De Zeven Valleien”, (Den Haag: Mirananda, 2e dr., 1986), blz. 41, blz. 63.

6. Het is zonneklaar dat, telkens wanneer de Manifestaties van Heiligheid werden 
geopenbaard, de godgeleerden van hun tijd de mensen hebben verhinderd de weg der 
waarheid te bereiken. Hiervan getuigen de optekeningen in alle geschriften en heilige boeken. 
Niet één Profeet van God werd kenbaar gemaakt Die niet het slachtoffer werd van de 
meedogenloze haat, de veroordeling, verloochening en vervolging van de geestelijken van 
Zijn tijd!...
Wij voorzien dat in iedere stad mensen zullen opstaan om de Gezegende Schoonheid te 
onderdrukken, dat de metgezellen van deze Heer van het bestaan en het uiteindelijke 
Verlangen van alle mensen, zullen wegvluchten van de onderdrukker en hun toevlucht zullen 
zoeken tot de wildernis, terwijl anderen zich zullen overgeven en, volkomen onthecht, hun 
leven zullen offeren in Zijn pad.

”Het Boek van Zekerheid”, (Den Haag: Stichting Bahá’í Literatuur, 1976), blz. 95, blz. 138

Uit de Geschriften en uitspraken van ‘Abdu’l-Bahá

7. ...Het Geloof Gods is enorm in aanzien gestegen. De grootsheid ervan is nu duidelijk 
zichtbaar. De dag nadert dat het hart der mensen er geweldig door in beroering zal zijn ge-
bracht. Verheugt u daarom, o bewoners van Amerika, weest buitengewoon verheugd!

Aangehaald in Shoghi Effendi, ”The World Order of Bahá’u’lláh: Selected Letters”, 2e herz. dr. (Wilmette: 
Bahá’í Publishing Trust, 1974), blz. 79

8. ...Dezer dagen neemt de Zaak van God over de hele wereld snel in kracht toe, en dag aan 
dag verspreidt zij zich verder tot aan de uiterste grenzen der aarde. Haar vijanden uit alle 
geslachten en volkeren der wereld worden daarom agressief, kwaadwillend, jaloers, en uiterst 
vijandig. Het is de plicht van de geliefden Gods om in alle dingen, groot of klein, de grootste 
zorgvuldigheid en voorzichtigheid te betrachten, om samen te beraadslagen en eensgezind de 
felle aanval van de onruststokers en de onheilsstichters te weerstaan.

”Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá”, herz. dr. (Haifa: Bahá’í World Centre, 1982), 194, blz. 233

9. O gij, verheven tak van de goddelijke Lotusboom! ... Als gij geminacht en afgewezen 
wordt door de boosdoeners, wees niet terneergeslagen; en laat u niet kwellen of ontmoedigen 
door de macht en hardnekkigheid van de laatdunkenden; want sinds onheuglijke tijden is dit 
de handelwijze van onachtzame zielen. "O hoe erbarmelijk zijn de mensen! Geen 
boodschapper komt er tot hen of zij bespotten hem!"2

Voorwaar, de aanvallen en de tegenwerking van de onwetenden zorgen er juist voor dat het 
Woord van God verheerlijkt wordt, en dat Zijn tekenen en bewijzen heinde en ver verspreid 
worden. Ware het niet vanwege deze tegenstand van de laatdunkenden, deze halsstarrigheid 



van de lasteraars, dit schreeuwen vanaf de kansels, dit roepen en jammeren van zowel hoog 
als laag, deze beschuldigingen van ongeloof geuit door de onwetenden, dit kabaal der dwazen 
- hoe had het nieuws van de komst van het Eerste Punt en de stralende dageraad van de Zon 
van Bahá anders ooit het oosten en westen kunnen bereiken? Hoe kon de planeet anders van 
pool tot pool in beroering gebracht zijn? Hoe had Perzië anders het brandpunt van 
schitterende luister kunnen worden, en Klein Azië het stralende hart van de schoonheid van 
de Heer? Hoe had het vuur van de Manifestatie zich anders ooit naar het zuiden kunnen 
verspreiden? Waardoor zou de roep van God in het verre noorden te horen zijn geweest? Hoe 
zou Zijn oproep anders in de 



werelddelen Amerika en donker Afrika te horen zijn geweest? Hoe had het kraaien van de 
hemelse haan anders tot die oren kunnen doordringen? Hoe hadden de zoete papegaaien van 
India anders op deze suiker kunnen neerstrijken, of hoe had het gezang der nachtegalen uit het 
land `Iráq kunnen opstijgen? Wat anders zou het oosten en het westen tot dansen hebben 
kunnen bewegen, hoe kon deze Geheiligde Plek anders de troon van Gods schoonheid 
worden? Hoe kon de Sinaï anders dit brandende licht aanschouwen, hoe kon de vlam van de 
Komst des Heren die berg tooien? Hoe kon het Heilige Land anders tot de voetbank van Gods 
schoonheid gemaakt worden en de heilige vallei van Towa3  de plaats worden van 
uitmuntendheid en genade, de heilige plek waar Mozes Zich van Zijn schoenen ontdeed? Hoe 
hadden de ademtochten des hemels over de Vallei van Heiligheid gevoerd kunnen worden, 
hoe hadden de vleugjes zoetgeurende lucht die uit de Abhá tuinen waaien ooit opgemerkt 
kunnen worden door degenen die het Groene Eiland bewonen? Hoe konden de beloften der 
Profeten, de blijde tijdingen van de heilige Zieners van weleer, de bezielende beloften die 
Gods Manifestaties aan deze Heilige Plaats gaven, anders ooit zijn vervuld?
...Al deze zegeningen en gaven, de middelen waardoor het Geloof juist verkondigd wordt, 
zijn voortgebracht door de spot van de onwetenden, de tegenwerking van de dwazen, de 
koppigheid van de dommen, het geweld van de agressor. Als dit alles niet was geschied, dan 
was het nieuws van de komst van de Báb tot op de dag van vandaag zelfs niet tot de 
nabijgelegen landen doorgedrongen. Daarom moeten wij nooit treuren om de blindheid der 
onwetenden, de aanvallen der dwazen, de vijandigheid der laaghartigen en gemenen, de 
onachtzaamheid der geestelijken, de beschuldigingen van ontrouw die tegen ons worden 
ingebracht door de oppervlakkigen. Zo gedroegen zij zich ook in 



vroeger tijden, en het zou ook niet zo zijn, indien zij behoorden tot de wetenden; maar zij zijn 
in duisternis gehuld en begrijpen bij lange na niet wat hun wordt gezegd.4

”Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá”, 195, blz. 234-236

10. ...de vrienden in het westen zullen ongetwijfeld hun deel krijgen van de rampen die de 
vrienden in het oosten overkomen. Het is onvermijdelijk dat ook zij het doelwit van 
vervolging door de onderdrukkers zullen worden als zij het pad van Bahá'u'lláh bewandelen....
Nu moet ook gij, zeker, een klein beetje mijn deelgenoten worden en uw deel van beproeving 
en leed aanvaarden. Maar deze voorvallen zullen voorbijgaan, terwijl die 



blijvende heerlijkheid en dat eeuwig leven voor altijd onveranderd zullen blijven. Bovendien 
zullen deze rampspoeden de oorzaak zijn van grote vooruitgang.

”Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá”, 196, blz. 238-239

11. ...In deze tijd zijn de krachten van alle religieuze leiders gericht op het uiteendrijven van 
de schare van de Albarmhartige en het vernietigen van het Goddelijke Bouwwerk. De 
wereldse scharen, of zij nu materieel, cultureel of politiek van aard zijn, zetten van alle kanten 
de aanval in, want de Zaak is groot, zeer groot. Haar grootsheid is, in deze tijd, duidelijk 
zichtbaar voor de ogen der mensheid. Het is daarom de plicht van allen die onder de schaduw 
van de beschermende vleugel van Gods genadige voorzienigheid zijn gekomen, om - door 
Zijn goddelijke en barmhartige bijstand -zulk een opvallende standvastigheid en 
vastberadenheid aan de dag te leggen, dat het ieders aandacht zal trekken en bij iedereen 
verbazing zal wekken.
Ten tijde van de hemelvaart van de Geest (Jezus Christus), telde het gezelschap van degenen 
die de nieuwe Openbaring hadden aanvaard niet meer dan een paar zielen. Zo hevig was de 
ontsteltenis en de beroering die op deze gebeurtenis volgde, dat deze zielen voor korte tijd 
volledig overmand werden door onrust en verwarring. Toen stond er, een paar dagen daarna, 
een vrouw op, Maria Magdalena genaamd, die hen door haar voorbeeld met zulk een 
standvastigheid en vastberadenheid bezielde, dat zij daardoor konden opstaan om het Woord 
van God te verspreiden. Ook al leken zij ogenschijnlijk niet meer dan vissers en ververs van 
stoffen, brachten zij toch, door de heilige bekrachtiging van de Zaak van God de goddelijke 
geuren naar alle windstreken, en verzoetten de adem van allen die hun geuren inademden en 
bliezen elk begrijpend hart nieuw leven in.
Put daarom moed, o gij vertrouwde vrienden van God, uit het verschijnen van deze machtige 
en albeheersende kracht, die geleek op een bezielende geest die de hele wereld doortrok, en 
haar deed trillen door zijn harteklop, en de pilaren van afgoderij deed schudden en beven.

(Uit een onlangs in het Engels vertaalde Tafel)

12. ...een grote menigte zal tegen u opstaan, u onderdrukken, beledigende en spottende taal 
uiten, uw gezelschap mijden en u met hoon overladen. De Hemelse Vader zal u echter 
zodanig verlichten dat u, gelijk de stralen van de zon, de donkere wolken van bijgeloof uiteen 
zult drijven, in het midden van de hemel luisterrijk zult schijnen en het aangezicht der aarde 
zult verlichten. U moet standvastig zijn op het moment dat deze beproevingen zich voordoen 
en verdraagzaamheid en geduld betonen. U moet hun met de grootste liefde en vriendelijkheid 
weerstaan; beschouwt hun onderdrukking en vervolging als de kuren van kinderen, en hecht 
geen enkel belang aan wat zij ook doen. Want uiteindelijk zal de verlichting van het 
Koninkrijk het duister van de wereld verdrijven, en de verhevenheid en grootsheid van uw 
rang zal duidelijk zichtbaar worden.... Wees gerust.

Aangehaald in ”Bahá’í News” (”Star of the West”), Deel 1, nr. 10, 8 september 1910, blz. 1-2

13. ...Eerlang zullen de boosdoeners in dat land opstaan om de ware gelovigen te overstelpen 
met beschuldigingen en om uiting te geven aan hun wrok jegens de getrouwen. Elke dag 
zullen zij een schrijnende wond toebrengen, ieder uur een daverende slag. Zij zullen hun 
afkeuring uitspreken over de liefde die de vrienden Bahá'u'lláh en `Abdu'l-Bahá toedragen, 
hun aantijgingen, hun hoon en kwaadaardigheid als terecht beschouwen, en niets ongedaan 
laten om hun al het mogelijke letsel toe te brengen. Zulk gedrag komt overeen met de 
handelwijzen en gewoonten van de mensen van weleer: in voorbije eeuwen, in de dagen dat 
de heilige Manifestaties verschenen, gedroegen de mensen zich op precies dezelfde manier; 
en nu, in deze tijd, is het onvermijdelijk dat zij zulke handelingen zullen herhalen en zelfs met 
grotere verdorvenheid zullen handelen dan voorheen.... Het is daarom zeker dat gij zult 
worden geteisterd door tegenslagen, beproevingen en krenkingen omwille van de Gezegende 
Schoonheid; toch zullen deze bezoekingen de zuiverste milddadigheden en gaven zijn, en een 
bewijs dat gij aanvaard zijt aan de goddelijke Drempel.

(Uit een onlangs in het Engels vertaalde Tafel)



14. Maar nadat ik vertrokken ben, staan er wellicht mensen op die zich tegen u keren, die u in 
hun verbittering met vervolgingen overstelpen, en in de kranten zullen er mogelijk artikelen 
tegen de Zaak gepubliceerd worden. Blijft gij vertrouwen stellen in standvastigheid. Weest 
evenwichtig en kalm, en onthoudt dat dit slechts is als het ongevaarlijke gekwetter van 
spreeuwen, en dat het spoedig voorbij zal gaan....
Daarom is het mijn bedoeling u met klem te waarschuwen voor en te sterken tegen 
beschuldigingen, kritiek, beschimpingen en spot in kranteartikelen of andere publikaties. 
Weest hierdoor niet verontrust. Ze vormen juist de bevèstiging van de Zaak, de bròn van 
opbouw voor de Beweging. Moge God de dag bekrachtigen dat er een groot aantal 
geestelijken opstaat dat met ontbloot hoofd en luidkeels uitroept dat de Bahá'ís zijn misleid. 
Ik zou die dag graag willen meemaken, want dat is het moment waarop de Zaak van God zich 
zal verbreiden. Bahá'u'lláh heeft verklaard dat dit soort lieden de koeriers van de Zaak zullen 
zijn. Zij zullen vanaf de kansel verkondigen dat de Bahá'ís dwaas zijn, dat het slechte en 
onrechtvaardige mensen zijn, maar weest gij standvastig en onwrikbaar in de Zaak van God. 
Zij zullen de boodschap van Bahá'u'lláh verspreiden.

”The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit to the United States 
and Canada in 1912”, 2e uitg. (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1982), blz. 428-430





Uit de geschriften van Shoghi Effendi

15. ...Ik ben echter bemoedigd en gesteund door de overtuiging, die in mijn geest nooit 
vervaagt, dat wát zich ook in de Zaak Gods zal voordoen, hoe verontrustend in zijn 
onmiddellijke gevolgen ook, vol oneindige wijsheid is en er uiteindelijk toe zal bijdragen haar 
belangen in de wereld te bevorderen. Onze ervaringen uit het verre verleden, alsook die uit 
recente gebeurtenissen, zijn werkelijk te talrijk en veelsoortig om ook maar enige onzekerheid 
of twijfel omtrent de waarheid van dit grondbeginsel toe te laten - een beginsel dat wij bij alle 
lotswisselingen van onze heilige zending in deze wereld nooit moeten veronachtzamen of 
vergeten....
Voorzeker, de Zaak heeft, zoals iedere andere beweging, haar eigen hindernissen, 
verwikkelingen en onvoorziene moeilijkheden, maar anders dan elke andere menselijke 
organisatie blaast zij een geest van Geloof en Toewijding in, welke ons er steeds wel toe moet 
aanzetten ons opnieuw oprecht in te spannen om deze moeilijkheden onder ogen te zien en 
eventuele geschillen die zich kunnen en zullen voordoen te vereffenen.

23 december 1922, in ”Bahá’í Administration: Selected Messages 1922-1932”, herz. uitg. (Wilmette: Bahá’í 
Publishing Trust, 1974), blz. 27, blz. 28

16. Enerzijds hebben de opmerkelijke onthullingen in het Testament van de Geliefde, zo 
verbazingwekkend in al zijn aspecten, zo nadrukkelijk in zijn geboden, de helderste geesten 
uitgedaagd en in verwarring gebracht, terwijl de steeds toenemende chaos in de wereld, die 
als nooit tevoren wordt bedreigd door ontwrichtende krachten, felle rivaliteit, nieuwe 
beroeringen en ernstige wanorde, het hart van zelfs degenen die het meest enthousiast in de 
bestemming der mensheid geloven bijkans heeft overweldigd en hun geestdrift heeft bekoeld.

En toch, hoe dikwijls schijnen wij de duidelijke en herhaalde waarschuwingen van onze 
geliefde Meester te vergeten, die, in het bijzonder gedurende de laatste jaren van zijn zending 
op aarde, de nadruk legde op de "zware geestelijke beproevingen" waardoor zijn geliefden in 
het Westen onvermijdelijk zouden worden bezocht - beproevingen die hen zouden louteren, 
zuiveren, en voorbereiden op hun grootse roeping.

14 november 1923, in ”Bahá’í Administration: Selected Messages 1922-1932”, blz. 50

17. Dat de Zaak Gods in de dagen die komen gaan menig uitdagend uur zal meemaken, en 
kritieke stadia zal doorlopen ter voorbereiding op de heerlijkheid van het haar beloofde over-
wicht in de nieuwe wereld, is, ontegenzeglijk, keer op keer verzekerd door onze overleden 
Meester, en is ons overvloedig bewezen door haar heroïsch verleden en turbulente geschiede-
nis.

23 februari 1924, in ”Bahá’í Administration: Selected Messages 1922-1932”, blz. 60-61

18. Wij kunnen niet aannemen dat naarmate de Beweging in kracht, in gezag, en in invloed 
toeneemt, de verwarring en het lijden waarmee ze in het verleden te kampen heeft gehad over-
eenkomstig zullen afnemen en verdwijnen. Neen, naarmate ze krachtiger wordt, zullen de 
fanatieke verdedigers van de bolwerken der orthodoxie, tot welke gezindte zij ook behoren, 
wanneer zij de doordringende invloed van dit groeiende Geloof beseffen, opstaan en zich tot 
het uiterste inspannen om haar licht te doven en haar naam in diskrediet te brengen.

12 februari 1927, in ”Bahá’í Administration: Selected Messages 1922-1932”, blz. 123

19. Want laat iedere vurige verdediger van de Zaak van Bahá'u'lláh beseffen dat de stormen 
waarmee dit worstelende Geloof van God beslist te kampen zal krijgen naarmate het proces 
van het uiteenvallen van de maatschappij vordert, heviger zullen zijn dan alle die het 
voorheen reeds heeft doorgemaakt. Laat hij zich er van bewust zijn, dat, zodra de volle 
reikwijdte van de ontzaglijke aanspraak die het Geloof van Bahá'u'lláh maakt ingezien zal 



worden door die traditionele en machtige bolwerken der orthodoxie, wier weloverwogen doel 
het is de gedachten en het geweten der mensen in hun worggreep te houden, dit prille Geloof 
te kampen zal krijgen met vijanden die machtiger en verraderlijker zijn dan de wreedste 
folteraars en de fanatiekste geestelijken die het in het verleden hebben gekweld. Wat voor 
vijanden kunnen er in de stuiptrekkingen die een stervende beschaving zullen teisteren niet 
worden voortgebracht, die de smaad waarmee het Geloof reeds is overladen nog zullen 
verhevigen!
Wij hoeven er slechts de waarschuwende woorden van `Abdu'l-Bahá op na te slaan, om ons 
de omvang en de aard te realiseren van de krachten die voorbestemd zijn om met Gods heilig 
Geloof te strijden. In de donkerste ogenblikken van zijn leven, onder `Abdu'l-Hamíds regime, 
toen hij bijna gedeporteerd zou worden naar de onherbergzaamste gebieden van Noord-
Afrika, en in de tijd dat het veelbelovende licht van de Bahá'í Openbaring net begonnen was 
tot het Westen door te dringen, uitte hij in zijn afscheidsboodschap aan de neef van de Báb 
deze profetische en veelbetekenende woorden: "Hoe groot, hoe geweldig groot is de Zaak! 
Hoe uiterst hevig de aanval van alle volkeren en geslachten der aarde! Eerlang zal het getier 
der massa's door heel Afrika, door heel Amerika, het geschreeuw van de Europeaan en van de 
Turk, het gekerm van India en China, van alle kanten te horen zijn. Iedereen zal zich uit alle 
macht verheffen om Zijn Zaak te weerstaan. Dan zullen de ridders van de Heer, bijgestaan 
door Zijn genade uit den hoge, gesterkt door geloof, geholpen door de kracht van begrip, en 
versterkt met de legioenen van het Verbond, opstaan om de waarheid aan te tonen van het 
vers: 'Aanschouwt de verwarring die over de horden der verslagenen is gekomen!'" 
Hoe gigantisch de strijd ook is waar zijn woorden de voorbode van zijn, ze wijzen ook op de 
volledige overwinning die de verdedigers van de Grootste Naam uiteindelijk voorbestemd 
zijn te behalen. Volkeren, natiën, aanhangers van verschillende geloven, zullen gezamenlijk 
en successievelijk opstaan om haar eenheid te verbrijzelen, haar kracht te ondermijnen en haar 
heilige naam te onteren. Ze zullen niet alleen de geest welke zij inscherpt aanvallen, maar ook 
het bestuur, dat het kanaal, het instrument, de belichaming is van die geest. Want hoe 
duidelijker het gezag wordt waarmee Bahá'u'lláh het toekomstige Bahá'í Gemenebest heeft 
bekleed, hoe heftiger men de waarheden die erin zijn vervat van alle kanten zal betwisten. 

21 maart 1930, in ”The World Order of Bahá’u’lláh” blz. 17-18

20. De scheiding die is ingetreden tussen de instellingen van het Bahá'í Geloof en de 
Islamitische geestelijke organisaties die het bestrijden - een beweging die in Egypte ontstaan 
is en zich nu gestadig uitbreidt door het gehele Midden-Oosten, en te zijner tijd zijn invloed 
zal doen gelden in het Westen -legt iedere loyale handhaver van de Zaak de verplichting op 
zich te onthouden van woorden of daden die afbreuk zouden kunnen doen aan het standpunt 
dat onze vijanden de laatste jaren eigener beweging hebben verkondigd en ingenomen. Van 
deze historische ontwikkeling, waarvan het begin niet te zien was en zelfs ook niet te 
voorzien was in de jaren direct voorafgaande aan het verscheiden van `Abdu'l-Bahá, kan men 
zeggen dat ze het Vormende Tijdperk van ons Geloof heeft ingeluid en de weg heeft bereid 
voor het consolideren van zijn Bestuursstelsel. Naarmate deze beweging aan kracht wint, 
naarmate ze nog meer stuwkracht krijgt door de houding en toekomstige handelingen van de 
Perzische overheid, zullen de gevolgen ervan onvermijdelijk in het Westen merkbaar worden, 
en de kerkleiders, en tenslotte de overheden, er toe aanzetten om de aanspraken te betwisten 
en uiteindelijk de onafhankelijke status te erkennen van de Religie van Bahá'u'lláh.... Onze 
tegenstanders in het Oosten zijn de strijd aangegaan. Onze toekomstige tegenstanders in het 
Westen zullen op hun beurt opstaan om hem nog verder op te voeren. Onze plicht is het om, 
in afwachting van deze onvermijdelijke strijd, de integriteit van ons Geloof ondubbelzinnig 
en met onverdeelde trouw hoog te houden, en de kenmerkende eigenschappen van zijn 
goddelijk aangewezen instellingen aan te tonen.

15 juni 1935, in ”Messages to America: Selected Letters and Cablegrams Addressed to the Bahá’ís of North 
America 1932-1946” (Wilmette: Bahá’í Publishing Committee, 1947), blz. 4-5



21. Dat de krachten van ongodsdienstigheid, van puur materialistische filosofie, van 
onverholen heidendom vrijgekomen zijn, zich nu verbreiden, en, door zich te verenigen, 
enkele van de machtigste Christelijke instellingen van de westerse wereld beginnen binnen te 
dringen, moet iedere onbevooroordeelde waarnemer wel toegeven. Dat deze instellingen 
steeds weerspanniger beginnen te worden, dat enkele daaronder zich al vaag bewust zijn van 
de doordringende invloed van de Zaak van Bahá'u'lláh, dat ze, aangezien hun inherente kracht 
achteruitgaat en hun discipline verslapt, de opkomst van Zijn nieuwe Wereldorde met 
groeiende ontzetting gadeslaan, en geleidelijk aan tot het besluit zullen komen deze aan te 
vallen, dat een dergelijk verzet op zijn beurt hun verval bespoedigt, zullen weinigen, zo zij er 
al zijn, onder hen die de voortgang van Zijn Geloof aandachtig volgen, geneigd zijn te 
betwijfelen....
Deze bedreiging door verwereldlijking, die de Islám aantast en zijn nog overgebleven 
instellingen ondermijnt, die Perzië is binnengedrongen, in India is doorgedrongen, en in 
Turkije triomfantelijk de kop opsteekt, doet zich reeds zowel in Europa als in Amerika voor, 
en is, in verschillende gradaties en in velerlei vormen en benamingen, bezig de grondslag van 
iedere gevestigde religie te ondermijnen.

11 maart 1936, in ”World Order of Bahá’u’lláh” blz. 180-181

22. ...Vruchtbaar zijn voorwaar de jaren die ons allen te wachten staan. De onlosmakelijk met 
elkaar samenhangende processen van innerlijk verval en uiterlijke chaos, verlopen iedere dag 
sneller en leiden onverbiddelijk tot een climax.... De Gemeenschap van de Grootste Naam -
het zuurdesem dat heilzaam op de massa moet inwerken, de uitverkoren overgeblevenen die 
het oprollen van de oude, in diskrediet geraakte, wankelende orde moeten overleven, en 
moeten helpen bij het ontvouwen van een nieuwe in haar plaats, staat klaar, alert, met een 
heldere visie, en resoluut.... Fel en menigvuldig zullen de aanvallen zijn waarmee regeringen, 
rassen, klassen en religies, vol afgunst op haar groeiend aanzien, en vol vrees voor haar 
éénmakende kracht, zullen trachten haar stem tot zwijgen te brengen, en haar fundamenten te 
ondermijnen. Onbewogen door de betrekkelijke onbekendheid waarin zij zich op dit moment 
bevindt, en niet afgeschrikt door de krachten welke in de toekomst tegen haar in het geweer 
zullen komen, zal deze Gemeenschap, daar heb ik het volste vertrouwen in, hoe kwellend de 
pijnen van een in barensnood verkerende tijd ook mogen zijn, haar bestemming volgen, 
zonder van haar koers af te wijken, met onverminderde waardigheid, onverzettelijk in haar 
vastberadenheid, en onwrikbaar in haar overtuigingen.

5 juli 1938, in ”Messages to America: Selected Letters and Cablegrams Addressed to the Bahá’ís of North 
America 1932-1946”, blz. 14

23. ...Hoe kan het begin van een mondiale omwenteling, waarin krachten ontketend worden 
die het maatschappelijk, het godsdienstig, het politiek en het economisch evenwicht van de 
geordende maatschappij o zo ernstig ontwrichten, waarin politieke stelsels, rassenleer, 
maatschappelijke opvattingen, culturele maatstaven, godsdienstige genootschappen, en han-
delsbetrekkingen in chaotische verwarring gebracht worden -hoe kunnen zulke beroeringen, 
op een zó ongekend grote schaal, geen weerslag hebben op de instellingen van een zo jong 
Geloof, waarvan de leringen direct en wezenlijk van invloed zijn op al deze gebieden van 
menselijk handelen?
Geen wonder dus, als zij die de banier van zulk een doordringend Geloof, zulk een uitdagende 
Zaak hooghouden, ontdekken dat het effect van deze wereldschokkende krachten ook op hen 
van invloed is. Geen wonder als zij ontdekken dat temidden van deze draaikolk van strijdende 
hartstochten hun vrijheid wordt beknot, hun leerstellingen veracht, hun instellingen 
aangevallen, hun beweegredenen belasterd, hun gezag bedreigd, hun aanspraak verworpen...
Evenmin zou geen van de veelvuldige gelegenheden van een geheel andere aard onopgemerkt 
mogen blijven, die zich door de ontwikkeling van het Geloof zelf zullen voordoen, hetzij in 
het wereldcentrum, hetzij op het Noordamerikaanse continent, of zelfs in de meest afgelegen 
streken der aarde, waarbij opnieuw een beroep wordt gedaan op de Amerikaanse gelovigen 
om een taak te vervullen die niet minder opvallend is dan het aandeel dat zij voorheen gehad 



hebben in hun gezamenlijke bijdrage aan de verbreiding van de Zaak van Bahá'u'lláh. Ik kan 
voorlopig slechts enkele willekeurige gelegenheden aanhalen die mij duidelijk voor ogen 
staan, in een poging een overzicht te geven van mogelijkheden voor de toekomst:....
...de bevrijding van Bahá'í gemeenschappen uit de kluisters van godsdienstige orthodoxie in 
Islamitische landen zoals Perzië, `Iráq, en Egypte, en de daaruit voortvloeiende erkenning 
door de overheid in die landen, van de onafhankelijke status en het godsdienstig karakter van 
de Nationale en Plaatselijke Bahá'í Raden; de voorzorgsmaatregelen ter bescherming die 
moeten worden uitgedacht, gecoördineerd, en uitgevoerd om de volle kracht te neutraliseren 
van de onontkoombare aanvallen die kerkelijke organisaties van verschillende gezindten mid-
dels gestructureerde pogingen in toenemende mate zullen ondernemen en niet aflatend zullen 
voortzetten; en ten laatste, maar daarom niet minder belangrijk, de veelsoortige vraagstukken 
die onder ogen gezien moeten worden, de hindernissen die overwonnen moeten worden en de 
verantwoordelijkheden die men op zich moet nemen, om een zwaar beproefd Geloof in staat 
te stellen de opeenvolgende stadia te doorlopen van volslagen onbekendheid, van feitelijke 
onderdrukking, en van volledige emancipatie, wat op zijn beurt zal leiden tot het erkend 
worden als onafhankelijk Geloof, dat de status van volledige gelijkheid met zijn zusterreligies 
geniet, gevolgd door de vestiging en erkenning van het Geloof als staatsgodsdienst, wat op 
zijn beurt weer moet wijken voor het door het Geloof verkrijgen van de rechten en 
voorrechten welke verbonden zijn aan de Bahá'í staat, die in werking zullen treden in de vol-
heid zijner macht, een stadium dat uiteindelijk zijn hoogste punt moet bereiken bij het 
opkomen van het wereldomvattende Bahá'í Gemenebest, dat geheel en al bezield zal zijn met 
de geest, en uitsluitend zal functioneren uitdrukkelijk in overeenstemming met de wetten en 
beginselen van Bahá'u'lláh....
Bij het ondernemen van deze tweeledige kruistocht zullen de moedige krijgers, die in naam 
van Bahá'u'lláh voor Zijn Zaak strijden, noodzakelijkerwijs op hardnekkige tegenstand stuiten 
en menige tegenslag te verduren krijgen. Zij moeten rekening houden met hun eigen in-
stincten, maar ook met de razernij van conservatieve krachten, de tegenstand van gevestigde 
belangen, en de tegenwerpingen van een verdorven en genotzuchtige generatie en zij moeten 
deze onversaagd weerstaan, en volledig overwinnen. Terwijl hun verdedigingsmaatregelen 
voor de op handen zijnde strijd georganiseerd en uitgebreid worden, kunnen er stormen van 
smaad en bespotting, en campagnes van veroordeling en verkeerde voorstelling van zaken 
tegen hen losbarsten. Hun Geloof, zo zullen zij misschien spoedig bemerken, wordt 
aangevallen, hun beweegredenen misduid, hun oogmerken te schande gemaakt, hun streven 
bespot, hun instellingen versmaad, hun invloed gekleineerd, hun gezag ondermijnd, en hun 
Zaak wordt, soms, door enkelen verlaten die of niet in staat zijn de aard van hun idealen naar 
waarde te schatten, of niet genegen zijn de zware last van de toenemende afkeuring die een 
dergelijke krachtmeting zeker met zich meebrengt te verduren. "Terwille van `Abdu'l-Bahá", 
zo heeft de geliefde Meester voorzegd, "zal menige beproeving op u neerdalen. Zorgen zullen 
uw deel zijn en lijden zal u treffen."
Laat echter het onoverwinlijke leger van Bahá'u'lláh, dat in het Westen, en in een van zijn 
potentiële stormcentra, in Zijn naam en terwille van Hem, een van zijn felste en glorierijkste 
slagen moet leveren, niet bevreesd zijn voor welke kritiek er dan ook op gericht moge 
worden. Het moet zich niet laten afschrikken door welke veroordeling dan ook waarmee de 
tong van de lasteraar kan trachten zijn beweegredenen te verlagen. Laat het niet terugdeinzen 
voor de dreigende opmars van de krachten van fanatisme, van orthodoxie, van corruptie en 
van vooroordelen die ertegen kunnen samenspannen. De stem der kritiek is een stem die 
indirect de verkondiging van zijn Zaak versterkt. Impopulariteit dient slechts om het verschil 
tussen het leger en zijn tegenstanders duidelijker te doen uitkomen, terwijl uitsluiting zelf de 
magnetische kracht is waardoor uiteindelijk de luidruchtigste en hardnekkigste vijanden tot 
zijn kamp zullen worden overgehaald.
(25 december 1938, ”The Advent of Divine Justice” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1984), blz. 2-3, blz. 14-

15, blz. 41-42)



24. Ook mag men in een overzicht van de hoofdlijnen van een zo gezegend en vruchtbaar 
beleid niet nalaten de profetieën te vermelden die door de onfeilbare pen van het aangewezen 
Middelpunt van Bahá'u'lláhs Verbond zijn opgetekend. Deze voorspellen de hevige aanval die 
de onweerstaanbare opmars van het Geloof in het Westen, in India en in het Verre Oosten zal 
veroorzaken, wanneer het in contact komt met de aloude geestelijke orden van de Christenen, 
de Boeddhisten, en de Hindoes. Ze voorspellen de onrust die zijn bevrijding van de ketenen 
van religeuze orthodoxie zal teweegbrengen in het Amerikaanse, het Europese, het 
Aziatische, en Afrikaanse continent.

”God Schrijdt Voorbij” (Den Haag: Stichting Bahá’í Literatuur 1983), blz. 331

25. Ongeacht hoe lang de periode ook is die hen scheidt van de uiteindelijke overwinning, hoe 
moeilijk ook de taak, hoe enorm ook de inspanningen die van hen verlangd worden, hoe 
donker ook de dagen die de mensheid, verbijsterd en zwaar op de proef gesteld, in het uur van 
haar hevigste nood zal doormaken, hoe ernstig ook de beproevingen waarvoor zij die haar 
bestemming moeten vervullen zich gesteld zullen zien, hoe pijnigend ook de pijlen die hun 
huidige vijanden - en de vijanden die de Voorzienigheid via Zijn geheimzinnige 
beschikkingen, van binnenuit of van buitenaf zal opwekken - op hen mogen doen neerdalen, 
hoe smartelijk ook de bezoeking van het tijdelijk gescheiden zijn van het hart en het 
zenuwcentrum van hun Geloof, die hun door toekomstige, niet te voorziene beroeringen kan 
worden opgelegd, ik bezweer hun, bij het kostbaar bloed dat in zo grote hoeveelheden 
vloeide, bij de levens van de ontelbare heiligen en helden die werden opgeofferd, bij het 
allerhoogste, het glorierijke offer van de Profeet en Heraut van ons Geloof, bij de 
beproevingen die zijn Stichter Zelf gewillig onderging opdat Zijn Zaak zou kunnen leven, 
Zijn Orde een ontredderde wereld zou kunnen verlossen, en haar luister zich over de hele pla-
neet zou kunnen uitspreiden - ik bezweer hun, daar dit gewichtige uur naderbij komt, te 
besluiten nimmer te versagen, nimmer te weifelen, nimmer te verslappen, totdat alle doelen in 
de Plannen die op een later tijdstip nog zullen worden afgekondigd geheel en al in vervulling 
zijn gegaan.
30 juni 1952, in ”Messages to the Bahá’í World 1950-1957” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1971), blz. 38-

39

26. ...laat hen voorwaarts trekken, niet afgeschrikt door het misbaar dat de exponenten der 
religieuze orthodoxie zeker zullen maken, of door de beperkende maatregelen die de politieke 
leiders misschien zullen opleggen; niet uit het veld geslagen door hun geringe aantal en de 
veelheid hunner mogelijke tegenstanders; toegerust met de doeltreffende wapens die zij 
eigenhandig geleidelijk en nijver hebben gesmeed in afwachting van die glorierijke en 
onvermijdelijke ontmoeting met de gebundelde krachten van bijgeloof, van corruptie, en van 
ongeloof; hun hele vertrouwen stellend in de onvergelijkelijke invloed van Bahá'u'lláhs 
leringen, in de aloverwinnende kracht van Zijn macht en de onfeilbaarheid van Zijn 
glorierijke en dikwijls herhaalde beloften....

18 juli 1953, in ”Citadel of Faith, Messages to America 1947-1957” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1980), 
blz. 120

27. De bestuurlijke problemen waarmee u te maken hebt zijn complex en verschillend van 
aard. De tegenstand die een ontluikend Geloof noodzakelijkerwijs zal ontmoeten, in het bij-
zonder van de leiders der religieuze orthodoxie in de Islamitische landen in het Noorden, zal, 
naarmate er meer instellingen van dit Geloof komen, steeds duidelijker worden en in 
hevigheid toenemen.

In het handschrift van Shoghi Effendi, toegevoegd aan een brief gedateerd 2 juli 1956, namens hem geschreven 
aan een Nationale Geestelijke Raad in Afrika.





Uit brieven geschreven namens Shoghi Effendi

28. ...Want de geschiedenis van de Zaak is, vooral in Perzië, een duidelijke illustratie van de 
waarheid dat zulke vervolgingen er steevast toe leiden dat de gelovigen gesterkt worden in 
hun geloof, doordat de geestelijke krachten die latent in hun hart aanwezig zijn gestimuleerd 
worden, en doordat ze een nieuw en dieper bewustzijn van hun plichten en verantwoorde-
lijkheden jegens het Geloof in hen opwekken. Doordat de vooruitgang van de Zaak alleen al 
haat en afgunst wekt bij volkeren en naties, veroorzaakt deze in feite voor zichzelf moei-
lijkheden en obstakels die slechts door haar goddelijke geest overwonnen kunnen worden. 
`Abdu'l-Bahá heeft nadrukkelijk verklaard dat de vijandigheid en tegenstand van de wereld 
zullen toenemen evenredig aan de uitbreiding en vooruitgang van het Geloof. Hoe groter het 
enthousiasme van de gelovigen en hoe opvallender het effect van hun prestaties, des te feller 
zal de tegenstand van de vijand zijn.

20 januari 1935, aan een Nationale Geestelijke Raad

29. Hij is zich zeker ten volle bewust van de moeilijkheden die de vrienden, niet alleen in uw 
centrum maar over de hele wereld, dagelijks moeten overwinnen bij hun poging het be-
stuursapparaat van het Geloof te vestigen en te verbeteren. Deze moeilijkheden en obstakels 
beschouwt hij echter als onvermijdelijk, daar ze inherent zijn aan het voorbestemde proces 
waardoor de Zaak van Bahá'u'lláh zich zal ontwikkelen en uiteindelijk haar overwicht in de 
wereld zal vestigen. Zulke moeilijkheden zijn niet alleen onvermijdelijk, maar ze moeten 
zelfs gezien worden als een door God gegeven beproeving waardoor de vrienden de 
geestelijke en morele krachten die latent in hen aanwezig zijn, kunnen en ook zeker zullen 
versterken en vervolmaken, om zodoende die goddelijke beschaving welke God hen beloofd 
heeft te helpen vestigen.
Beproevingen en lijden, zo heeft Bahá'u'lláh ons herhaaldelijk in Zijn Tafelen gewaarschuwd, 
zijn als de olie waarmee de lamp wordt gevoed. De Zaak kan haar volle glorie pas openbaren, 
als ze juist die obstakels die haar van tijd tot tijd in de weg staan en soms haar fundamenten 
lijken te bedreigen het hoofd biedt en met succes overwint. Zulke obstakels, zorgen en 
beproevingen zijn voorwaar verhulde zegeningen en moeten als zodanig wel helpen het 
Geloof te bevorderen.

31 juli 1935, aan een gelovige

30. ...al doet het hem oprecht verdriet te vernemen dat de gelovigen in dat centrum 
voortdurende en boosaardige tegenwerking ondervinden van de vijanden van de Zaak in ..., en 
vooral van de geestelijken. Het is echter zijn wens dat u de vrienden aanspoort zich niet in het
minst terneergeslagen of ontmoedigd te voelen, maar met hernieuwde vastberadenheid, 
eenheid en kracht door te gaan met hun heilige taak het Geloof te verspreiden en te vestigen, 
in vertrouwen op de glorierijke toekomst die hun wacht. Hoe groter het aantal vervolgingen 
wordt en hoe heviger van aard die worden, des te dieper moet hun geloof in de unieke missie 
welke door Bahá'u'lláh aan hen werd toevertrouwd zijn, en des te groter hun ijver om de 
volledige vervulling ervan te helpen bespoedige
Zoals iedere goddelijke Zaak, kan ook deze slechts met succes gevestigd worden als ze het 
hoofd biedt aan en heldhaftig triomfeert over de krachten der oppositie waardoor ze wordt 
aangevallen. De geschiedenis van het Geloof is daarvan op zich al voldoende bewijs. 
Beproevingen en vervolgingen zijn altijd het lot van de uitverkorenen Gods geweest, en dat 
zal altijd zo blijven. Maar zij moeten deze beschouwen als verhulde zegeningen, daar hun 
geloof hierdoor levend, zuiver en sterk wordt. Bahá'u'lláh vergelijkt zulke kwellende 
beproevingen met de olie die de lamp van Gods Zaak voedt.
De vrienden moeten daarom wanneer zij geconfronteerd worden met vervolgingen geen louter 
berustende houding aannemen. Zij moeten die vervolgingen veeleer verwelkomen en ze als 
middel gebruiken voor hun eigen geestelijke verheffing en tevens voor de bevordering van de 



Zaak. Naarmate het Geloof sterker wordt en de serieuze aandacht en achting van de bui-
tenwereld trekt, moeten de vrienden een zelfde, zo niet grotere, toename van de krachten der 
oppositie verwachten, die zich van alle kanten, de wereldlijke en de religieuze, zullen 
verenigen om de basis van zijn bestaan te ondermijnen. Het uiteindelijke resultaat van zulk 
een strijd, die zeker enorm zal zijn, is voor ons gelovigen duidelijk. Een Geloof geboren uit 
God en geleid door Zijn goddelijke en aldoordringende geest, moet dan uiteindelijk wel 
triomferen en zich hecht vestigen, hoe hardnekkig en verraderlijk de krachten waarmee het te 
kampen heeft ook mogen zijn. De vrienden moeten vol vertrouwen zijn en met de uiterste 
wijsheid en gematigdheid handelen, en zich vooral onthouden van provocerende handelingen. 
De toekomst is zeker aan hen.

24 juni 1936, aan een gelovige

31. ...Zijn vrees gaat eerder uit naar die vrienden die geneigd zijn zulke ontwikkelingen te 
beschouwen als het luiden van de doodsklok over de Zaak, doordat ze zich onvoldoende 
bewust zijn van de goddelijke kracht die op mysterieuze wijze in het Geloof werkzaam is. In 
zijn boodschappen van de afgelopen weken aan de vrienden in ... heeft hij steeds benadrukt -
en hij wil graag dat u hetzelfde doet in al uw gesprekken en correspondentie met hen - dat de 
Zaak vroeg of laat zeker te lijden krijgt van allerlei aanvallen en vervolgingen; dat deze in 
feite het levensbloed van haar instellingen vormen en als zodanig een onlosmakelijk en 
wezenlijk onderdeel van haar ontwikkeling en groei uitmaken. Beproevingen en rampspoeden 
zijn, zoals Bahá'u'lláh zegt, de olie die de lamp van de Zaak voedt, en zijn feitelijk verhulde 
zegeningen. De vrienden moeten er daarom op vertrouwen dat al deze aanvallen waaraan de 
Zaak nu in ... wordt blootgesteld, een noodzakelijk onderdeel zijn van de ontwikkeling van de 
Zaak, en dat het resultaat ervan haar tot voordeel zal strekken.

31 augustus 1937, aan een gelovige

32. ...Later, wanneer aan de ene kant de vooruitgang van de Zaak en aan de andere kant het 
daarmee gepaard gaande verval in de kerkelijke organisaties, de christelijke kerkleiders er 
onvermijdelijk toe zal aanzetten zich fel tegen het Geloof te verzetten en het te ondermijnen, 
zullen de gelovigen een werkelijke kans krijgen de Zaak te verdedigen en haar recht te doen 
gelden.

25 mei 1938, aan een Nationale Geestelijke Raad

33. Het lijkt vreemd en meelijwekkend dat de Kerk en de geestelijkheid hun volgelingen 
voortdurend oproepen voorbereid te zijn de Waarheid te ontvangen, en dat zij altijd, in elk 
tijdperk, juist de bitterste tegenstanders zijn van die Waarheid! Zij hebben zich zó 
vastgeklampt aan de vorm, dat de eigenlijke essentie hun ontgaat!
Beschuldigingen zoals uw predikant in het openbaar tegen u en het Bahá'í Geloof heeft geuit, 
kunnen de Zaak echter in het geheel niet schaden; integendeel, ze leiden er slechts toe dat haar 
naam overal verspreid wordt en zij als een onafhankelijke religie aangemerkt wordt.

17 februari 1945, aan een gelovige

34. Het is erg jammer dat sommige vrienden onder druk van de kerkelijke leiders het Geloof 
hebben verlaten. Natuurlijk was het onvermijdelijk dat kerkelijke leiders zich tegen ons 
zouden keren. De Meester heeft voorspeld dat dit zou gebeuren; en evenzo zal juist de aard 
der gebeurtenissen waardoor het Geloof groeit en zich ontwikkelt en daarbij leden uit de kerk 
weghaalt, een reactie van de kerk tegen ons veroorzaken. We moeten in gedachten houden dat 
iedere aanval van de religieuze leiders in het verleden een middel is geweest voor de ontwik-
keling van het Geloof zelf, omdat degenen die naar de aanvallen luisteren wel móeten worden 
getroffen door zijn zuiverheid en oprechtheid.

19 juni 1957, aan een gelovige



Uit brieven geschreven door het Universele Huis van Gerechtigheid

35. De geweldige overwinningen die in naam van Bahá'u'lláh behaald zijn, ... en de triomfen 
die in toenemende mate door Zijn toegewijde en ijverige geliefden in ieder land behaald 
worden, zullen zonder twijfel de interne en externe vijanden van het Geloof er opnieuw toe 
aanzetten te trachten het Geloof aan te vallen en het enthousiasme van zijn aanhangers te 
temperen....
... de voortgaande ontvouwing en de opmars van het Geloof van God zullen zeker tegen-
standers doen opstaan die zonder twijfel de voorboden zijn van de wereldwijde oppositie die 
komen gaat, en ondubbelzinnig de uiteindelijke overwinning zeker stellen.
Wij zijn ervan overtuigd dat ... de tijd is gekomen dat zij [de vrienden] duidelijk inzien dat de 
beslissende krachtmetingen die in het verschiet liggen onontkoombaar zijn, en u hun volle 
steun geven door vol vertrouwen en vastberaden "de pijlen" af te weren die op hen gericht 
zullen worden door "zowel hun huidige vijanden als door degenen welke de Voorzienigheid, 
door Zijn mysterieuze beschikking, van binnenuit of van buitenaf zal doen opstaan", en het 
Geloof van God helpen en het in staat stellen verhevener hoogten te bereiken, schitterender 
triomfen te behalen en meer essentiële stadia te doorlopen in zijn voorbestemde gang naar 
volkomen overwinning en wereldwijd overwicht.

(26 november 1974 aan alle Nationale Geestelijke Raden)



Uit brieven geschreven namens het Universele Huis van Gerechtigheid.

36. ... Wij moeten u namens het Universele Huis van Gerechtigheid zeggen dat het te 
verwachten valt dat er boeken tegen het Geloof geschreven zullen worden waarin gepoogd 
wordt zijn leringen te verdraaien, zijn prestaties te kleineren, zijn Stichters en leiders te 
belasteren en zijn grondslagen te vernietigen. De vrienden moeten zich niet onnodig ongerust 
maken wanneer deze boeken verschijnen en ze moeten er zeker geen punt van maken.

(30 maart 1976 aan een Nationale Geestelijke Raad)

37. Naarmate uw onderrichts- en proclamatiewerk vooruitgang boekt, zullen er beslist steeds 
meer confrontaties komen met de oudere religieuze instellingen in ..., en het is het soort trouw 
zoals betoond door ... dat respect voor de Zaak zal afdwingen en de bevestigingen van 
Bahá'u'lláh zal aantrekken.

(7 juni 1981 aan een Nationale Geestelijke Raad)

38. ... In deze tijd kunnen de Bahá'ís verwachten dat de vlam van fanatisme onder de vijanden 
van het Geloof in Islamitische landen ontstoken zal worden. Bij het tegemoettreden van aan-
vallen moeten de vrienden leren de geest van standvastigheid en moed samen te laten gaan 
met liefde en wijsheid. Zij moeten ruzie en strijd vermijden en zich dusdanig gedragen dat zij 
geen vergelding uitlokken. Dit houdt ook in dat zij bij hun onderrichtsactiviteiten tactvol 
handelen.

(22 augustus 1983 aan een Nationale Geestelijke Raad)

39. Gezien de opkomst van religieuze dweepzucht en fundamentalisme in de meeste delen 
van de wereld, is het wellicht tijd dat uw Nationale Raad probeert de Bahá'ís te wapenen 
tegen aanvallen zoals die voorkomen in dit boek,5 dat zo kenmerkend is voor de benadering 
van de Christelijke kerken. Zoals u weet zullen deze kerken vroeg of laat tegen de Zaak 
opstaan.
U wordt daarom verzocht te overwegen een kundig persoon, of een aantal personen, te vragen 
passend materiaal voor te bereiden, misschien voor een folder, dat de vrienden kunnen 
gebruiken bij het omgaan met verkeerde voorstellingen van de Bahá'í Leringen door 
Christenen.

(18 oktober 1984 aan een Nationale Geestelijke Raad)



II.”De onweerstaanbare opmars van het Geloof van Bahá’u’lláh”
Shoghi Effendi, ”Messages to America: Selected Letters and Cablegrams Addressed to the Bahá’ís of North 

America”, blz. 51

Uit de geschriften van Bahá’u’lláh

40. Zeg: Rampspoeden zijn een horizont van Mijn Openbaring. De dagster der genade schijnt 
daarboven en geeft een licht dat noch door de wolken van 's mensen ijdele inbeelding, noch 
door de holle denkbeelden van de aanvaller kan worden verduisterd.
Volgt gij de voetsporen van uw Heer, en gedenkt Zijn dienaren zoals Hij u gedenkt, zonder u 
te laten afschrikken door het getier der achtelozen of het zwaard van de vijand.... Verspreidt 
wijd en zijd de zoete geuren van uw Heer en weifelt niet, ware het slechts een ogenblik, in de 
dienst van Zijn Zaak. De dag komt nader waarop de overwinning van uw Heer, de 
Immervergevende, de Almilddadige, zal worden verkondigd.

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh, XVII, p. 29)

41. Zie hoe in deze Godsbeschikking de onwaardigen en dwazen zich ijdellijk verbeeld 
hebben dat zij door middel van bloedbaden, roof en verbanning de Lamp die de Hand van 
goddelijke macht had ontstoken, konden uitdoven en de Dagster van eeuwigdurende pracht 
verduisteren. Hoe volkomen onwetend schenen zij te zijn van de waarheid dat zulke 
tegenspoed de olie is die de vlam van deze Lamp voedt! Zodanig is Gods herscheppende 
kracht. Hij verandert al wat Hij wil; Hij heeft waarlijk macht over alle dingen....

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh, XXIX, p. 48)

42. ...Zeg: De hevige stormen en wervelwinden der wereld en haar volkeren kunnen nooit het 
fundament doen wankelen waarop de rotsvaste standvastigheid van Mijn uitverkorenen is 
gegrondvest. Genadige God! Wat kon deze mensen ertoe hebben aangezet de geliefden van 
Hem Die de eeuwige Waarheid is, te knechten en gevangen te zetten?. . . De dag nadert echter 
dat de gelovigen de Dagster van gerechtigheid in haar volle luister zullen zien schijnen vanuit 
de Dageraad van glorie. Aldus onderricht u de Heer van alle bestaan vanuit deze plaats, Zijn 
afschuwelijke Gevangenis.

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh, CLXII, p. 200)

43. Bij elke nieuwe beproeving openbaarde Hij een vollere maat van Uw Zaak, en verhief al 
hoger Uw woord.

”Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1979), blz. 37

44. ...Zouden zij trachten Zijn licht op het vasteland te verbergen, dan zou Hij voorzeker Zijn 
hoofd in het midden der oceaan opheffen en met luide stem verkondigen: 'Ik ben de 
levengever der wereld!' ... En zouden zij Hem in een donkere put werpen, dan zullen ze Hem 
terugvinden, gezeten op de hoogste toppen der aarde, luide roepend tot de gehele mensheid: 
'Ziet, het Verlangen der wereld is gekomen in Zijn majesteit, Zijn soevereiniteit, Zijn 
alovertreffende heerschappij!' En als Hij begraven zou worden in het diepste der aarde, dan 
zou Zijn Geest, opwiekend naar de hoogste hemel, de roep doen schallen: 'Aanschouwt de 
komst van de Heerlijkheid; getuigt van het Koninkrijk van God, de Heiligste, de Genadige, de 
Almogende!'

Aangehaald in: Shoghi Effendi, ”De Beschikking van Bahá’u’lláh”, (Den Haag, Nationale Geestelijke Raad van 
de Bahá’ís van Nederland, 1981), p. 15

45. Op dit moment herinneren Wij ons onze geliefden, en brengen hun de vreugdevolle 
tijding van Gods onuitputtelijke genade en van hetgeen voor hen is bepaald in Mijn duidelijke 
Boek. Gij hebt afkeuring door de vijanden verdragen uit liefde voor Mij, en hebt de 



afgrijselijke wreedheden die de goddelozen u hebben aangedaan standvastig ondergaan op 
Mijn Pad. Hiervan leg Ikzelf getuigenis af, en Ik ben de Alwetende. Hoe groot is het aantal 
plaatsen dat met uw bloed werd veredeld omwille van God. Hoe talrijk zijn de steden waarin 
het geluid van uw klaagzang te horen was en het geweeklaag om uw zielesmart zich verhief. 
Hoe veel gevangenissen waren er waar u in geworpen werd door de legerscharen van tirannie. 
Weest gij ervan verzekerd dat Hij u de overwinning zal schenken, u zal verheerlijken te 
midden van de volkeren der wereld en uw hoge rang zal aantonen voor het oog van alle 
naties. Hij zal voorzeker niet dulden dat de beloning van Zijn begunstigden teloor zal gaan.

”Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas”, rev. ed., (Haifa: Bahá’í World Centre, 1982), blz. 
246-247

46. ...Waarlijk, God laat Zijn Zaak zegevieren, nu eens met behulp van Zijn vijanden en dan 
weer krachtens de bijstand van Zijn uitverkorenen. Wat deze zuivere en gezegende zielen 
betreft heeft Onze Pen van Heerlijkheid datgene geopenbaard wat de hele wereld, haar 
schatten en al wat zich erin bevindt, overtreft. Eerlang zal de achtelozen en de boosdoeners 
vergolden worden naar wat hun handen hebben aangericht.

(Uit een onlangs in het Engels vertaalde Tafel)

47. Wat zich in de wereld van het aardse bestaan ook voordoet is licht voor Zijn geliefden en 
vuur voor mensen die opstandig zijn en strijden. Zelfs als alle verliezen van de wereld 
gedragen zouden worden door één van de vrienden van God, dan zou deze daar nòg baat bij 
hebben, terwijl werkelijk verlies zou worden geleden door degenen die eigenzinnig, onwetend 
en vol minachting zijn. Ofschoon de auteur van het volgende gezegde het anders had bedoeld, 
toch stellen Wij dat het van toepassing is op de werking van Gods onveranderlijke Wil: 'Even 
of oneven, gij zult de weddenschap winnen'. De vrienden van God zullen onder alle 
omstandigheden winnen en voordeel behalen, en zullen ware rijkdom erlangen. In vuur 
blijven zij koud, en uit water komen zij droog te voorschijn. Hun aangelegenheden verschillen 
van de aangelegenheden van de mensen. Winst is hun deel, bij welke handeling dan ook. 
Hiervan getuigt iedere wijze met een scherpziende blik en iedere rechtvaardige met een 
luisterend oor."

(Uit een onlangs in het Engels vertaalde Tafel)



Uit de Geschriften en uitspraken van ‘Abdu’l-Bahá

48. De vrienden van God worden gesteund door het Koninkrijk in den hoge, en zij behalen 
hun overwinningen met behulp van de verzamelde legers van de allerhoogste leiding. Aldus 
zal voor hen iedere moeilijkheid worden weggenomen, ieder probleem uiterst gemakkelijk 
worden opgelost.

”Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá ” 221, blz. 279

49. ...Binnenkort zullen de Westerse gebieden net zo stralend worden als de horizonten van 
het Oosten, en zal de Zon der Waarheid zo stralend schijnen dat het duister van dwaling zal 
vervagen en verdwijnen. In groten getale zal men tegen u opstaan, u onderdrukken, u met 
smaad overladen, zich verheugen over uw tegenspoed, u beschouwen als mensen die gemeden 
moeten worden, en u leed berokkenen; toch zal uw hemelse Vader u zulk een geestelijke 
verlichting schenken, dat gij zult worden als de stralen van de zon die, bij het verjagen van de 
donkere wolken, doorbreken en het aardoppervlak in een zee van licht baden. Het is uw plicht 
om, als deze beproevingen u komen te overvallen, pal te staan, en geduldig en volhardend te 
zijn. In plaats van met gelijke munt te betalen, moet u tegenstand met de uiterste welwillendh-
eid en liefderijkheid beantwoorden, en in geen geval belang hechten aan wreedheden en 
onrechtvaardigheden, maar ze veeleer beschouwen als het baldadige gedrag van kinderen. 
Want uiteindelijk zal de schittering van het Koninkrijk de duisternis van de wereld van het 
zijn verdrijven, en zal het heilige, verheven karakter van uw bedoelingen onmiskenbaar 
duidelijk worden. Niets zal verborgen blijven: al wordt de olijfolie in het diepste gewelf 
bewaard, op een dag zal ze helder branden in de lamp boven op het baken. De kleinen zullen 
groot gemaakt worden, en de machtelozen zal kracht gegeven worden; degenen die in hun 
prille jeugd zijn, zullen de kinderen van het Koninkrijk worden, en de afgedwaalden zullen 
geleid worden naar hun hemels thuis.

(Uit een onlangs in het Engels vertaalde Tafel)

50. ...Gij hebt geschreven over de toenemende erkenning van de Zaak van God in uw land. 
Het lijdt geen twijfel dat het Geloof van God van dag tot dag vorderingen zal maken in dat 
land, want het zal worden bijgestaan door de versterkende kracht van de Heilige Geest, en de 
bevestiging van het Woord van God. En evenmin lijdt het enige twijfel dat leden van de 
Christelijke geestelijkheid er met onverzoenlijke vijandigheid tegen zullen opstaan, vol 
verlangen u onrecht te doen en te onderdrukken, en trachtend u met twijfels te overweldigen; 
want de verbreiding van de Zaak van God zal leiden tot het tanen van hun voorspoed -zoals 
vóór hen de voorspoed der Farizeeën ging tanen - en zal ten gevolge hebben dat de 
waardigheid en het aanzien die zij nu onder de mensen genieten, verloren gaan.
Overdenk de tijd van Jezus, en de daden die door de Joodse schriftgeleerden en Farizeeën 
werden bedreven. Zulke daden zullen in deze dag door de handen van deze Christelijke gees-
telijken worden herhaald. Wees echter niet verontrust; wees standvastig en trouw, want het is 
zeker dat een schare van zielen met oneindige liefde zal opstaan om het Koninkrijk van God 
binnen te treden. Deze zielen zullen u belonen voor de kwellingen, de vernedering en 
minachting waaraan u door de geestelijkheid wordt onderworpen; de onrechtvaardigheden die 
door deze laatstgenoemden worden begaan, zullen zij beantwoorden met vriendelijke daden, 
totdat, uiteindelijk, zoals ook de ervaring uit het verleden heeft geleerd, de kinderen van het 
Koninkrijk de overhand zullen krijgen en de overwinning de hunne zal zijn. Weest u hiervan 
overtuigd.

(Uit een onlangs in het Engels vertaalde Tafel)

51. Allen die opstaan om de Zaak van God te dienen, zullen worden vervolgd en verkeerd 
worden begrepen. Dat is altijd zo geweest, en zal altijd zo blijven. Laat vriend noch vijand u 
uw kalmte doen verliezen, uw geluk bederven of u van uw doel afhouden. Vertrouw geheel 



op God. Dan zal vervolging en laster u des te stralender maken. De boze opzet van uw 
vijanden zal zich tegen hen keren. Zij, en niet u, zullen te lijden hebben. Onderdrukking is de 
wind die het vuur van de Liefde tot God aanwakkert. Verwelkom vervolging en verbittering. 
Een soldaat kan wapens dragen, maar pas wanneer hij in de strijd oog in oog heeft gestaan 
met de vijand, heeft hij zijn plaats in het leger van de koning verdiend. Laat u door niets 
verslaan. God is uw helper. God is onoverwinnelijk. Wees standvastig in het Hemels 
Verbond. Bid om kracht. Die zal u gegeven worden, hoe moeilijk de omstandigheden ook 
zijn.

”Star of the West”, dl. 4, nr. 5 (5 juni 1913), blz. 88 -herziene Engelse vertaling

52. En nu kunt u, indien u handelt in overeenstemming met de leringen van Bahá'u'lláh, ervan 
verzekerd zijn dat u zult worden geholpen en gesterkt. U zal de overwinning worden 
geschonken bij al wat u onderneemt, en alle bewoners der aarde zullen niet bij machte zijn u 
te weerstaan. Gij zijt veroveraars, omdat de kracht van de Heilige Geest u terzijde staat. 
Boven alle fysieke en waarneembare krachten uit, zal de Heilige Geest zelf u te hulp komen.

”Star of the West”, dl. 8, nr. 8 (1 augustus 1917), blz. 103 - herziene Engelse vertaling.



Uit de geschriften van Shoghi Effendi

53. ...Als dat land6 in de komende tijd mocht worden overspoeld door allerlei bezoekingen en 
rampen, als bij de ontberingen van dit moment nog het uitbreken van wijdverspreide 
burgerlijke oproer gevoegd mocht worden, als de reeds donkere horizonten van het land nog 
duisterder en onheilspellender mochten worden, dan moet u niet in verwarring geraken en 
wanhopig worden, en uzelf ook niet toestaan ook maar een haarbreed af te wijken van die 
zuivere en weloverwogen koers die u tot op heden hebt gevolgd, met andere woorden, van uw 
volhardende, onvermoeibare en niet aflatende inspanning om het aantal Bahá'í 
bestuursinstellingen te vergroten, de grondslagen ervan te versterken, de goede naam die ze 
genieten meer eer aan te doen, en het respect en het aanzien dat ze hebben te vergroten. De 
bevrijding van deze onschuldige en onrechtvaardig behandelde gemeenschap uit de ketenen 
van gevangenschap en haar verlossing uit de klauwen van de vijand en onderdrukker, moeten 
wel gepaard gaan met algemene beroering en ongeregeldheden; evenzo moet het volk van 
Bahá, wanneer het een positie bereikt waarin het ware eer, welstand en rust zal genieten, 
onvermijdelijk het hoofd bieden aan de vijandigheid en weerstand, de luidruchtige oppositie 
en rumoerige protesten van al degenen die haatgevoelens en wrok ertegen koesteren. Als 
daarom de troebele wateren van de zee van tegenspoed nog woester mochten worden, als de 
storm van beproeving in hevigheid mocht toenemen en nieuwe rampen die zwaar beproefde 
gemeenschap van alle zes de kanten mochten treffen, weet dan, zonder te aarzelen en met 
vaste overtuiging, dat het uur van verlossing, de vastgestelde tijd waarop de beloften uit het 
verleden hun glorieuze vervulling zullen bereiken, nabij is gekomen, en dat de middelen voor 
het behalen van de beslissende en verpletterende overwinning van de fel bestookte volge-
lingen van de Grootste Naam in dat land alle zijn voorbereid en in gereedheid gebracht. 
Standvastige doelgerichtheid en niet aflatende vastbeslotenheid zijn de eigenschappen 
waarvan het volk van Bahá zeker blijk moet geven, wil het met succes deze laatste nog 
overgebleven stadia doorlopen en, op het hoogste niveau en op een manier die het met 
verwondering zal vervullen, getuige zijn van de verwerkelijking van zijn innigste hoop en van 
zijn diepst gekoesterde verlangens. Van dien aard is Gods weg - "en geen verandering kun ge 
ontdekken in Gods weg".7

11 Januari 1928, aan de leden van de Nationale Geestelijke Raad van Perzië, in het Engels vertaald vanuit het 
Perzisch 

54. ...het betaamt ons, terwijl wij vol verwachting op een afstand het aangrijpende schouwspel 
gadeslaan van het strijdend Geloof van Bahá'u'lláh, om blijvende vertroosting en kracht te 
putten uit de overweging dat, wàt deze Zaak ook overkomt, hoe afschuwelijk en vernederend 
de bezoekingen ook zijn die het organische leven van het Bahá'í Geloof van tijd tot tijd lijken 
aan te tasten of het functioneren van zijn bestuursapparaat lijken te verstoren, zulke 
rampspoeden uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een verhulde zegen, die een voor ons 
allen ondoorgrondelijke Wijsheid beraamd heeft om de heerschappij van Bahá'u'lláh hecht te 
vestigen op deze aarde.
1 januari 1929, in ”Bahá’í Administration: Selected Messages 1922-1932”, rev. ed. (Wilmette: Bahá’í Publishing 

Trust, 1974), blz. 164

55. ...Talrijk en krachtig zijn de machten geweest die, zowel van binnenuit als van buitenaf, 
zowel in verre landen als in nabije, plannen hebben gemaakt om het licht ervan te doven en de 
heilige naam ervan uit te wissen. Sommige hebben de beginselen ervan verzaakt en de zaak 
schandelijk verraden. Andere hebben er de ernstigste vervloekingen op afgevuurd die de 
verbitterde leiders van welke geestelijke instelling dan ook maar kunnen bezigen. Weer 
andere hebben het met de kwellingen en vernederingen overstelpt die alleen een oppermachtig 
gezag in de volheid van zijn macht kan toebrengen.



Wat de openlijke en heimelijke vijanden ervan hoogstens konden hopen te bereiken, was de 
groei ervan te vertragen en het doel ervan tijdelijk te doen vervagen. Wat zij in werkelijkheid 
tot stand brachten was dat ze het leven ervan zuiverden en louterden, het tot nog grotere 
diepgang stimuleerden, de ziel opwekten, de instellingen snoeiden en de eenheid versterkten. 
Een schisma, een blijvende kloof in het enorme aantal aanhangers konden ze nimmer 
teweegbrengen.

Degenen die verraad pleegden tegenover de zaak, de halfhartige en laffe aanhangers, 
verdorden en vielen af als dode bladeren, niet bij machte de glans ervan te verduisteren of het 
bouwwerk in gevaar te brengen. De meest meedogenloze tegenstanders, degenen die het van 
buitenaf aanvielen, werd de macht ontnomen, en zij gingen op de meest verbazingwekkende 
wijze hun ondergang tegemoet. Perzië was het eerste land dat zich ertegen verzette en het 
onderdrukte. Zijn vorsten waren op een erbarmelijke manier ten val gekomen, hun dynastie 
was ineengestort, hun naam werd verafschuwd, de hiërarchie die hun bondgenoot was 
geweest en hun tanende staat overeind had gehouden, was volkomen in diskrediet geraakt. 
Turkije, dat de Stichter ervan driemaal had verbannen en Hem wrede en levenslange 
gevangenschap had opgelegd, had een van de ernstigste beproevingen en meest verstrekkende 
revoluties doorgemaakt die in zijn geschiedenis staan opgetekend, en was ineengekrompen 
van een van de machtigste keizerrijken tot een onbeduidende Aziatische republiek, waarvan 
het Sultanaat had afgedaan, de dynastie ten val was gebracht, en het Kalifaat, de machtigste 
instelling van de Islám, was afgeschaft.
Intussen werd het Geloof dat het voorwerp van zulke schandelijke daden van verraad en het 
doelwit van zulke jammerlijke aanvallen was geweest, steeds sterker en maakte het gestadig 
vorderingen, niet uit het veld geslagen en niet verdeeld door de verwondingen die het had 
opgelopen. Te midden van beproevingen had het zijn getrouwe volgelingen geïnspireerd tot 
een vastberadenheid welke door geen enkel obstakel, hoe groot ook, ondermijnd kon worden. 
Het deed in hun hart een geloof ontbranden dat door geen enkele tegenslag, hoe hevig ook, 
gedoofd kon worden. Het vervulde hun hart met een hoop welke door geen enkele macht, hoe 
vastbesloten ook, teniet gedaan kon worden.

(11 maart 1936, in ”The World Order of Bahá’u’lláh”, blz. 195-196)

56. ... iedere ogenschijnlijke beproeving waarmede de Almachtige in Zijn onpeilbare wijsheid 
Zijn uitverkoren gemeenschap meent te moeten bezoeken, dient slechts om haar wezenlijke 
solidariteit opnieuw aan te tonen en haar innerlijke kracht te versterken ...
Voor dergelijke bewijzen van de tussenkomst van een immer waakzame Voorzienigheid 
moeten zij die zich vereenzelvigen met de gemeenschap van de Grootste Naam eeuwig 
dankbaar zijn. Aan elk nieuw teken van Zijn nimmer falende zegen enerzijds en van Zijn 
bezoeking anderzijds, kunnen zij niet anders dan oneindig vertrouwen en moed ontlenen. ....
Ook al bent u gering in aantal, en zijn uw ervaring, krachten en hulpbronnen tot nog toe 
beperkt, toch is de Kracht die uw opdracht bezielt grenzeloos in haar omvang en onmetelijk in 
haar vermogen. Ook al zijn de vijanden die door elke versnelling in de voortgang van uw 
opdracht zeker zullen opstaan wreed, talrijk en onbarmhartig, toch zullen de onzichtbare 
Heerscharen, die u, indien gij volhoudt, zoals beloofd, zeker te hulp zullen snellen, u 
uiteindelijk in staat stellen de verwachtingen van de vijanden in rook te doen opgaan en hun 
krachten te vernietigen. Ook al zijn de uiteindelijke zegeningen die de voltooiing van uw 
opdracht zeker zullen bekronen ontwijfelbaar en de u gegeven goddelijke beloften vast en 
onherroepelijk, toch zal de ruime beloning die elk van u zal oogsten, afhankelijk zijn van de 
mate waarin uw dagelijkse inspanningen hebben bijgedragen aan de ontplooiing van die 
opdracht en de bespoediging van haar triomf.

25 december 1938, ”The Advent of Divine Justice” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1984), blz. 2, blz. 16

57. Lieve vrienden! Menigvuldig, veelsoortig en soms buitengewoon gevaarlijk zijn de 
tragische crises geweest die met tussenpozen in de schoot van het Geloof veroorzaakt werden 



door de blinde haat, de mateloze arrogantie, de ongelofelijke dwaasheid, de verachtelijke 
trouweloosheid en de grenzeloze ambitie van de vijand. Van enkele van de machtigste en ver-
maardste aanhangers, van de eens vertrouwde en kundigste verbreiders, voorvechters en 
bestuurders, uit de rijen van de meest gerespecteerde en hooggeplaatste beheerders, of het nu 
metgezellen, secretarissen, of aangewezen plaatsvervangers van de Heraut van het Geloof, 
van de Auteur ervan of van het Middelpunt van Zijn Verbond waren, ja, zelfs van degenen die 
tot de verwanten van de Manifestatie behoorden, de broer, de zoons en dochters van 
Bahá'u'lláh niet uitgezonderd, evenals de plaatsvervanger van de Báb Zelf, heeft een Geloof 
dat nog zo jong is, en zulk een onschatbare belofte inhoudt, de meest verpletterende en 
verraderlijke slagen te verduren gekregen die ooit in 's werelds religieuze geschiedenis 
werden opgetekend.
Uit de annalen van de woelige historie ervan, waarin op bijna elke bladzijde een nieuwe crisis 
geschetst wordt, elke bladzijde gevuld is met de beschrijving van een nieuwe rampspoed, het 
verhaal vertelt van een gemene daad van verraad en bezoedeld is met de opsomming van 
onuitsprekelijke wreedheden, komt duidelijk en onmiskenbaar de hoogste waarheid naar 
voren dat met iedere nieuwe uitbarsting van vijandigheid tegen het Geloof, hetzij van 
binnenuit of van buitenaf, door de Voorzienigheid een overeenkomstige uitstorting van 
genade is vrijgekomen, die de verdedigers ervan ondersteunde en de tegenstanders in 
verwarring bracht, en waardoor een nieuwe impuls aan de opmars van het Geloof werd 
gegeven, terwijl deze impuls op zijn beurt door zijn uitwerking weer nieuwe vijandigheid 
uitlokte in kringen waar men zich tot dan toe niet bewust was van de verregaande implicaties 
ervan - daar deze toenemende vijandigheid vergezeld gaat van een nog fascinerender openba-
ring van goddelijke Macht en een nog overvloediger uitstorting van hemelse genade, wat, 
doordat de verdedigers van dat Geloof in staat worden gesteld nog schitterender overwin-
ningen te boeken, daardoor weer kwesties van nog vitaler belang doet ontstaan, en nog 
geduchter vijanden opwekt tegen een Zaak die uiteindelijk die kwesties wel moet oplossen en 
de tegenstand van die vijanden wel moet breken door een nog glorieuzere ontvouwing van 
zijn inherente kracht.
De onweerstaanbare opmars van het Geloof van Bahá'u'lláh, bezien in dit licht, en 
voortgestuwd door de stimulerende invloed die opgewekt wordt door zowel het onverstand 
van zijn vijanden als door de kracht die het in zichzelf heeft, gaat over in een serie ritmische 
golfbewegingen, die enerzijds versneld worden door de explosieve uitbarstingen van zijn 
vijanden en anderzijds door de golven van goddelijke Kracht die het met steeds grotere vaart 
voortstuwen op die voorbestemde koers welke de Hand van de Almachtige ervoor heeft 
uitgezet.
Omdat oppositie tegen het Geloof, uit welke bron die ook mag voortkomen, welke vorm die 
ook mag aannemen, hoe hevig de uitbarstingen daarvan ook mogen zijn, zoals algemeen 
erkend wordt de drijfkracht is die, aan de ene kant, de zielen van zijn moedige verdedigers 
oplaadt en, aan de andere kant, voor hen nieuwe bronnen van die goddelijke en onuitputtelijke 
Energie aanboort, moeten wij die geroepen zijn de belangen ervan te vertegenwoordigen, te 
verdedigen, en te bevorderen, verre van welke uiting van vijandigheid ook te beschouwen als 
een bewijs dat de pijlers van het Geloof aan het verzwakken zijn, deze begroeten als een door 
God gezonden geschenk en als een door God geschonken gelegenheid die wij, als wij onver-
schrokken blijven, kunnen gebruiken voor het bevorderen van Zijn Geloof en het verslaan en 
volkomen uitschakelen van zijn tegenstanders.
Het Heroïsche Tijdperk van het Geloof, begonnen in diepe smart, tot ontwikkeling gebracht in 
tegenspoed en geëindigd in beproevingen die even smartelijk waren als die welke bij zijn 
geboorte werden ondervonden, is gevolgd door het Vormende Tijdperk waarin het geleidelijk 
uitkristalliseren van die scheppende krachten welke door het Geloof zijn vrijgemaakt, evenals 
de daaruit voortvloeiende opkomst van die Wereldorde waartoe die krachten in werking 
gesteld werden, zal plaatsvinden.
Heftig en meedogenloos zal de tegenstand zijn die door deze uitkristallisatie en deze opkomst 
zal worden veroorzaakt. De verontrusting die hierdoor wel zeker zal worden opgewekt, de 



jaloezie die hierdoor zeker zal worden uitgelokt, de onjuiste voorstelling van zaken waaraan 
het Geloof onbarmhartig zal worden blootgesteld, de tegenslagen die het vroeg of laat moet 
ondergaan, de beroeringen waartoe het uiteindelijk aanleiding zal geven, de vruchten die het 
tenslotte zal oogsten, de zegeningen die het onvermijdelijk zal schenken, en het glorieuze 
Gouden Tijdperk dat het onweerstaanbaar zal inluiden beginnen net vagelijk zichtbaar te 
worden en zullen, terwijl de oude orde afbrokkelt onder het gewicht van zulk een ontzag-
wekkende Openbaring, steeds duidelijker en fascinerender worden.
12 augustus 1941, in ”Messages to America: Selected Letters and Cablegrams Addressed to the Bahá’ís of North 

America 1932-1946”, (Wilmette: Bahá’í Publishing Committee, 1947), blz. 50-52

58. ...Wij bemerken een even uitgesproken gradatie in de aard van de tegenstand die op zijn 
weg kwam ... een oppositie die nu, door de opkomst van een goddelijk ingestelde Orde in het 
Christelijke Westen, en door zijn beginnende invloed op de burgerlijke en geestelijke 
instellingen, een goede kans maakt onder zijn voorstanders gevestigde regeringen en stelsels 
te kunnen rekenen, die geassocieerd zijn met de oudste, diepstgewortelde geestelijke 
hiërarchieën van het Christendom. Terzelfder tijd kunnen wij door het waas van een steeds 
meer om zich heen grijpende vijandigheid de moeizame maar hardnekkig volgehouden 
vorderingen van bepaalde eronder vallende gemeenschappen bespeuren via de stadia van 
onbekendheid, vogelvrij-verklaring, vrijmaking en erkenning, - stadia die in de loop van de 
komende eeuwen tot een hoogtepunt zullen komen met de wettelijke erkenning van het 
Geloof en de stichting van het wereldomvattende Bahá'í Gemenebest in de volle omvang van 
zijn kracht en gezag....
Of nu de uitvoerders van het wereldlijke en geestelijke gezag van buitenaf, of de snode 
vijanden van binnenuit de slagen aan de ontluikende kracht van het Geloof van Bahá'u'lláh 
toebrachten, het had het niet kunnen buigen of breken, en het was steeds sterker geworden, 
van overwinning naar overwinning. Indien men de geschiedenis goed leest, kan men 
inderdaad stellen, dat deze uiteenvalt in een reeks golfbewegingen van afwisselende crises en 
triomfen, die het Geloof steeds nader brengt tot het goddelijk voorbestemde doel....
De rampspoeden die samengingen met de voortschrijdende ontplooiing van het Geloof van 
Bahá'u'lláh, waren inderdaad van dien aard, dat zij in hevigheid niet onderdeden voor die 
welke voorgaande religies hebben ondergaan. Maar anders dan bij die godsdiensten, hebben 
deze rampspoeden zijn eenheid echter in het geheel niet aangetast, of een breuk, al was het 
maar een tijdelijke, in de gelederen van zijn aanhangers teweeggebracht. Het heeft niet alleen 
deze vuurproeven overleefd, maar is er gelouterd en ongeschonden uit tevoorschijn gekomen, 
begiftigd met nog grotere capaciteit om elke crisis die zijn onweerstaanbare opmars in de 
toekomst teweeg zou kunnen brengen onder ogen te zien en het hoofd te bieden....
Wat er met dit jonge Geloof van God in toekomstige decennia of in volgende eeuwen ook 
mag gebeuren, hoe groot het leed, de gevaren en rampspoeden in het volgende stadium van 
zijn wereldwijde ontwikkeling ook mogen zijn, uit welke hoek de aanslagen, die door huidige 
of toekomstige tegenstanders gepleegd worden, ook mogen komen, hoe groot ook de 
tegenslagen en inzinkingen zijn die het moge ondergaan: wij die het voorrecht hebben, voor 
zover ons beperkt begripsvermogen dat toelaat, de betekenis te begrijpen van dit ongelooflijke 
fenomeen dat is verbonden met zijn groei en vestiging, kunnen geen twijfel in ons hart laten 
bestaan dat datgene wat reeds in de eerste honderd jaar van zijn bestaan is bereikt, voldoende 
garantie biedt dat het op de ingeslagen weg voort zal gaan, grotere hoogten zal bereiken, 
iedere hindernis zal overwinnen, nieuwe horizonten zal openen en nog grotere overwinningen 
zal behalen, totdat zijn glorierijke zending, welke zich uitstrekt in de tijden van een verre, 
verre toekomst, geheel is vervuld.
”God Schrijdt Voorbij” (Den Haag: Stichting Bahá’í Literatuur, 1983), Woord Vooraf blz. XXVII-XXVIII, blz. 

434, blz. 435, blz. 437

59. Zulke bespiegelingen moeten, in plaats van in onze geest en ons hart ook maar het 
geringste spoor van verbijstering, van ontmoediging, of van twijfel te veroorzaken, de basis 
van onze overtuiging versterken, ons de onkreukbaarheid, de onverklaarbare werking en de 



onwrikbaarheid tonen van een Geloof dat, ondanks de aanvallen die kwaadwillige en 
geduchte vijanden uit de rangen van koningen, prinsen en geestelijken er herhaaldelijk tegen 
hebben ondernomen, en de hevige, interne beproevingen die het gedurende meer dan een 
eeuw hebben geschokt, en de betrekkelijke onbekendheid van zijn voorvechters, en de 
ongunstige tijd en de verdorvenheid der generaties die leefden ten tijde van zijn opkomst en 
groei, steeds krachtiger is geworden, zijn eenheid en integriteit heeft bewaard, zijn licht over 
vijf continenten heeft verspreid, de instellingen van zijn Bestuursstelsel heeft opgebouwd en 
de vertakkingen ervan heeft uitgespreid naar de vier hoeken der aarde, en zijn systematische 
campagnes in zowel het westelijk als het oostelijk halfrond op gang heeft gebracht.
Voor zulke weldaden, voor zulk een fascinerend en majestueus bewijs van de 
onoverwinnelijke krachten die inherent zijn aan ons dierbaar Geloof, kunnen wij slechts ons 
hoofd buigen in nederigheid, ontzag en dankbetoon, onze gelofte van trouw eraan vernieuwen 
en besluiten, nadat ieder zich in zijn eigen hart daartoe heeft verbonden, die gelofte na te 
komen en tot het allerlaatste toe vol te houden, tot ons aardse aandeel in dienstbaarheid aan 
zulk een alles overtreffende en onschatbare Zaak geheel en al is volbracht.

15 juni 1946, in ”Messages to America: Selected Letters and Cablegrams Addressed to the Bahá’ís of North 
America 1932-1946”, blz. 104

60. In feite moet deze nieuwe beproeving, die het Geloof ingevolge de mysterieuze 
beschikkingen der Voorzienigheid op dit onverwachte tijdstip teistert, in plaats van zijn 
instellingen of zijn voortbestaan een fatale slag toe te brengen, als een verhulde zegen worden 
beschouwd; geen "rampspoed", maar "voorzienigheid" van God, geen verwoestende 
stortvloed, maar "milde regen" op een "groene weide", een "pit" en "olie" voor de "lamp" van 
Zijn Geloof, "voedsel" voor Zijn Zaak, "water voor hetgeen in het hart der mensen is geplant", 
een "kroon op het hoofd" van Zijn Boodschapper voor deze Dag.
Wat het resultaat ervan ook moge zijn, deze plotselinge beroering die de Bahá'í wereld zo 
aangrijpt, die de hoop van de horden tegenstanders van het Geloof die er op uit zijn het licht 
ervan te doven en het van de aardbodem te doen verdwijnen doet herleven en die hen 
aanmoedigt, deze beroering fungeert als trompetsignaal waarbij de wereldpers, het 
geschreeuw van zijn fulminerende vijanden, en de openbare protesten van zowel mensen van 
goede wil als gezagsdragers zich aansloten, waardoor zijn bestaan wijd en zijd werd 
verkondigd, zijn geschiedenis werd gepubliceerd, zijn waarheden werden verdedigd en 
onthuld, de aard van zijn instellingen werd aangetoond, en zijn bedoelingen en plannen 
werden bekendgemaakt.
Want hoewel de pas op gang gebrachte Geestelijke Wereldkruistocht - die op zijn best slechts 
het Kleine Plan voor de uitvoering van het doel van de Almachtige voor de redding der 
mensheid vertegenwoordigt - een ernstige terugslag ondervindt als gevolg van deze beroering 
die de overgrote meerderheid van de aangesloten volgelingen van Bahá'u'lláh in zijn 
geboorteplaats tijdelijk verlamt, toch krijgt het alomvattende Plan van God, dat zich op 
mysterieuze wijze en in contrast met de ordelijke en bekende processen van een duidelijk 
uitgedacht Plan ontwikkelt, een stimulans waarvan slechts het nageslacht de kracht voldoende 
kan beoordelen.

20 augustus 1955, ”Citadel of Faith” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1970), blz. 139, blz. 140

61. Hoe hevig hun beproevingen en hoe ontmoedigend de huidige situatie ook mogen lijken, 
zij moeten bedenken dat het Geloof waar zij trouw aan verschuldigd zijn, niet zo heel lang 
geleden stormen van een veel grotere hevigheid te verduren had, die soms in staat leken zijn 
ontluikende instellingen te overspoelen en te vernietigen. Het pas geplante jonge boompje van 
een door God ontworpen Bestuursstelsel, dat zich diep in de Duitse bodem geworteld had, 
boog kortstondig onder de orkaan die er zo hevig overheen raasde, en nauwelijks was de 
zware storm uitgewoed, of het richtte zich weer op en kreeg, groeiend met nieuwe 
levenskracht, takken en zijtakken die nu het hele land overschaduwen en zich zelfs tot in het 
hart van Oostenrijk uitstrekken.



De ervaring van een zo wonderbaarlijk herstel van een zo verschrikkelijke beproeving moet 
op zich al voldoende zijn om zowel degenen die haar ondergaan hebben, als de nieuwe 
generatie die nog dicht genoeg bij deze gebeurtenissen staat om de extreme hevigheid ervan te 
kunnen beseffen, een versterkende geest in te blazen, die hen niet alleen in staat zal stellen 
aanvallen van een nog groter hevigheid te weerstaan, maar hen ook, zowel jongeren als 
ouderen, mannen en vrouwen, zal aanzetten zich met verdubbelde energie en nog grotere 
toewijding in te spannen om aan de dringende en menigvuldige vereisten van dit moment te 
voldoen.

In het handschrift van Shoghi Effendi, toegevoegd aan een brief gedateerd 14 augustus 1957, namens hem 
geschreven aan een Nationale Geestelijke Raad, in ”The Light of Divine Guidance”, deel I (Hofheim-

Langenhain: Bahá’í-Verlag GmbH, 1982), blz. 303-304



Uit brieven geschreven namens Shoghi Effendi

62. Er is altijd een belangrijk verschil tussen vrienden en beproefde vrienden. Hoe geliefd het 
eerste type ook moge zijn, de toekomst van de Zaak hangt af van het laatste type. Tot nu toe 
werden de Duitse vrienden als liefdevolle Bahá'ís beschouwd, van nu af aan kunnen zij 
gerekend worden tot de beproefde Bahá'ís.
In ieder land waar zulke moeilijkheden zich voordoen, eindigen ze over het algemeen met een 
toename in kracht, en een intensievere dienstverlening aan de Zaak.

(4 april 1930 aan een gelovige, opgenomen in ”The Light of Divine Guidance”, deel I, blz. 34-35)

63. De vrienden ... moeten niet van hun stuk raken, want zij hebben de verzekering van 
Bahá'u'lláh dat wát de aard en het karakter van de krachten van tegenstand tegen Zijn Zaak 
ook moge zijn, haar uiteindelijke overwinning ontwijfelbaar zeker is.

30 augustus 1937 aan een gelovige

64. ...Laat hen er echter zeker van zijn, dat de aanvallen van zowel de ongelovige als de 
onderdrukker middelen zullen worden om deze goddelijke Zaak bekend te maken, Gods 
Woord te verkondigen, en de grondslagen van Zijn heilig Geloof te verstevigen, en dat haar 
vijanden uiteindelijk volledig overweldigd zullen worden, dat Gods Zaak zal zegevieren, en 
dat Zijn Woord oppermachtig zal regeren.

(21 oktober 1946 aan een gelovige, uit een niet eerder vertaalde brief)

65. Hij waardeert de verzekering dat uw Raad trouw blijft aan hem en aan het Testament van 
de Meester ten zeerste. Zoals u zich wel kunt voorstellen, is deze afvalligheid in de Familie 
van de Meester een heel droevige en zware slag voor hem; maar, hoewel hij hen vele jaren 
lang de hand boven het hoofd hield door te zwijgen, was hij tenslotte genoodzaakt te spreken 
teneinde het Geloof te beschermen. Honderd jaar lijdt onze geliefde Zaak al onder deze 
interne problemen, en de manier waarop de gelovigen deze beproeving generatie na generatie 
met standvastig geloof, trouw en toewijding hebben ondergaan, is één van de tekenen dat dit 
Gods Zaak is, goddelijk beschermd door het Verbond van Bahá'u'lláh en dat van de Meester.

30 juni 1949 aan een Nationale Geestelijke Raad, opgenomen in ”The Light of Divine Guidance”, deel I, blz. 
149

66. ...Hij dringt er bij u op aan niet ontmoedigd of terneergeslagen te zijn, maar er op te 
vertrouwen dat Bahá'u'lláh u zal bijstaan. Iedere tegenslag die deze Zaak ondervindt, is 
steevast een middel om ons van een toekomstige overwinning te verzekeren, want God zal 
nooit toestaan dat Zijn Geloof wordt uitgeroeid of ontwricht.

26 januari 1950 aan een Plaatselijke Geestelijke Raad

67. Hoewel dit tijdelijk een hindernis voor uw werk kan blijken te zijn en een tegenslag, 
bestaat er geen twijfel over dat het een stap vooruit betekent in de opmars van het Geloof; 
want wij weten, dat ons geliefd Geloof uiteindelijk in botsing moet komen met de 
diepgewortelde tradities van het verleden, en dat dit conflict alleen maar tot grotere 
overwinningen zal voeren, en naar uiteindelijke emancipatie, erkenning en overwicht.

8 april 1951 aan een gelovige

68. Het Geloof is op het ogenblik in hoog tempo en met enorme kracht in opmars. De kracht 
van de Zaak is van dien aard dat, als ze op een bepaalde plaats onderdrukt wordt, ze zeker op 
een andere plaats met grotere kracht zal opkomen; en zo hebben de vervolgingen van de 
Perzische Bahá'ís ertoe geleid dat het Geloof zich sterk uitbreidde in Afrika. Dit moet zeker 
een vertroosting zijn voor het lijden van de Bahá'ís van Perzië.

26 september 1955 aan een gelovige





Uit brieven van het Universele Huis van Gerechtigheid.

69. ... Men moet niet denken dat de gebeurtenissen die in alle hoeken van de wereld, met 
inbegrip van het heilige land Iran, plaatsvinden, op zichzelf staande incidenten zonder enig 
doel of plan zijn. In de woorden van onze geliefde Behoeder: "De onzichtbare hand is aan het 
werk en de beroeringen die op aarde plaatsvinden zijn het begin van de proclamatie van de 
Zaak van God". Dit is slechts een van de geheimzinnige krachten in deze allerhoogste 
Openbaring die de ledematen van de mensheid doet beven en hen die dronken zijn van trots 
en onachtzaamheid met stomheid slaat...
In zulke bedroevende tijden, nu de mensheid verbijsterd is en de wijsten onder de mensen in 
verwarring zijn over het geneesmiddel, is het volk van Bahá, dat vertrouwt op Zijn 
nimmerfalende genade en goddelijke leiding, er zeker van dat elk van deze folterende 
bezoekingen een oorzaak, een doel en een duidelijk resultaat heeft, en dat ze allemaal 
noodzakelijke instrumenten zijn voor het vestigen van de onveranderlijke Wil van God op 
aarde. Met andere woorden, enerzijds wordt het mensdom getroffen door de gesel van Zijn 
kastijding, die onafwendbaar de verspreide en verslagen stammen der aarde te zamen zal 
brengen; en anderzijds gaat het handjevol zwakken dat Hij gevoed heeft onder de 
bescherming van Zijn liefdevolle leiding in dit Vormende Tijdperk, in deze overgangsperiode, 
voort temidden van deze onstuimige golven een ondoordringbare vesting te bouwen, die het 
laatste toevluchtsoord voor die verloren menigten zal zijn. Daarom worden Gods geliefde 
vrienden, die zulk een breed en duidelijk visioen voor ogen hebben, niet verontrust door zulke 
gebeurtenissen, noch raken zij door paniek bevangen bij dergelijk donderend geweld, noch 
zullen zij zulke beroering met angst en beven tegemoet treden, noch zullen zij, al ware het 
maar voor een ogenblik, ervan worden weerhouden hun heilige verantwoordelijkheden te 
vervullen.

(10 februari 1980 aan de in het buitenland verblijvende Iraanse gelovigen)

70. De verstokte vijanden van het Geloof verbeelden zich dat hun vervolgingen de 
fundamenten van het Geloof zullen ontwrichten en de glorie ervan zullen bezoedelen. Helaas! 
Helaas, wat een onwetendheid en dwaasheid! Deze onderdrukking heeft er altijd toe geleid 
dat de geloofsijver van de vrienden ontvlamde en dat zij geestdriftig werden, in plaats van dat 
het hun vastberadenheid verzwakte. In de woorden van 'Abdu'l-Bahá: "... zij dachten dat 
geweld en inmenging uitroeiing en zwijgen tot gevolg zouden hebben en zouden leiden tot 
onderdrukking en vergetelheid, terwijl inmenging in gewetenszaken stabiliteit en 
standvastigheid tot gevolg heeft en de aandacht trekt, zowel op het uiterlijke als op het 
geestelijke gebied. Dit feit is herhaaldelijk proefondervindelijk bewezen.
Iedere druppel bloed die door de heldhaftige martelaren is vergoten, iedere zucht die door de 
zwijgzame slachtoffers van onderdrukking is geslaakt, iedere smeekbede om goddelijke 
bijstand die door de gelovigen is geuit heeft krachten losgemaakt en zal zeker ook in de 
toekomst op een mysterieuze wijze krachten losmaken waarover geen enkele tegenstander van 
het Geloof enige controle heeft en die, geleid door de Alwaakzame Voorzienigheid, hebben 
gediend om de naam en faam van het Geloof te verspreiden onder een groot deel van de 
mensheid in alle continenten, waarvan miljoenen voordien totaal niet op de hoogte waren van 
het bestaan van het Geloof of slechts een oppervlakkig en vaak onjuist begrip hadden van de 
leringen en geschiedenis ervan.
De huidige vervolgingen hebben ertoe geleid dat de naam en de aard van ons geliefd Geloof 
als nooit te voren onder de aandacht van de wereld is gebracht. Als rechtstreeks gevolg van de 
protesten die door de gemeenschap van de Grootste Naam vanuit de gehele wereld naar de 
regeerders in Iran gezonden zijn, van de berichten aan de media toen deze protesten werden 
genegeerd, van de rechtstreekse benadering door Bahá'í instellingen op nationaal en 
internationaal niveau van regeringen, gemeenschappen van staten, internationale instellingen 
en de Verenigde Naties zelf, heeft het Geloof van Bahá'u'lláh niet alleen welwillende aandacht 



gekregen in de overlegorganen van de wereld, maar hebben soevereine staten de verdiensten 
en geschonden rechten ervan besproken, en hebben zij, onafhankelijk of gezamenlijk, 
protesten gezonden naar de Iraanse autoriteiten. De toonaangevende dagbladen van de wereld 
hebben, gevolgd door de plaatselijke pers, miljoenen lezers sympathiserende artikelen over 
het Geloof voorgelegd, terwijl televisie- en radiostations in toenemende mate de vervolgingen 
in Iran als onderwerp voor hun programma's kiezen. Commerciële uitgeverijen beginnen 
boeken over het Geloof uit te geven.
Deze nieuwe golf van vervolgingen die de Bakermat van het Geloof overspoelt kan werkelijk 
gezien worden als een verhulde zegening, een "voorzienigheid", waarvan de "rampspoed", 
zoals altijd, heldhaftig gedragen wordt door de geliefde Perzische gemeenschap. Het kan 
gezien worden als de recentste stap in Gods grootste Plan, nòg een trompetstoot om de 
achtelozen uit hun sluimer te wekken en een meer dan prachtige gelegenheid voor de Bahá'ís 
om opnieuw hun eenheid en broederschap te demonstreren voor de ogen van een in verval 
gerakende en sceptische wereld, om met volle kracht de Boodschap van Bahá'u'lláh aan hoog 
en laag te verkondigen, de eerbied die ons Geloof heeft voor de Islám en zijn Profeet te 
bevestigen, de beginselen van niet-inmenging in politieke activiteiten en van gehoorzaamheid 
aan de regering te handhaven, beginselen die tot de kern van ons Geloof behoren, en troost en 
bemoediging te brengen in het hart van de serene slachtoffers en standvastige helden in de 
voorhoede van een vervolgde gemeenschap.

26 januari 1982 aan de Bahá’ís van de Wereld

71. Shoghi Effendi bemerkte in het organische leven van de Zaak een dialectiek van 
overwinning en crisis. De ongeëvenaarde triomfen, teweeggebracht door de onvermurwbare 
standvastigheid van de Iraanse vrienden, zal onvermijdelijk oppositie uitlokken om ons te 
testen en onze kracht te vergroten. Laat iedere Bahá'í in de wereld er zeker van zijn dat wat er 
ook gebeurt met dit groeiende Geloof van God, dit slechts het onweerlegbare bewijs is van de 
liefhebbende zorg waarmee de Koning van Glorie en Zijn de marteldood gestorven Heraut, 
via het Onvergelijkbare Middelpunt van Zijn Verbond en onze geliefde Behoeder, Zijn 
nederige volgelingen voorbereiden voor de uiteindelijke grootse triomf.

(2 januari 1986 aan de Bahá’ís van de Wereld.)

72. De beginfase van dat Plan viel samen met het verergeren van barbaarse vervolgingen van 
de Bahá'í gemeenschap in Iran, een doelbewuste poging om de Zaak van God in haar 
geboorteland uit te bannen. De heroïsche standvastigheid van de Perzische vrienden is de 
voornaamste drijfveer voor de overweldigende internationale aandacht die op de Zaak 
gevestigd werd, waardoor zij uiteindelijk op de agenda van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties kwam te staan en, mede dank zij mondiale publiciteit in alle media, verrees 
uit de onbekendheid die de eerste periode van haar leven kenmerkte en beschermde. Dit 
aangrijpende proces bracht het Universele Huis van Gerechtigheid ertoe om een 
Vredesverklaring te richten tot de volkeren der wereld en er zorg voor te dragen dat deze aan 
staatshoofden en het merendeel der regeringsleiders werd toegestuurd.

(Ridván 1986, aan de Bahá’ís van de wereld)

Deel III.

”De veiligheid van ons kostbaar Geloof...”
Shoghi Effendi, ”Messages to the Bahá’í World 1950-1957”, blz. 123



73. ...“Zeg: O volk van God! Hoedt u dat de machten der aarde u niet verontrusten, of de 
kracht der natiën u niet verzwakt, of het tumult van het volk van tweedracht u niet afschrikt, 
of de dragers van aardse glorie u niet bedroeven. Weest gij als een rots in de Zaak van uw 
Heer, de Almachtige, de Alglorierijke, de Onbeperkte.” “Zeg: Hoedt u, O volk van Bahá, dat 
de sterken der aarde u niet van uw kracht beroven, of zij die de wereld regeren u niet met 
vrees vervullen. Stelt uw vertrouwen in God, en plaats uw zaken onder Zijn hoede. Hij zal u 
waarlijk door de macht der waarheid tot overwinnaar maken, en Hij is waarlijk machtig te 
doen wat Hij wil, en in Zijn greep liggen de teugels van alvermogende macht.”

Aangehaald in ”The Advent of Divine Justice” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1984), p. 82

74. ...Alle mensen zijn verplicht om, een ieder naar vermogen, de betogen van degenen die 
het Geloof Gods hebben aangevallen, te weerleggen. Aldus is bevolen door Hem Die de 
Almogende, de Almachtige is. Hij die de Zaak van de ene ware God wenst te bevorderen, laat 
hij dit veeleer doen met zijn pen en zijn tong dan zijn toevlucht te nemen tot het zwaard of tot 
geweld....

Zou er iemand opstaan om in zijn geschriften de Zaak van God te verdedigen tegen de 
aanvallers ervan, dan zal zo iemand, hoe gering ook zijn aandeel, dermate worden geëerd in 
het hiernamaals dat de Schare in den hoge hem zijn glorie zal benijden. Geen pen kan de 
verhevenheid van zijn staat afschilderen noch enige tong de pracht ervan beschrijven. Want al 
wie sterk en standvastig staat in deze heilige, deze glorierijke en verheven Openbaring zal 
zulk een kracht worden gegeven dat hij in staat is alles wat in de hemel en op aarde is het 
hoofd te bieden en te weerstaan. Hiervan getuigt God Zelf.

(Bloemlezing CLIV, p. 193-194)

75. Wij sporen de mannen van het Huis van Gerechtigheid aan en gebieden hun de 
bescherming en veiligheid te verzekeren van mannen, vrouwen en kinderen. Het is hun plicht 
de belangen der mensen ten zeerste te respecteren, te allen tijde en onder alle 
omstandigheden. Gezegend is de heerser die de gevangene bijstaat, en de rijke die voor de 
arme zorgt, en de rechtvaardige die de rechten der vertrapten beveiligt tegen de onrechtpleger, 
en gelukkig de gevolmachtigde die zich houdt aan hetgeen de Beschikker, de Aloude van 
Dagen, hem heeft voorgeschreven.
”Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas”, rev. ed., (Haifa: Bahá’í World Centre, 1982), blz. 69-

70

76. En evenzo zegt Hij: “Zeg tot hen die bang van gemoed zijn: weest sterk, vreest niet, 
aanschouwt uw God.” Dit gezegende vers is een bewijs van de grootsheid van de Openbaring, 
en van de grootsheid van de Zaak, aangezien de trompetstoot noodzakelijkerwijs verwarring 
moet brengen over de hele wereld, en angst en beven onder alle mensen. Wel ga het hem die 
verlicht is met het licht van vertrouwen en onthechting. De beproevingen van die Dag zullen 
hem niet hinderen of verontrusten. Aldus heeft de Tong van Uiting gesproken, zoals bevolen 
door Hem Die de Albarmhartige is. Hij is waarlijk de Sterke, de Almogende, de Albeheerser, 
de Almachtige.

”Epistle to the Son of the Wolf”, (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1979), blz. 147

77. Gij moet alle vrienden tot geduld, tot berusting, en tot kalmte aansporen, met de woorden: 
O gij geliefden Gods in dat land! Gij zijt verheerlijkt in alle werelden van God vanwege uw 
verhouding tot Hem Die de Eeuwige Waarheid is, maar tijdens uw leven hier op aarde, dat 
voorbijgaat als een vluchtig moment, kwelt men u met vernederingen. Terwille van de ene 
ware God bent u honend bespot en vervolgd, bent u gevangen genomen, en hebt gij uw leven 
gegeven op Zijn pad. Gij moet echter niet, vanwege de tirannieke daden van een aantal achte-
loze zielen, de grenzen van Gods geboden overschrijden door met iemand te strijden.



Wat u ook overkomt, overkomt u terwille van God. Dat is de waarheid, en hierover bestaat 
geen twijfel. Gij moet derhalve al uw aangelegenheden in Zijn hand leggen, uw vertrouwen in 
Hem stellen, en u op Hem verlaten. Hij zal u zeker niet in de steek laten. Hierover bestaat 
evenmin twijfel. Geen enkele vader zal zijn zonen aan roofdieren uitleveren; geen enkele 
schaapherder zal zijn kudde aan vraatzuchtige wolven toevertrouwen. Hij zal zeer zeker zijn 
uiterste best doen om zijn bezit te beschermen.

Als uiterlijke zaken echter, overeenkomstig Gods alomvattende wijsheid, een paar dagen hun 
beloop hebben tégen het door iemand gekoesterde verlangen in, dan is dat van geen belang en 
moet het er niet toe doen. Wij willen dat alle vrienden hun blik op de Allerhoogste Horizon 
vestigen, en zich vastklampen aan hetgeen in de Tafelen is geopenbaard. Zij moeten 
ordeverstoring absoluut vermijden, en ervan afzien het pad van tweedracht en strijd te 
betreden. Zij moeten opkomen voor hun ene ware God, verheven zij Hij, door middel van de 
heerscharen van lankmoedigheid, van ootmoed, van een rechtschapen karakter, van 
voortreffelijke daden, en van de uitgelezenste en verfijndste woorden.

”The Bahá’í World”, dl. XVIII (Haifa: Bahá’í World Centre, 1986), blz. 10-11



PASSAGES UIT DE GESCHRIFTEN VAN ‘ABDU’L-BAHA

78. O leger van God! Wanneer het onheil toeslaat, weest gij dan geduldig en kalm. Hoe 
kwellend uw lijden ook moge zijn, blijft gij onverstoord, en trotseert met volmaakt 
vertrouwen in de overvloedige genade van God de storm van tegenspoed en vurige 
beproevingen.

”Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá”, rev. ed., 
(Haifa: Bahá’í World Centre, 1982), 35, blz. 74

79. Daarom moeten de geliefden Gods deze boom van hoop naarstig, met het water van hun 
inspanning, verzorgen, voeden en koesteren. In welk land zij ook verblijven, laten zij met heel 
hun hart een vriend en metgezel zijn zowel voor hen die hun nabij zijn als voor hen die ver 
van hen af staan. Laten zij, met eigenschappen als van hen die in de hemelen zijn, de 
instellingen en de religie van God bevorderen. Laten zij nooit de moed verliezen, nooit 
wanhopig zijn, zich nooit gekwetst voelen. Laten zij, hoe meer vijandigheid zij ontmoeten, 
nóg meer hun eigen goede trouw tonen; laten zij, hoe meer kwellingen en rampspoed zij het 
hoofd moeten bieden, nóg vrijgeviger de overvloedige beker laten rondgaan. Dát is de geest 
die de ziel van de wereld zal worden; dát is het licht wat zich vanuit haar hart verspreidt, en 
degene die anders mocht zijn of doen is het niet waard te dienen aan de Heilige Drempel van 
de Heer.

”Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá”, rev. ed., 
(Haifa: Bahá’í World Centre, 1982), 206, blz. 258

80. O gij geliefden des Heren! Het hoogste aller dingen is de bescherming van het ware 
Geloof Gods, het behouden van Zijn Wet, het beveiligen van Zijn Zaak, en het dienen van 
Zijn Woord....

Mijn allerhoogste plicht noodzaakt mij echter de Zaak Gods te behoeden en te beschermen. 
Derhalve geef ik u met groot leedwezen deze raad: behoedt gij de Zaak van God, beschermt 
Zijn Wet, en vreest onenigheid met groten vreze. Dit is de grondslag van het geloof van het 
volk van Bahá (moge mijn leven ervoor geofferd worden)....

”Testamenten van Bahá’u’lláh en ‘Abdu’l-Bahá”, (Den Haag: Stichting Bahá’í Literatuur, 2e herz. dr., 1976), 
blz. 8, blz. 21





PASSAGES UIT DE GESCHRIFTEN VAN SHOGHI EFFENDI

81. Het is de plicht van de Raden waakzaam en voorzichtig, tactvol en alert te zijn, en te allen 
tijde de Tempel van de Zaak te beschermen tegen de pijlen van de onruststoker en de 
aanvallen van de vijand.

12 maart 1923, in ”Bahá’í Administration: Selected Messages 1922-1932”, blz. 38

82. ...Naarmate de Beweging in aanzien, bekendheid en invloed toeneemt, en de eerzucht, 
boosaardigheid en kwaadwilligheid van onbekenden en vijanden dienovereenkomstig groter 
wordt, wordt het steeds belangrijker dat ieder van ons individueel en iedere Geestelijke Raad 
beter op zijn hoede is, opdat hij niet het onschuldige slachtoffer wordt van de boze opzet van 
de kwaadwilligen, de egoïsten en hebzuchtigen.

Wat betreft het publiceren van artikelen en brochures die betrekking hebben op de omstreden 
politieke kwesties van deze tijd, wil ik mijn innig geliefde mede-werkers eraan herinneren, 
dat in de huidige fase, nu de Zaak nog in de kinderschoenen staat, de nauwkeurige en 
uitvoerige analyses van actuele onderwerpen door de vrienden, in bepaalde kringen vaak ver-
keerd uitgelegd worden en de oorzaak kunnen zijn van argwaan en misverstanden die een 
ongunstige uitwerking hebben op de Zaak. Ze kunnen aanleiding geven tot misvattingen om-
trent het werkelijke doel, de ware missie, en het fundamentele karakter van het Bahá'í Geloof. 
Bij ons streven naar het oprecht hooghouden en nauwgezet duidelijk maken van onze 
zedelijke en maatschappelijke beginselen, in hun volledige essentie en zuiverheid, in hun 
volledige betekenis voor de verschillende aspecten van de menselijke samenleving, moeten 
wij ervoor zorgen dat geen enkele zinspeling of bepaalde kritiek in onze uiteenzetting van het 
geloof, een bestaande instelling tegen ons in het harnas jaagt, of ertoe bijdraagt dat een zuiver 
geestelijke beweging vereenzelvigd wordt met het minderwaardig geraas en geruzie van 
elkaar bestrijdende sekten, politieke partijen en naties. Wij moeten er naar streven om bij alles 
wat wij zeggen of schrijven de tact en edele terughoudendheid van de wijze te combineren 
met de openhartigheid en hartstochtelijke trouw van een vurige verdediger van een 
inspirerend Geloof. Wij moeten weigeren een woord te uiten dat een persoon, regering, of 
volk onnodig van ons zou vervreemden, en tegelijkertijd, onbevreesd en zonder aarzeling, die 
waarheden volledig hooghouden en verdedigen waarvan we geloven dat bekendheid ermee 
absoluut dringend noodzakelijk is voor het welzijn en de vooruitgang der mensheid.

10 januari 1926, in ”Bahá’í Administration: Selected Messages 1922-1932”, blz. 102

83. We kunnen alleen dán laten zien dat wij onze Zaak waardig zijn, wanneer we in ons 
persoonlijk gedrag en in ons gemeenschapsleven nauwgezet het voorbeeld volgen van onze 
geliefde Meester, die, ondanks de verschrikkingen van tirannie, de stormen van onophou-
delijke beledigingen, de zware druk van vernedering, geen haarbreed afweek van de 
geopenbaarde Wet van Bahá'u'lláh.

12 april 1927, in ”Bahá’í Administration: Selected Messages 1922-1932”, blz. 132

84. ...Wees er bovendien volstrekt van overtuigd dat de vijanden van Gods Geloof, hoe 
krachtig zij zich ook mogen inspannen om zijn vuur te doven, zijn vlam slechts des te feller 
zullen aanwakkeren, zijn licht des te helderder zullen doen schijnen, en zijn hitte des te 
intenser zullen doen worden. Wijze mensen met een groot onderscheidingsvermogen, die de 
voortgang van het Geloof nauwlettend maar onopvallend volgen en vastbesloten zijn het 
uiterst zorgvuldig te onderzoeken, zullen niet geschokt raken noch zich laten leiden door deze 
absurde en ongegronde aanspraken, deze gemene publikaties en tegenstrijdige verklaringen. 
Verre van door zulke propaganda verblind te worden voor de waarheden van het Geloof, 
zullen zij er veeleer door worden aangespoord om hun onderzoek en navraag met nog groter 
nauwgezetheid en enthousiasme dan voorheen voort te zetten om zich grondig met de 



leringen, beginselen en aspiraties van Bahá'u'lláhs volgelingen vertrouwd te maken, en zelfs 
om - door de genade en leiding van een Almachtige en Alwetende Heer - in tijd van nood op 
te staan om de Zaak te verdedigen en te beschermen, om de legers van achterdocht, twijfel en 
misvatting totaal te verslaan, om het bouwwerk van laster en leugens met de grond gelijk te 
maken, en voor de ogen van de gehele wereld de heilige, verheven, en onoverwinnelijke 
werkelijkheid van het onweerstaanbaar Geloof van God aan te tonen en vast te stellen. Deze 
talrijke smartelijke voorvallen, uitgedacht en uitgelokt door de vijanden van de Zaak en dege-
nen die haar kwaad toewensen - hun verraderlijke geruchten, hun belasterende berichtgeving, 
hun schandelijke en gewetenloze aanvallen - moeten worden gezien als beschikking en 
bemiddeling der Voorzienigheid, bestemd om de komst van die beloofde dag, die machtige en 
onweerstaanbare overwinning en die klare triomf te bespoedigen, welke zo duidelijk zijn 
voorzegd in de Geschriften, en zo uitvoerig en nadrukkelijk zijn uiteengezet door de Pen van 
de Allerhoogste.

augustus 1927 aan de leden van de Nationale Geestelijke Raad van Perzië - vertaald (in het Engels) vanuit het 
Perzisch

85. ...De duurzaamheid en stabiliteit, die een vereniging, groep of natie bereikt, berust op - en 
is afhankelijk van - de zuiverheid en de waarde der beginselen waarop zij het beheer van haar 
zaken en het bestuur van haar activiteiten baseert. De leidende beginselen van de Bahá'ís zijn: 
eerlijkheid, liefde, naastenliefde en betrouwbaarheid, het stellen van het algemeen belang 
boven het eigen belang, en het beoefenen van godvruchtigheid, deugdzaamheid en 
gematigdheid. Uiteindelijk is dan hun behoud en geluk verzekerd. Welke tegenslagen zij ook 
mogen ondervinden, hun aangedaan door de listen van intriganten en kwaadwilligen, ze 
zullen alle voorbijgaan, en na tegenspoed komt blijdschap. De vrienden staan onder de be-
scherming van de onweerstaanbare macht en ondoorgrondelijke voorzienigheid van God. Het 
lijdt geen twijfel dat iedere gezegende ziel die zijn leven in harmonie brengt met deze 
albeheersende kracht, luister zal bijzetten aan zijn werken en rijkelijk zal worden beloond. De 
handelingen van degenen die verkiezen zich ertegen te verzetten, moeten bij ons geen antipa-
thie wekken, maar ons aanzetten tot het zeggen van gebeden voor hun leiding. Zo deden de 
Bahá'ís in vroeger dagen, en zo móet het ook, nu en voor altijd.

18 december 1928 aan een Nationale Geestelijke Raad

86. Laten zij ervan afzien zich, in woord of daad, in te laten met de politieke activiteiten van 
hun land, het beleid van hun regering, of de plannen en programma's van politieke partijen en 
groeperingen. In zulke controversiële zaken moeten zij niemand beschuldigen, geen partij 
kiezen, geen plannen bevorderen en zich met geen enkel systeem vereenzelvigen dat schade-
lijk is voor de belangen van de wereldwijde Broederschap die zij willen beschermen en 
koesteren. Laten zij ervoor waken de instrumenten te worden van gewetenloze politici, of 
verstrikt te raken in de verraderlijke plannen van de samenzweerders en de trouwelozen onder 
hun landgenoten. Laten zij hun leven zodanig inrichten en zich zodanig gedragen, dat tegen 
hen geen enkele beschuldiging van geheimzinnigheid, van fraude, van omkoperij of van 
intimidatie kan worden ingebracht, hoe ongegrond ook. Laten zij zich verheffen boven alle 
particularisme en partijdigheid, boven het nutteloos geredetwist, het kleinzielig handelen uit 
berekening, de kortstondige hartstochten die een veranderende wereld een zo roerig aanzien 
geven en haar aandacht geheel in beslag nemen. Het is hun plicht ernaar te streven om, zo 
duidelijk mogelijk en zo nodig met hulp van hun gekozen vertegenwoordigers, onderscheid te 
maken tussen die betrekkingen en functies welke diplomatiek of politiek van aard zijn en die 
welke een zuiver administratief karakter hebben, en absoluut niet blootstaan aan de wisselval-
ligheden die politieke activiteiten en een uit partijen bestaande regering in elk land 
noodzakelijkerwijs met zich meebrengen. Laten zij hun onwrikbare vastberadenheid kenbaar 
maken om zich, standvastig en onvoorwaaardelijk, te houden aan het pad van Bahá'u'lláh, om 
de verwikkelingen en het gekibbel, onverbrekelijk verbonden aan de activiteiten van politici, 
te vermijden, en om waardige vertegenwoordigers te worden van die goddelijke 
Bestuursvorm die Gods onveranderlijk Plan voor alle mensen belichaamt....



Naarmate het aantal Bahá'í gemeenschappen in de verschillende delen van de wereld 
toeneemt en hun kracht, als maatschappelijke factor, steeds duidelijker wordt, zal er onge-
twijfeld steeds vaker druk op hen uitgeoefend worden door die machthebbers en invloedrijke 
personen op politiek gebied die hopen de steun te krijgen die ze nodig hebben voor de 
bevordering van hun doelstellingen. Bovendien zullen deze gemeenschappen een groeiende 
behoefte gevoelen aan de goodwill en de hulp van hun respectieve regeringen bij hun 
pogingen het werkterrein te verruimen en de grondslagen te consolideren van de instellingen 
die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Laten zij ervoor waken, dat zij - in hun ijver de doelen 
van hun geliefde Zaak te bevorderen - er ongemerkt toe worden verleid om met hun Geloof te 
marchanderen, hun essentiële beginselen te compromitteren, of de onkreukbaarheid van hun 
geestelijke idealen op te offeren - in ruil waarvoor hun instellingen dan misschien materieel 
voordeel krijgen. Laten zij verkondigen dat zij, in welk land zij ook wonen en hoe 
vooruitstrevend hun instellingen ook zijn, of hoe diep ook het verlangen om de wetten uit te 
voeren en de beginselen toe te passen welke door Bahá'u'lláh zijn verkondigd - de werking 
van zulke wetten en de toepassing van zulke beginselen, zonder aarzelen, ondergeschikt 
zullen maken aan de vereisten en wettelijke verordeningen van hun respectieve regeringen. 
Het is bij hun streven de bestuurlijke zaken van hun Geloof te beheren en te vervolmaken 
nooit hun bedoeling om de bepalingen van de grondwet van hun land te overtreden, en zeer 
zeker niet om hun bestuursapparaat de plaats te laten innemen van de regering van hun 
respectieve landen.

Ook moeten we bedenken dat juist de uitgebreidheid van onze activiteiten en de 
verscheidenheid van de gemeenschappen die onder verschillende regeringsvormen werken -
zo essentieel verschillend in hun normen, beleid en methoden - het absoluut noodzakelijk 
maken, dat allen die verklaard lid zijn van één van deze gemeenschappen, zich van iedere 
actie onthouden die hun broeders - door de achterdocht of de vijandschap van een regering op 
te wekken - in nieuwe vervolgingen zou kunnen betrekken of de aard van hun taak zou 
kunnen bemoeilijken. Hoe, zo zou ik mogen vragen, zou een zo wijd verspreid Geloof, dat 
politieke en maatschappelijke grenzen te boven gaat, dat in zijn schoot een zo grote 
verscheidenheid aan rassen en naties draagt, dat, naarmate het zich gestadig een weg baant, in 
toenemende mate moet kunnen vertrouwen op de goodwill en steun van de van elkaar 
verschillende en elkaar bestrijdende regeringen der aarde - er anders in kunnen slagen zijn 
eenheid te bewaren, zijn belangen te beschermen, en de gestage en vreedzame ontwikkeling 
van zijn instellingen te verzekeren?

Zulk een houding wordt echter niet ingegeven door overwegingen van zelfzuchtig 
eigenbelang, maar ontstaat vooral door het duidelijke principe dat de volgelingen van 
Bahá'u'lláh zich in géén geval zullen laten betrekken, noch als persoon noch collectief, in 
zaken die hen ook maar in de geringste mate zouden doen afwijken van de fundamentele 
waarheden en idealen van hun Geloof. Noch de beschuldigingen die de onwetenden en de 
kwaadwilligen misschien tegen hen in zullen brengen, noch de verlokkingen van eerbewijzen 
en beloningen, zullen hen er ooit toe bewegen hun trouw op te geven of van hun pad af te 
wijken. Laten hun woorden verkondigen en hun gedrag bewijzen, dat zij die Bahá'u'lláh 
volgen, in welk land zij ook wonen, niet door zelfzuchtige ambitie worden gedreven; dat zij 
noch naar macht dorsten, noch zich storen aan een golf van impopulariteit, van wantrouwen, 
of van kritiek, die teweeggebracht zou kunnen worden doordat zij zich strikt houden aan hun 
maatstaven.

21 maart 1932, in ”The World Order of Bahá’u’lláh: Selected Letters”, 2nd rev. ed. (Wilmette: Bahá’í 
Publishing Trust, 1974), blz. 64-67

87. Zulk een rechtschapenheid van gedrag moet steeds krachtiger aan de dag worden gelegd 
bij iedere beslissing waarover de gekozen vertegenwoordigers van de Bahá'í gemeenschap, in 
welke positie zij zich ook mogen bevinden, zich moeten uitspreken. Zij moet voortdurend 



worden weerspiegeld in de zakelijke transacties van al haar leden, in hun huiselijk leven, in 
alle soorten beroepen en in alle diensten die zij in de toekomst aan hun regering of hun volk 
zullen bewijzen. Zij moet als voorbeeld dienen in het gedrag van alle Bahá'í kiezers bij het 
uitoefenen van hun gewijde rechten en functies. Zij moet de houding kenmerken van iedere 
trouwe gelovige aangaande het niet aanvaarden van politieke functies, het zich niet identi-
ficeren met politieke partijen, het niet deelnemen aan politieke geschillen, geen lid zijn van 
politieke organisaties of kerkelijke instellingen....

Zij moet getoond worden door de onpartijdigheid van iedere verdediger van het Geloof jegens 
zijn vijanden, door de oprechtheid waarmee hij enige verdienste die die vijand moge hebben 
erkent en door zijn eerlijkheid bij het zich kwijten van alle verplichtingen die hij tegenover 
zich zou hebben.

Aan de volkeren van de beide continenten kan geen groter bewijs geleverd worden van de 
jeugdige vitaliteit en de levendige kracht die het leven en de instituten van het ontluikend 
Geloof van Bahá'u'lláh bezielen, dan een intelligente, volhardende en doeltreffende deelname 
van de Bahá'í jongeren van ieder ras, nationaliteit en klasse aan Bahá'í activiteiten op zowel 
het gebied van onderricht als op bestuurlijk gebied. Door een dergelijke deelname kunnen de 
vijanden van het Geloof en zij die er kritisch tegenover staan, die het ontwikkelingsproces van 
de Zaak van God en haar instituten in wisselende mate sceptisch en wrevelig bezien, het beste 
overtuigd worden van de ontwijfelbare waarheid dat zulk een Zaak door en door leeft, gezond 
is tot in haar diepste wezen en dat haar lot in veilige handen is.

25 december 1938, ”The Advent of Divine Justice” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1984), blz. 26-27, blz. 
69-70

88. Er zullen ongetwijfeld obstakels oprijzen, veelsoortig en talrijk, die de opmars van deze 
gemeenschap (Australië) belemmeren. Tegenslagen kunnen de glans van haar zending 
tijdelijk verduisteren. De machten der religieuze orthodoxie kunnen in de toekomst tegen haar 
samen gaan spannen. De voorstanders van theorieën en dogma's die lijnrecht tegenover haar 
religieuze en maatschappelijke beginselen staan, zullen haar opkomende kracht misschien 
heftig en hardnekkig bestrijden. Het Bestuursstelsel - de Ark die bestemd is om haar integri-
teit te beschermen en haar in veiligheid te brengen - moet zonder uitstel, zonder uitzondering, 
de aandacht van de leden van deze gemeenschap krijgen, zij moeten de idealen ervan voortdu-
rend koesteren, de doelstellingen ervan bestuderen en steeds voor ogen houden, van ganser 
harte aan de vereisten voldoen, de wetten nauwgezet naleven, de instellingen ervan onbeperkt 
steunen, ruchtbaarheid geven aan de glorierijke missie ervan, en de geest ervan tot het enige 
motiverende doel van hun leven maken.
In het handschrift van Shoghi Effendi, toegevoegd aan een brief gedateerd 22 augustus 1942 in ”Letters from the 
Guardian to Australia and New Zealand, 1923-1957” (Sydney: National Spiritual Assembly of Australia, 1970), 

blz. 80-81

89. ...De strijd en het bloedvergieten, en de daarmee gepaard gaande ellende, verwarring en 
verdriet, die het gehele subcontinent India de laatste maanden hebben getroffen, is voor mij 
reden tot zeer ernstige bezorgdheid. De wanordelijkheden die volgden op deze grote crisis in 
het leven van het volk, vormen een uitdaging die door de Gemeenschap van de standvastige 
volgelingen van Bahá'u'lláh in dat land vastberaden tegemoet moet worden getreden, waarbij 
zij de aard van hun geloof, de ernst van hun toewijding, de kracht van hun eenheid, de dege-
lijkheid van de instellingen, en het heldhaftig karakter van hun vastbeslotenheid moeten 
tonen. Zij moeten zich niet verontrust voelen, noch aarzelen of weifelen bij het uitvoeren van 
hun Plan. Beschermd door de instellingen die zij eigenhandig hebben opgericht, veilig 
verblijvend in de vesting van hun liefde voor Bahá'u'lláh en hun toewijding aan Zijn Geloof, 
met niet-aflatende waakzaamheid en doelgerichtheid de koers vervolgend van het Plan dat zij 
zelf in gang hebben gezet, bemoedigd door het eerste succes dat reeds werd behaald sinds dat 
Plan in werking is getreden, moeten zij zich, hoezeer ook geteisterd door de huidige 



omstandigheden en hoe gevaarlijk ook het pad dat zij nu betreden, voortspoeden, onbevreesd 
voor vervolging, smaad of laster, naar de schitterende doelen die zij willen bereiken.

In het handschrift van Shoghi Effendi, toegevoegd aan een brief gedateerd 24 oktober 1947, namens hem 
geschreven aan de Nationale Geestelijke Raad van India, in ”Dawn of a New Day” (New Delhi: Bahá’í 

Publishing Trust, 1970), blz. 127

90. ...RECENTE GEBEURTENISSEN TRIOMFANTELIJK HOOGTEPUNT REEKS 
HISTORISCHE ONDERNEMINGEN ZOALS BOUW BOVENGEDEELTE BABS GRAF-
TOMBE INWIJDING MOEDERTEMPEL WESTEN WERELDWIJDE VIERING HEILIG 
JAAR BIJEENROEPEN VIER INTERNATIONALE ONDERRICHTSCONFERENTIES 
LANCERING TIENJARENPLAN ONGEKENDE VERSPREIDING AARDOPPERVLAK 
ZIJN MOEDIGE UITVOERDERS OPMERKELIJKE VOORUITGANG CAMPAGNES 
AFRIKA EN STILLE OCEAAN OPKOMST BESTUURSSTELSEL ARABISCH 
SCHIEREILAND HART ISLAMITISCHE WERELD VERWARRING KRACHTIGE 
TEGENSTANDERS BAKERMAT GELOOF BOUW INTERNATIONAAL ARCHIEF 
AANKONDIGING VESTIGING WERELDZETEL BESTUURSSTELSEL HEILIGE LAND 
LEIDDEN TOT ONTVLAMMEN ONBLUSBARE HAAT MOSLIM TEGENSTANDERS 
DEDEN NIEUWE GROEP VIJANDEN CHRISTELIJKE KERK ONTSTAAN ZETTEN 
INTERNE VIJANDEN OUDE NIEUWE VERBONDSBREKERS AAN NIEUWE 
POGINGEN OPMARS ZAAK GODS TEGEN TE HOUDEN HAAR DOEL IN VER-
KEERD DAGLICHT TE STELLEN HAAR BESTUURSINSTELLINGEN TE ONTWRICH-
TEN ENTHOUSIASME TE DOEN BEKOELEN LOYALITEIT AANHANGERS TE 
ONDERMIJNEN. TEKENEN TOENEMENDE VIJANDIGHEID BUITENAF AANHOU-
DENDE INTRIGES BINNENIN VOORBODE UITERST ZWARE KRACHTMETING 
VOORBESCHIKT LEGER LICHT OPSTELLEN TEGEN MACHTEN DUISTERNIS 
ZOWEL WERELDLIJKE RELIGIEUZE VOORZEGD ONDUBBELZINNIGE TAAL 
`ABDU'L-BAHA VEREISEN DIT CRUCIALE UUR NAUWER SAMENWERKEN 
HANDEN VIJF CONTINENTEN LICHAMEN GEKOZEN VERTEGENWOORDIGERS 
NATIONALE BAHA'I GEMEENSCHAPPEN HELE WERELD GEZAMENLIJK ONDER-
ZOEK SCHANDALIGE ACTIVITEITEN INTERNE VIJANDEN NEMEN WIJZE 
DOELTREFFENDE MAATREGELEN HUN BEDRIEGLIJKE PLANNEN BESTRIJDEN 
MERENDEEL GELOVIGEN BESCHERMEN VERSPREIDING DUIVELSE INVLOED 
STOPPEN. VERZOEK HANDEN 8) NATIONALE RADEN IEDER CONTINENT 
AFZONDERLIJK VAN NU AF AAN RECHTSTREEKS CONTACT LEGGEN BERAAD-
SLAGEN WANNEER MAAR UITVOERBAAR ZO FREQUENT MOGELIJK 
VERSLAGEN UITWISSELEN OM TE WORDEN VOORGELEGD AAN HUN 
RESPECTIEVE HULPRADEN NATIONALE COMITE'S VOORTDUREND 
WAAKZAAM BLIJVEN ONVERSCHROKKEN HEILIGE ONONTKOOMBARE 
PLICHTEN VOLBRENGEN. VEILIGHEID DIERBAAR GELOOF BEHOUD 
GEESTELIJKE GEZONDHEID BAHAI GEMEENSCHAPPEN BEZIELING GELOOF 
ZIJN INDIVIDUELE LEDEN JUIST FUNCTIONEREN ZIJN NAARSTIG OPGEBOUWDE 
INSTELLINGEN REALISATIE ZIJN WERELDWIJDE ONDERNEMINGEN 
VERVULLING ZIJN UITEINDELIJKE BESTEMMING ALLE DIRECT AFHANKELIJK 
PASSENDE KWIJTING BELANGRIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN NU 
BERUSTEND LEDEN DEZE TWEE INSTELLINGEN BEKLEDEND MET UNIVERSELE 
HUIS GERECHTIGHEID ONDER INSTITUUT BEHOEDERSCHAP HOOGSTE RANG 
GODDELIJK VERORDINEERDE BESTUURLIJKE HIERARCHIE WERELDORDE 
BAHA'U'LLAH.

Telegram (ingelaste woorden weggelaten om tekst in overeenstemming te brengen met het origineel), gedateerd 
4 juni 1957, in ”Messages to the Bahá’í World 1950-1957” (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1971), blz. 122-

123

------------------------



8. De Continentale Colleges van Raadgevers.zijn belast met specifieke taken met betrekking 
tot de bescherming en verspreiding van het Geloof in de gebieden onder hun jurisdictie. Zij 
werken op dezelfde wijze als voor de Handen van de Zaak werd bepaald door de geliefde 
Behoeder in zijn boodschappen waarin de verantwoordelijkheden worden beschreven 
waaraan zij geacht worden te voldoen in samenwerking met de Nationale Geestelijke Raden. 
Wij vragen uw aandacht in het bijzonder voor zijn boodschap van 4 juni 1957.

Uit een brief van het Universele Huis van Gerechtigheid, gedateerd 24 juni 1968, aan een Continentaal College 
van Raadgevers



FRAGMENTEN UIT BRIEVEN GESCHREVEN NAMENS SHOGHI EFFENDI

91. ...Naarmate de invloed van Gods Geloof doordringender wordt, zal ongetwijfeld ook het 
aantal lieden dat zijn voortgang wil tegenhouden, groeien; nieuwe en steeds geduchter 
tegenstanders zullen naar voren treden; en tweedrachtzaaiers, in verschillende vreemde 
gedaanten verschijnend, zullen heimelijk proberen al degenen die wrok of kwaadwilligheid 
tegen het Geloof koesteren te mobiliseren, en zullen duidelijk tot opstand aanzetten. Onder 
deze omstandigheden is het van groot belang voor de vrienden om enerzijds oplettend en 
waakzaam te zijn, en anderzijds, om tot waakzaamheid op te roepen en de toewijding van hun 
medegelovigen te versterken, de zuiverheid van Gods Woord te bewaken, en harmonie en 
eenheid onder Zijn geliefden te bewaren. Hierin ligt de allerhoogste plicht van de vrienden 
van God, en het beste middel waarmee zij Zijn Zaak kunnen dienen.

24 mei 1927 aan een gelovige afzonderlijk, uit een niet eerder in het Engels vertaalde brief

92. Temidden van zulke verontrustende omstandigheden moet u zich, scherper dan ooit, 
bewust zijn van uw hoogste plicht om de kern van de Zaak te beschermen tegen nog meer 
schade en aanvallen, en om u nauwgezet en intelligent te houden aan de geest en de 
beginselen van het Bestuursstelsel.

12 juli 1937 aan een gelovige

93. Het weerleggen van aanvallen en kritiek die via de pers op de Zaak worden gericht, is, 
vindt hij, een kwestie die door de Nationale Geestelijke Raad overwogen dient te worden. 
Deze instelling dient, direct of door middel van zijn comité's, te beslissen of het raadzaam is 
op dergelijke aanvallen in te gaan, en dient ook elke verklaring die de vrienden met dit doel 
naar de pers wensen te zenden, nauwkeurig te onderzoeken en te beoordelen. Slechts door 
middel van zulk een toezicht en controle op alle Bahá'í publiciteitsactiviteiten kunnen de 
vrienden hopen verwarring en misverstand in hun eigen ideeën, en in die van het grote 
publiek dat zij via de pers kunnen bereiken, te vermijden.

28 september 1938 aan een gelovige

94. ...Het is de taak van de vrienden deze moeilijkheden standvastig en vastberaden, dankbaar 
en geduldig, in eenheid en solidariteit, tegemoet te treden; deze opeenvolgende rampen met 
geestkracht te doorstaan; deze laatste etappes in de voorbeschikte richting met succes te 
doorlopen; en niet ongedurig en ook niet ontmoedigd te raken door de moeilijkheden en de 
zware inspanningen, het onrecht en de onderdrukking, die zij gedwongen zijn te ondergaan. 
Laten zij te allen tijde de volgende, duidelijke en ernstige waarschuwing in gedachte houden -
opgetekend door de pen van het Middelpunt van het Verbond - en, met een gerust hart, een 
stralende geest, een onwrikbaar doel, en een grote vastberadenheid, waakzaam uitzien naar de 
ontvouwing en vervulling van de uitspraak van de Meester:

Hoedt u voor het geween van de onrechtvaardig behandelde, wees geworden kinderen, en het 
zuchten van de slachtoffers van onderdrukking, opdat hun tranen geen stromen worden, en 
hun adem geen vuur wordt.

De hevige beroeringen, de kwellende bezoekingen en overweldigende gevaren waardoor de 
weerspannige groep kwaadwilligen, onruststokers en onderdrukkers uit alle lagen van de 
maatschappij nu wordt bestookt, zij het in uw eigen land of in naburige landen, en waardoor 



hun volkeren, koningen en onderdanen, regeringen en burgers gelijkelijk van alle kanten 
worden overvallen, zijn het gevolg van die verschrikkelijke schendingen en overtredingen in 
dat land, begaan door de hand van tirannie en agressie. Nu, na een eeuw, is het noodlottige 
resultaat van die daden duidelijk geworden, en zijn de kwalijke gevolgen ervan voor iedereen 
zichtbaar. De dag nadert snel waarop de legers van haat en ongerechtigheid voor hun daden 
ter verantwoording zullen worden geroepen: eerlang zullen zij door de instrumenten van de 
vergeldende toorn van een Almogende en Onweerstaanbare God worden gegrepen.

Wanneer uw Raad met de vrienden beraadslaagt, en zijn medeleven betuigt aan de 
slachtoffers van het jongste geweld, moet hij hen aansporen zich nu meer dan ooit tevoren 
vast te houden aan het stevige koord van Gods heilige verordeningen en leringen; nooit af te 
wijken, al was het maar een haarbreed, van het Rechte Pad; en de komst af te wachten van die 
dag wanneer het Hem zal behagen Zijn voorbeschikte wilsbesluit te volvoeren. Hij is, 
waarlijk, de Beschermer van de verongelijkten, en Hij is, waarlijk, de Helper van allen die 
standvastig blijven.

2 juli 1942 aan de Nationale Geestelijke Raad van Perzië, vertaald vanuit het Perzisch (naar het Engels)

95. De Zaak van God moet beschermd worden tegen de vijanden van het Geloof, en tegen 
degenen die het zaad van twijfel zaaien in de harten der gelovigen, en de beste bescherming is 
kennis...

11 mei 1948 aan een Nationale Geestelijke Raad, in ”The Light of Divine Guidance”, deel 1 (Hofheim Lan-
genhain: Bahá’í Verlag GmbH, 1982), blz. 124

96. ...de gelovigen dienen te worden verdiept in hun kennis van en waardering voor het 
Verbond van zowel Bahá'u'lláh als `Abdu'l-Bahá. Dàt is de vesting van het Geloof voor iedere 
Bahá'í, en dàt wat hem in staat stelt iedere beproeving, en de aanvallen van de vijanden buiten 
het Geloof, en de veel gevaarlijker, verraderlijke, lauwe mensen binnen het Geloof -die geen 
echte binding hebben met het Verbond en dientengevolge volharden in het verstandelijke 
aspect van de leringen terwijl ze het geestelijke fundament ondermijnen waarop de hele Zaak
van God rust - te weerstaan.

14 april 1949 aan een gelovige afzonderlijk, in ”The Light of Divine Guidance”, deel 2 (Hofheim-Langenhain: 
Bahá’í Verlag GmbH, 1985), blz. 84

97. Aanvallen van missionarissen en anderen, zoals die van ..., moeten zeer zeker krachtig in 
het openbaar worden afgeweerd door uw Raad, en eveneens door Plaatselijke Raden.

18 augustus 1949 aan een Nationale Geestelijke Raad



PASSAGE UIT EEN BRIEF VAN HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID

98. De noodzaak om het Geloof te beschermen tegen de aanvallen van zijn vijanden wordt in 
het algemeen door de vrienden niet beseft omdat die aanvallen, vooral in het Westen, tot nu 
toe slechts zo nu en dan voorkwamen. We weten echter dat deze aanvallen zullen toenemen, 
en georganiseerd en wereldwijd zullen worden. De geschriften van ons Geloof voorspellen 
duidelijk niet alleen een verheviging van de intriges van vijanden binnen onze gelederen, 
maar ook toenemende vijandschap en tegenwerking van de vijanden van buitenaf, religieuze 
zowel als wereldlijke, naarmate ons geliefd Geloof zijn opmars naar de uiteindelijke 
overwinning voortzet. Daarom moeten de Hulpraadsleden voor Bescherming, in het licht van 
de waarschuwingen van Shoghi Effendi, "voortdurend" een "wakend oog" houden op degenen 
"waarvan bekend is dat ze vijanden zijn of dat ze uit het Geloof zijn gezet", discreet hun 
activiteiten "onderzoeken", op een verstandige manier de vrienden waarschuwen voor de 
oppositie die onvermijdelijk zal komen, uitleggen hoe elke crisis in Gods Geloof altijd een 
verhulde zegen blijkt te zijn, hen voorbereiden op de "voorbestemde verschrikkelijke 
krachtmetingen tussen het Leger van Licht en de krachten der duisternis" en, wanneer de 
invloed van de vijanden zich verbreidt en de gemeenschap bereikt, moeten de leden van deze 
Hulpraden bedacht zijn op hun snode plannen de gelovigen "in hun geestdrift te temperen en 
hun loyaliteit te ondermijnen" en zij moeten door "wijze en effectieve maatregelen" te treffen 
deze plannen verijdelen en de verbreiding van hun invloed stuiten. De leden van de 
Hulpraden voor Bescherming moeten zich vooral concentreren op het verdiepen van de 
kennis die de vrienden hebben van het Verbond en het vergroten van hun liefde en loyaliteit 
daarvoor, op het duidelijk en openhartig, in overeenstemming met de leringen, beantwoorden 
van alle vragen waar de gelovigen mee zouden kunnen zitten, op het bevorderen van de 
geestelijke diepgang en kracht van hun geloof en zekerheid, en op het bevorderen van alles 
wat de geest van liefdevolle eenheid in de Bahá'í gemeenschappen zal vergroten.

De voornaamste taken van de Hulpraden voor de Verspreiding van het Geloof zijn echter de 
aandacht van de gelovigen te richten op de doelen van alle plannen die hun voorgelegd 
worden, hen te stimuleren en te helpen het onderrichtswerk op het gebied van proclamatie, 
verspreiding, consolidatie en pionieren te bevorderen, hen aan te moedigen aan de fondsen bij 
te dragen en op te treden als vaandeldragers van de leringen van het Geloof, hen daardoor te
leiden naar nieuwe successen bij het verspreiden van Gods Boodschap aan hun 
medemensen....

We moeten verder bedenken dat deze zelfde taken uitgevoerd worden door de nationale en 
plaatselijke raden en hun comités, die momenteel de enorme verantwoordelijkheid hebben de 
onderrichtsplannen daadwerkelijk uit te voeren en de Bahá'í gemeenschappen te besturen, te 
verdiepen en te beschermen. De leden van de Hulpraden moeten er dus nauwgezet op letten 
dat hun werk dat van de bestuurlijke instellingen versterkt en aanvult.

10 oktober 1976 aan het Internationale Onderrichtscentrum





PASSAGES UIT BRIEVEN NAMENS HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIG-
HEID

99. ...Eén van de essentiële functies van de Hulpraden voor Bescherming is het verdiepen van 
de kennis die de vrienden van het Verbond hebben en het vergroten van hun liefde en loyali-
teit ervoor, en het bevorderen van de geest van liefde en eenheid binnen de Bahá'í 
gemeenschap.

Het is de plicht van de Plaatselijke en Nationale Geestelijke Raden niet alleen 
aangelegenheden die betrekking hebben op mogelijke verbondsbreking aan de leden van de 
Hulpraden voor Bescherming voor te leggen, maar ook problemen van onenigheid binnen de 
gemeenschap, het ontnemen van stemrecht of andere zaken waarvan u denkt dat begeleiding
en advies van de Hulpraden voor Bescherming dienstig zou kunnen zijn voor de instellingen 
van het Geloof. De leden van de Hulpraad houden natuurlijk het Continentale College van 
Raadgevers op de hoogte en de Raadgevers nemen de naar hun mening benodigde stappen.

Het staat u altijd vrij u tot het Continentaal College van Raadgevers en de leden van de 
Hulpraad voor bescherming te wenden voor alle zaken waarvan u vermoedt dat ze met de vei-
ligheid van het Geloof in uw gebied te maken hebben en u zult hen altijd bereid vinden u te 
helpen zulke problemen aan te pakken.

1 oktober 1979 aan een Nationale Geestelijke Raad

100. Vijandigheid tegenover het Geloof is iets dat alle Bahá'ís kunnen verwachten; onze 
reactie daarop is van groot belang. U wordt dringend aangeraden confrontatie en onenigheid 
te vermijden; deze zouden de tegenstand maar doen toenemen. Bewaar een waardige en 
vriendelijke houding en zorg ervoor beter op de hoogte te geraken van zaken die zowel het 
Christendom als het Bahá'í Geloof raken, teneinde waar noodzakelijk goed gefundeerde 
argumenten naar voren te kunnen brengen.

12 september 1985 aan een Nationale Geestelijke Raad

101. ...naarmate het Geloof bekender wordt, kunnen we tegenstand en vervolgingen 
verwachten. We moeten niettemin altijd proberen in onze voordrachten en betrekkingen 
bruggen te slaan zodat onze prachtige Leringen begrepen en geaccepteerd kunnen worden, en 
de kracht die ze bezitten om eenheid onder de mensen te brengen tot voorbeeld kan dienen.

18 december 1985 aan een Nationale Geestelijke Raad

                                                

1 Dit heeft betrekking op Bahá'u'lláhs eigen manifestatie. 

2 Qur'án 36:29

3 Qur'án 20:12. Wordt ook de "Heilige Vallei" genoemd

4 Qur'án 4:80

5 "A Guide to Cults and New Religions", John Boykin.



                                                                                                                                                       

6 Iran

7 vgl. Qurán 33:62 en 48:23.


