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Uit de Geschriften van Bahá’u’lláh 

1 Weest niet ontmoedigd, o volkeren der aarde, wanneer de dagster van Mijn schoonheid is ondergegaan 
en de hemel van Mijn aardse tempel aan uw oog is onttrokken. Verheft u om Mijn Zaak te bevorderen en 
Mijn Woord onder de mensen te verheerlijken. Wij zijn te allen tijde met u en zullen u sterken door de 
kracht van de waarheid. Wij zijn waarlijk almachtig. Al wie Mij heeft erkend, zal opstaan en Mij met 
zulk een vastberadenheid dienen dat de krachten van hemel en aarde hem niet van zijn doel zullen 
kunnen afhouden.

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh LXXI, blz. 85; Kitáb-i-Aqdas ¶38, blz. 43)

2 Laat uw hart niet worden verontrust, o mensen, wanneer de glorie van Mijn Tegenwoordigheid is 
weggeëbd en de oceaan van Mijn woorden is verstild. In Mijn aanwezigheid in uw midden ligt een 
wijsheid, en in Mijn afwezigheid ligt een andere wijsheid, die onnaspeurlijk is voor allen buiten God, de 
Onvergelijkelijke, de Alwetende. Waarlijk, Wij aanschouwen u vanuit Ons rijk van heerlijkheid en zullen 
een ieder die zich inzet voor de zege van Onze Zaak bijstaan met de Heerscharen in den hoge en een 
stoet van Onze begunstigde engelen.

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh LXXII, blz. 86; Kitáb-i-Aqdas ¶53, blz. 49)
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3 Gelooft ge1 dat gij de macht bezit Zijn Wil te verijdelen, Hem te beletten Zijn vonnis te voltrekken of 
Hem er van af te houden Zijn heerschappij uit te oefenen? Beweert gij dat iets in de hemelen of op aarde 
Zijn geloof kan weerstaan? Neen, bij Hem Die de eeuwige Waarheid is! Niets, wat dan ook, in de gehele 
schepping, kan Zijn Plan tegenwerken.... 

Weet bovendien, dat Hij op Zijn eigen bevel alles wat in de hemelen en alles wat op aarde is, heeft 
geschapen. Hoe kan dan het ding dat bij Zijn gebod is geschapen op Hem de overhand hebben? 

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh CXIII, blz. 132)

4 Bij de rechtvaardigheid Gods! Al wie in deze Dag zijn mond opent en melding maakt van de naam van 
zijn Heer, op hem zullen de heerscharen van goddelijke inspiratie neerdalen vanuit de hemel van Mijn 
Naam, de Alwetende, de Alwijze. Op hem zal ook de Schare uit den hoge neerdalen waarbij elkeen een 
kelk uit zuiver licht omhoog houdt. Aldus is voorbeschikt in het rijk van Gods Openbaring op bevel van 
Hem Die de Alglorierijke, de Machtigste is. 

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh CXXIX, blz. 166)

5 Zij die hun land hebben verlaten met het doel Onze Zaak te onderrichten – hen zal de Geest des Geloofs 
sterken met zijn kracht. Een schare van Onze uitverkoren engelen zal hen begeleiden, gelijk bevolen door 
Hem Die de Almachtige, de Alwijze is. Hoe groot is de gelukzaligheid welke hem wacht die de eer ten 
deel is gevallen de Almachtige te dienen! 

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh CLVII, blz. 196)

6 Groot is de gelukzaligheid van hem die zich in deze Dag heeft ontdaan van alle dingen die gebruikelijk 
zijn onder de mensen en zich vastklemt aan hetgeen is bevolen door God, de Heer van Namen en de 
Vormer van al het geschapene, Hij Die gekomen is uit de hemel van eeuwigheid door de kracht van de 
Grootste Naam, bekleed met zulk een onoverwinnelijk gezag dat alle machten op aarde niet in staat zijn 
Hem te weerstaan. Hiervan getuigt het Moederboek, roepende vanuit de hoogst verheven Plaats.

(Uit de Tablet of Tajallíyát, “Effulgences”. Tablets of Bahá’u’lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas, blz. 48)

7 Dit is de grootste, de meest vreugdevolle tijding die door de Pen van deze Verguisde aan de mensheid is 
gegeven. Waarvoor vreest gij, o Mijn geliefden? Wie kan u ontmoedigen? Een weinig vocht is voldoende 
om de hard geworden klei waaruit deze eigenzinnige generatie is gevormd, op te lossen. Alleen reeds het 
feit van uw samenkomen is voldoende om de strijdkrachten van deze ijdele en nietswaardige mensen te 
verstrooien.

(Uit de Lawh-i-Dunyá “Tablet of the World”, Tablets of Bahá’u’lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas, blz. 84-85)

8 De bron van moed en kracht is de verbreiding van het Woord van God en standvastigheid in Zijn liefde.

(Uit de Asl-i-Kullu’l-Khayr (Words of Wisdom), Tablets of Bahá’u’lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas, blz. 156)

9 … Hij waarlijk, zal een ieder helpen die Hem helpt, en zal een ieder gedenken die Hem gedenkt. Hiervan 
getuigt deze Tafel die de pracht van de liefderijkheid van uw Heer, de Alglorierijke, de Onweerstaanbare 
heeft verspreid.

(Aangehaald in The Advent of Divine Justice, blz. 64)

10 Iedere afzonderlijke letter die uit Onze mond voortkomt is met zulk een herscheppende kracht begiftigd 
dat deze in staat is een nieuwe schepping in het leven te roepen – een schepping waarvan de grootheid 
ondoorgrondelijk is voor alles buiten God. Hij, waarlijk, bezit kennis van alle dingen.

(Aangehaald in The Advent of Divine Justice, blz. 67-68)

11 Zouden Wij het wensen, dan ligt het in Ons vermogen een rondzwevend stofje in staat te stellen in 
minder dan een oogwenk zonnen van oneindige, onvoorstelbare pracht te scheppen, een dauwdruppel 

                                                     

1 De minister van de sjah in Constantinopel (Istanboel) (vert.)
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zich te doen ontwikkelen tot talloze uitgestrekte oceanen, iedere letter van zulk een kracht te doordringen 
dat deze bij machte is alle kennis van vervlogen en komende tijden te onthullen.

(Aangehaald in The Advent of Divine Justice, blz. 68)

12 Wij bezitten zulk een macht dat deze, indien aan het licht gebracht, het meest dodelijke vergif zal 
omzetten in een feilloos en probaat geneesmiddel.

(Aangehaald in The Advent of Divine Justice, blz. 68)

13 Zeg: Hoed u, o volk van Bahá, dat de sterken der aarde u niet uw kracht ontnemen of dat zij die over de 
wereld heersen u met vrees vervullen. Stel uw vertrouwen in God en geef uw aangelegenheden aan Hem 
over. Hij, voorwaar, zal u door de kracht der waarheid doen zegevieren en Hij, voorwaar, is machtig te 
doen wat Hij wil, en in Zijn greep zijn de teugels van almogende macht.

(Aangehaald in The Advent of Divine Justice, blz. 69)

14 “Bij de rechtvaardigheid Gods,” zo verklaart Bahá’u’lláh als Hij de volle kracht van Zijn 
onoverwinnelijke macht wil onthullen, “zou enig mens, geheel alleen, zich opmaken in de naam van 
Bahá en zich toerusten met Zijn liefde, dan zal de Almachtige hem tot de overwinning voeren, ook al 
zouden de machten van hemel en aarde zich tegen hem opstellen.”

(Aangehaald in The World Order of Bahá’u’lláh, blz. 106; Beschikking van Bahá’u’lláh, blz. 12)

15 Bij God, buiten Wien er geen ander God is! Zou enig mens opstaan voor de zegepraal van onze Zaak, 
dan zal God hem zekerlijk doen overwinnen, al zouden tienduizenden vijanden tegen hem 
samenspannen. En als zijn liefde voor Mij in kracht toeneemt, dan zal God hem macht geven over alle 
krachten van hemel en aarde. Aldus hebben Wij de geest van macht over alle sferen uitgestort.

(Aangehaald in The World Order, blz. 106; Beschikking van Bahá’u’lláh, blz. 12)

Uit de Geschriften en Uitspraken van de Báb

16 Ontdoe u van alle gehechtheid aan iets  buiten God, verrijk uzelf in God door u te ontdoen van alles 
buiten Hem en zeg dit gebed:

“Zeg: God voldoet alle dingen boven alle dingen en niets in de hemelen of op aarde en al wat er tussen 
ligt behalve God, uw Heer, is genoeg. Waarlijk, Hij is in Zichzelf de Wetende, de Helper, de 
Almachtige.”

Beschouw de altoereikende macht van God niet als een nutteloze verbeelding. Het is dat ware geloof dat 
gij koestert voor de Manifestatie van God in elke Beschikking. Het is zulk een geloof dat voldoet boven 
alle dingen die op aarde bestaan, terwijl geen geschapen ding op aarde buiten het geloof u zou voldoen. 
Als gij geen gelovige zijt, zou de Boom van goddelijke Waarheid u tot vernietiging doemen. Als gij een 
gelovige zijt, zal uw geloof voldoende voor u zijn boven alle dingen die op aarde bestaan, ook al bezit gij 
niets. 

(Aanhalingen uit Dalá’il-i-Sab’ih, Selections from the Writings of the Báb, blz. 123)

17 Zeg: Waarlijk, iedere volgeling van dit Geloof kan, met Gods welgevallen, zegevieren over allen die in 
de hemel en op aarde wonen en al wat er tussen is, want dit is zonder de minste twijfel voorzeker het 
enige ware Geloof. Vrees daarom niet en wees ook niet bedroefd.

Zeg: God heeft, in overeenstemming met hetgeen is geopenbaard in het Boek, de taak op Zich genomen 
de overwinning te verzekeren van iedere volgeling van de Waarheid over meer dan honderd andere 
zielen en de oppermacht van honderd gelovigen over duizend niet-gelovigen, en de heerschappij van 
duizend trouwe gelovigen over alle volkeren en geslachten der aarde; aangezien God al wat Hij wil in het 
leven roept krachtens Zijn bevel. Waarlijk, Hij is machtig over alle dingen.
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Zeg: De kracht van God is in het hart van hen die geloven in de eenheid van God, en getuigen dat er geen 
God is buiten Hem, terwijl het hart van hen die zich gelijkstellen met God onmachtig is, verstoken van 
leven op deze aarde, want zij zijn voorzeker dood.

(Selections from the Writings of the Báb, blz. 153)

18 Wanneer de Dagster van Bahá schitterend zal schijnen boven de horizon van eeuwigheid, is het uw plicht 
voor Zijn Troon te verschijnen...

Gij allen zijt in het leven geroepen om Zijn aanwezigheid te zoeken en die hoogverheven en glorierijke 
rang te bereiken. Waarlijk, Hij zal vanuit de hemel van Zijn barmhartigheid datgene neerzenden wat u zal 
baten, en al wat genadiglijk door Hem wordt verleend zal u in staat stellen het zonder de gehele mensheid 
te stellen.... Waarlijk, als het Zijn wil is kan Hij zekerlijk door één woord van Hemzelf de opstanding van 
al het geschapene teweegbrengen. Hij is, in waarheid, boven en buiten dit alles de Almogende, de 
Almachtige, de Alvermogende.

(Selections from the Writings of the Báb, blz. 164-166)

19 Geheiligd zij de Heer in Wiens hand de bron van heerschappij berust. Hij schept al wat Hij wil door Zijn 
Woord van gebod “Weest”, en het is. Bij Hem was de macht van gezag vóórdien en zij zal steeds de 
Zijne blijven. Hij doet een ieder die het Hem behaagt zegevieren door de kracht van Zijn bevel. Hij is 
waarlijk de Krachtige, de Almachtige. Hem behoort alle glorie en majesteit in de koninkrijken van 
openbaring en schepping, en al wat zich daartussen bevindt. Waarlijk, Hij is de Machtige, de 
Alglorierijke. In alle eeuwigheid was Hij de Bron van onoverwinnelijke kracht en zal dit eeuwigdurend 
blijven. Hij is waarlijk de Heer van macht en kracht. Alle koninkrijken van hemel en aarde en al wat zich 
daartussen bevindt, zijn van God en zijn macht is verheven boven alle dingen. Alle schatten van hemel en 
aarde en al wat zich daartussen bevindt, zijn de Zijne, en Zijn bescherming strekt zich uit over alle 
dingen. Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde en al wat zich daartussen bevindt, en Hij waarlijk 
ziet alle dingen. Hij is de Heer des Oordeels voor allen die in de hemelen en op aarde verblijven en al wat 
zich daartussen bevindt en, waarlijk, God oordeelt snel. Hij bepaalt de maat toegewezen aan allen die in 
de hemelen en op aarde zijn en al wat zich daartussen bevindt. Waarlijk, Hij is de verhevenste 
Beschermer. Hij houdt de sleutels van hemel en aarde en van alles wat zich daartussen bevindt in Zijn 
greep. Naar Zijn behagen schenkt Hij gaven door de kracht van Zijn gebod. Voorwaar, Zijn genade 
omvat allen en Hij is de Alwetende.

(Selections from the Writings of the Báb, blz. 171)

20 … Verheerlijkt zijt Gij, O God, Gij zijt de Schepper van de hemelen en de aarde en van wat er tussen 
ligt. Gij zijt de soevereine Heer, de Heiligste, de Almachtige, de Alwijze. Verheerlijkt zij Uw Naam, o 
God, zend neder tot hen die in God en zijn tekenen hebben geloofd een machtige helper vanuit Uw 
tegenwoordigheid teneinde hen in staat te stellen te heersen over het merendeel der mensheid.

(Selections from the Writings of the Báb, blz. 176)

21 Geprezen zijt Gij, O Heer! Op Uw bevel doet Gij al wat Gij wilt zegevieren door de heerscharen van 
hemel en aarde en al wat zich daartussen bevindt. Gij zijt de Soeverein, de eeuwige Waarheid, de Heer 
van onoverwinnelijke macht.

(Selections from the Writings of the Báb, blz. 177)

22 O Heer! Sta hen bij die van al het andere behalve U afstand hebben gedaan en verleen hun een machtige 
overwinning. Zend op hen neer, o Heer, de schare der engelen in de hemel en op aarde en al wat er tussen 
is, om Uw dienaren te helpen, hen te steunen en krachtig te maken, hen in staat te stellen succes te 
behalen, hen te schragen, hen met heerlijkheid te bekleden, eer en verheerlijking aan hen te verlenen, hen 
te verrijken en hen zegevierend te maken met een wonderbare triomf.

(Selections from the Writings of the Báb, blz. 192)

23 … Zend, o God, die heerscharen welke Uw trouwe dienaren onoverwinnelijk zullen maken. Gij vormt 
het geschapene door de kracht van Uw bevel zoals gij verkiest. Gij zijt in waarheid de Heerser, de 
Schepper, de Alwijze.
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(Selections from the Writings of the Báb, blz. 211)

24 Slaat geen acht op uw zwakheden en broosheid; richt uw blik op de onoverwinnelijke macht van de Heer, 
uw God, de Almachtige. Heeft Hij niet in vervlogen tijden Abraham, ondanks Diens schijnbare 
hulpeloosheid, doen zegevieren ever de strijdkrachten van Nimrod? Heeft Hij niet Mozes, Wiens staf 
Zijn enige metgezel was, in staat gesteld Farao en zijn heerscharen te overwinnen? Heeft Hij niet de 
oppermacht bewezen van Jezus, arm en onbeduidend als Deze was in de ogen der mensen, over de 
aaneengesloten krachten binnen het joodse volk? Heeft Hij niet de barbaarse en strijdlustige stammen 
van Arabië onderworpen aan de heilige en hervormende tucht van Mohammed, Zijn Profeet? Verheft u 
in Zijn Naam, stelt uw volle vertrouwen op Hem en weest verzekerd dat Hij tenslotte zal zegevieren.

(Uit de Toespraak van de Báb tot de Letters van de Levende, aangehaald in The Dawn-Breakers, blz. 94.)

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

25 Deze zielen zijn de legers van God en de veroveraars van Oost en West. Zou één van hen het gelaat in 
enigerlei richting keren en de mensen tot het Koninkrijk Gods oproepen, dan zullen alle bovenzinnelijke 
krachten en bekrachtigingen uit den hoge hem te hulp snellen en sterken. Hij zal alle deuren zien 
opengaan en alle sterke en onneembare kastelen met de grond gelijk zien maken. Geheel alleen zal hij ‘s 
werelds legers aanvallen, de rechter- en linkervleugel van de legerscharen van alle landen verslaan, de 
linies van de legioenen van alle natiën doorbreken en met zijn aanval doorstoten tot de kern van de 
machten der aarde. Dit wordt bedoeld met de Heerscharen van God.

(Tafelen van het goddelijk Plan, blz. 21)

26 Als in deze tijd een mens zal handelen volgens de voorschriften en de raadgevingen van God, dan dient 
hij als een goddelijke geneesheer voor de mensheid en, gelijk de bazuin van Isráfíl, zal hij de doden van 
deze vergankelijke wereld tot leven roepen; want de bekrachtigingen van het rijk van Abhá worden nooit 
onderbroken, en zulk een deugdzaam mens krijgt, om hem bij te staan, de nimmerfalende hulp van de 
Schare in den hoge. Aldus zal een armzalige mug een adelaar in de volheid van zijn kracht worden en 
een zwakke mus veranderen in een koninklijke valk op de toppen van aloude glorie.

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 23)

27 Weet met zekerheid dat uw Heer u te hulp zal komen met een stoet van de Schare in den hoge en de 
heerscharen van het Abhá-koninkrijk. Deze zullen de aanval inzetten, en zij zullen de legers van de 
onwetenden, de blinden, hevig aanvallen.

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 43)

28 … Indien een klein aantal mensen liefdevol samenkomt in volkomen zuiverheid en toewijding, met een 
hart dat vrij is van de wereld, de invloed van het Koninkrijk en de machtige aantrekkingskracht van de 
Godheid ervaart, en één en gelukkig is in kameraadschap, dan zal die bijeenkomst haar invloed 
uitoefenen over de gehele aarde. De aard van die groep mensen, de woorden die zij spreken en de daden 
die zij doen, zullen de hemelse gaven vrijmaken en een voorproef van eeuwige zegen verschaffen. De 
legers van de Schare in den hoge zullen hen verdedigen en de engelen van het Abhá-paradijs zullen in 
onafgebroken opeenvolging nederdalen om hen bij te staan.

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 81)

29 Hij zal u te hulp komen met onzichtbare heerscharen en u terzijde staan met legers van inspiratie van de 
Schare in den hoge; Hij zal zoete geuren tot u zenden uit het hoogste Paradijs en over u de zuivere 
ademtochten doen zweven die waaien vanuit de rozentuinen der Schare in den hoge. Hij zal de geest des 
levens in uw hart ademen, u de Ark van verlossing doen binnentreden en u Zijn klare tekenen en 
bewijzen onthullen. Dit waarlijk is overvloedige genade. Dit waarlijk is de overwinning die niemand kan 
loochenen.

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 186-187)
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30 … Weest verzekerd dat, wanneer iemand met de uiterste volharding opstaat om de Roep van het 
Koninkrijk aan te heffen en vastberaden het Verbond te verkondigen – al ware hij onbeduidend als een 
mier – hij in staat zal worden gesteld de kolossale olifant uit de arena te verdrijven en al ware hij zwak 
als een mot, hij de verentooi van de roofzuchtige gier zal uitrukken. 

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 209)

31 De bekrachtigingen van Hem Die de Immervergevende is hebben ieder klimaat in licht gehuld, de legers 
van de Schare in den hoge snellen voorwaarts om te strijden aan de zijde van de vrienden van de Heer 
om de overwinning te behalen...

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 229)

32 Alle lof en dankzegging zij de Gezegende Schoonheid, dat Hij de legers van zijn Abhá-koninkrijk opriep 
tot actie en Zijn ononderbroken hulp tot ons zond, betrouwbaar gelijk de opkomende sterren.

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 237)

33 Steeds wanneer heilige zielen die de hemelse krachten aantrekken op zullen staan met zulke 
eigenschappen van de geest en eensgezind in gesloten gelederen oprukken, dan zal een ieder van hen aan 
duizend gelijk zijn, en de deinende golven van die machtige oceaan zullen gelijk zijn aan de regimenten 
van de Schare in den hoge.

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 260)

34 O gij dienaren van de heilige Drempel! De zegevierende legers van de hemelse Schare die in de Rijken in 
den hoge in slagorde opgesteld staan, zijn paraat om de onverschrokken ruiter die met vertrouwen zijn 
ros aanspoort naar de arena van dienstbaarheid, bij te staan en hem de overwinning te verzekeren. Wel ga 
het de onbevreesde krijger die, gewapend met de kracht van ware Kennis, haastig te velde trekt, de legers 
van onwetendheid uitééndrijft en dat heir van dwaling verstrooit; die het Vaandel van goddelijke Leiding 
hoog heft en de Klaroen der overwinning doet klinken. Bij de rechtvaardigheid van de Heer! Hij heeft 
een roemrijke zegepraal verworven en de ware overwinning behaald.

(Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 264)

35 Treurt niet over uw geringe aantal en dankt God voor uw geestkracht. Hij zal u met zulk een 
bekrachtiging bijstaan, dat het verstand erover verwonderd en de mensen erover verbaasd zullen zijn.

(Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 80)

36 Weest er ten stelligste van verzekerd dat, waarlijk, God degenen zal helpen die in ieder opzicht 
standvastig zijn in Zijn Verbond, door Zijn bekrachtiging en gunst waarvan de lichten zowel naar het 
oosten als naar het westen der aarde zullen stralen. Hij zal hen de tekenen van leiding in de schepping en 
als stralende, schitterende sterren vanuit alle horizonnen maken.

(Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 83)

37 Staat met alle macht op om het Verbond van God te steunen en in Zijn wijngaard te dienen. Weest vol 
vertrouwen dat u bekrachtiging zal worden geschonken en u welslagen door Hem zal worden gegeven. 
Waarlijk, Hij zal u steunen door de engelen van Zijn heiligheid en u sterken met de ademtocht van de 
Geest, opdat gij de Ark van Veiligheid moogt ingaan, de duidelijke tekenen vermelden, de geest des 
levens overdragen, de essentie van Zijn geboden en voorschriften bekendmaken, de schapen die in alle 
richtingen van de kudde zijn afgedwaald de weg wijzen, en de zegen geven. Gij moet alles wat in uw 
vermogen ligt aanwenden om u in deze nieuwe eeuw in alle ernst en met wijsheid in te spannen. Bij God, 
waarlijk, de Heer der heerscharen is u tot steun, de engelen des hemels uw hulp, de Heilige Geest uw 
metgezel en het Middelpunt van het Verbond uw helper. Blijft niet werkloos, maar weest actief en vreest 
niet.

(Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 162; Bahá’í World Faith, blz. 362)

38 Bij de Heer van het Koninkrijk! Indien iemand opstaat om het Woord van God uit te dragen met een 
zuiver hart dat overvloeit van de liefde voor God en van de wereld is onthecht, zal de Heer der 
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heerscharen hem bijstaan met zulk een kracht dat die tot het hart van de bestaande wezens zal 
doordringen.

(Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 348)

39 … Het is bekend en duidelijk dat thans de ongeziene goddelijke bijstand degenen omvat die de 
Boodschap uitdragen. Indien het werk van het verbreiden van de Boodschap wordt verwaarloosd, zal alle 
bijstand worden afgesneden, want de vrienden van God kunnen onmogelijk hulp ontvangen, tenzij zij 
betrokken zijn bij de verkondiging van de Boodschap.

(Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 390-391; Het Verbond, blz. 27)

40 … Uw Heer heeft voorzeker zijn dienaren die standvastig en getrouw zijn beloofd hen te allen tijde te 
doen zegevieren, hun woorden te verheerlijken, hun macht en hun licht te verspreiden, hun hart te 
versterken, hun banieren hoog te houden, hun scharen bij te staan, hun ster te verlichten, de overvloedige 
stroom van genade over hen uit te storten en de dappere leeuwen (of onderrichters) in staat te stellen te 
overwinnen.

Haast u, haast u, o gij getrouwe gelovigen! Haast u, haast u, o gij standvastigen! Laat de achtelozen aan 
hun lot over, laat de onwetenden buiten beschouwing, grijpt het sterke koord vast, weest getrouw aan 
deze grote Zaak, trekt licht aan uit dit duidelijke Licht, weest geduldig en weest standvastig in deze wijze 
Religie! Gij zult de scharen van bezieling uit de verheven Wereld achtereenvolgens zien neerdalen, de 
stoet van aantrekkingskracht zonder ophouden van de hoogten der hemelen zien neerkomen, de 
overvloed van het Koninkrijk van El Abhá zonder onderbreking zien uitstorten en de leer Gods met de 
grootste kracht zien doordringen, terwijl de achtelozen voorzeker alles verliezen.

(Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 442-443; Het Verbond, blz. 28)

41 Ieder mens die nu zijn mond opent om de Waarheid uit te dragen en zich bezighoudt met het verspreiden 
van de geuren Gods, zal zonder twijfel worden bijgestaan en bekrachtigd door de Heilige Geest en kan de 
aanvallen van alle mensen ter wereld weerstaan, [want de] kracht van het Rijk van Macht zal zegevieren. 
Dat is de reden dat, hoewel de discipelen van Christus fysiek zwak waren en ogenschijnlijk overwonnen 
werden doordat iedere koning hen vervolgde, zij niettemin tenslotte zegevierden over allen en hen onder 
hun hoede stelden.

(Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 508)

42 Zou iemand in deze tijd zijn hart verpanden aan het Koninkrijk, zich bevrijden van alles buiten God en 
aangetrokken worden door de geuren van heiligheid, dan zal het leger van het Koninkrijk van Abhá hem 
helpen en zullen de engelen van de allerhoogste Schare hem bijstaan.

(Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 591)

43 Denkt niet aan uw eigen beperkingen; Gods hulp zal tot u komen. Vergeet uzelf. De hulp van God zal 
zeker komen!

Wanneer u de Barmhartigheid van God inroept in de verwachting dat deze u zal sterken, zal uw kracht 
vertienvoudigd worden. Kijk naar mij; ik ben zo zwak en toch is mij de kracht gegeven naar u toe te 
komen; een arme dienaar van God die in staat is gesteld u deze boodschap te brengen! Ik zal niet lang bij 
u zijn! Men moet nooit op zijn eigen zwakheid letten; het is de kracht van de Heilige Geest van Liefde 
die het vermogen schenkt om te onderrichten. De gedachte aan onze eigen zwakheid kan alleen maar 
wanhoop teweegbrengen. 

Wij moeten verder zien dan alle aardse gedachten, ons onthechten van ieder werelds begrip, vurig 
verlangen naar de dingen van de geest, ons oog richten op de eeuwigdurende, milddadige Barmhartigheid 
van de Almachtige die onze ziel zal vervullen met de blijheid van vreugdevolle dienstbaarheid aan Zijn 
gebod:  “Hebt elkander lief”.

(Toespraken in Parijs, blz. 42-43)

44 Hoe groots, hoe enorm groots is de Zaak; hoe hevig de aanvallen van alle volkeren en geslachten der 
aarde! Eerlang zal van heinde en ver het getier van de massa’s door geheel Afrika en Amerika worden 
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gehoord, evenals de kreet van de Europeaan en van de Turk, en het gekreun van India en China. Zij allen 
zullen opstaan om met alle macht aan Zijn Zaak weerstand te bieden. Dan zullen de Ridders van de Heer, 
bijgestaan door genade vanuit den hoge, gesterkt door geloof, geholpen door het vermogen van begrip en 
versterkt door de legioenen van het Verbond, opstaan en de waarheid van het vers: “Aanschouwt de 
verwarring die de stammen van de verslagenen heeft getroffen!” aan het licht brengen.

(Aangehaald in Bahá’í Administration, blz. 123)

45 De Báb heeft gezegd: ”Zou een nietige mier in deze dag het wensen de macht te bezitten om in staat te 
zijn de diepzinnigste en meest verwarrende passages uit de Koran te verhelderen, dan zal zijn wens 
ongetwijfeld worden vervuld, aangezien het mysterie van eeuwige macht in het diepste wezen van al het 
geschapene trilt.” Als zo’n hulpeloos schepsel begiftigd kan worden met zulk een scherpzinnig 
vermogen, hoeveel doeltreffender moet dan de macht zijn die vrijkomt door de overvloedige 
uitstortingen van de genade van Bahá’u’lláh!

(Aangehaald in The Advent of Divine Justice, blz. 39)

46 Het Koninkrijk Gods bezit onbegrensde kracht. Vermetel moet het leger der levenden wel zijn, indien de 
versterkende hulp van dat Koninkrijk er bij herhaling aan wordt gegeven.... Onmetelijk groot is het 
strijdperk, en de tijd is rijp om het ros daarin aan te sporen. Het is nu tijd dat men de sterkte van zijn 
kracht, de dapperheid van zijn hart en het vermogen van zijn ziel toont.

(Uit een brief gedateerd 28 januari 1939 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van de Verenigde Staten 

en Canada; Messages to America, blz. 17)

47 Welnu, indien u in overeenstemming met de leringen van Bahá’u’lláh te werk gaat, weest dan verzekerd 
dat u zult worden geholpen en bekrachtigd. In alles wat u onderneemt zult u zegevieren en alle bewoners 
der aarde kunnen u niet weerstaan. U bent de overwinnaars, omdat de kracht van de Heilige Geest u hulp 
biedt. Boven alle fysieke en fenomenale krachten, zal de Heilige Geest Zelf u helpen.

(Aangehaald in Star of the West, Vol. 8, no. 8, blz. 103)

48 O gij, mijn soldaten van het Koninkrijk!

… Weest moedig en onbevreesd! Vergroot dag aan dag uw geestelijke overwinningen. Weest niet 
verontrust over de voortdurende aanvallen der vijanden. Valt aan gelijk brullende leeuwen. Denkt niet 
aan uzelf, want de onzichtbare legers van het Koninkrijk strijden aan uw zijde. Treedt het slagveld 
binnen met de bekrachtigingen van de Heilige Geest. Weet met zekerheid dat de krachten van het 
Koninkrijk van Abhá met u zijn. De heerscharen van de hemel van Waarheid zijn met u. De koele bries 
van het Paradijs van Abhá strijkt over uw verhitte voorhoofd. Geen moment zijt gij alleen. Geen seconde 
wordt gij aan uzelf overgelaten. De Abhá-schoonheid is met u. De glorierijke God is met u. De Koning 
der Koningen is met u.

(Aangehaald in Star of the West, Vol. 13, No. 5, blz. 113)

Passages uit de geschriften en brieven van Shoghi Effendi 

49 Hoe moeilijk en delicaat onze taak ook is, de schragende kracht van Bahá’u’lláh en van Zijn goddelijke 
leiding zullen ons voorzeker bijstaan als wij standvastig Zijn weg volgen en ernaar streven de integriteit 
van Zijn wetten hoog te houden. Het licht van Zijn verlossende genade dat geen aardse macht kan 
verduisteren zal, als wij doorzetten, ons pad verlichten terwijl wij koers zetten langs de valstrikken en 
valkuilen van een veelbewogen tijdperk, en zal ons in staat stellen ons van onze plichten te kwijten op 
een wijze die Zijn gezegende Naam tot glorie en eer zal strekken.

(Uit een brief van 21 maart 1932 aan de bahá’ís van de Verenigde Staten en Canada; The World Order of Bahá’u’lláh, 

blz. 67)

50 “Petrus,” zo getuigde ‘Abdu’l-Bahá, “was volgens de geschiedenis van de Kerk niet in staat de dagen van 
de week bij te houden. Steeds wanneer hij besloot te gaan vissen, was hij gewend zijn wekelijks voedsel 
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in zeven porties te verdelen en iedere dag at hij er één van, en als hij aan het laatste deel toe was, wist hij 
dat de sabbat was aangebroken en nam hij deze in acht.” Als de Zoon des Mensen in staat was in 
ogenschijnlijk zo’n primitief en hulpeloos werktuig zulk een kracht te leggen, waardoor volgens de 
woorden van Bahá’u’lláh: “de mysteriën van wijsheid en woorden uit zijn mond stroomden”, en hem te 
verheffen boven Zijn overige discipelen, en hem bekwaam achtte Zijn opvolger en de stichter van Zijn 
Kerk te worden – hoeveel te meer kan de Vader, Die Bahá’u’lláh is, de minste en meest onbeduidende 
onder Zijn volgelingen in staat stellen voor de uitvoering van Zijn doel dergelijke wonderen te 
volbrengen die de grootste verworvenheden van zelfs de eerste apostel van Jezus Christus geheel in de 
schaduw stellen!

(Aangehaald in The Advent of Divine Justice, blz. 38)

51 Het terrein is voorwaar zo onmetelijk, het tijdvak zo hachelijk, de Zaak zo groot, het aantal werkers zo 
gering, de tijd zo kort, het voorrecht zo onschatbaar, dat geen volgeling van het Geloof van Bahá’u’lláh, 
waardig om Zijn naam te dragen, ook maar één ogenblik mag aarzelen. Die uit God geboren Kracht, 
onweerstaanbaar in haar voortstuwend vermogen, onberekenbaar in haar macht, onvoorspelbaar in haar 
koers, mysterieus in haar werking en ontzagwekkend in haar uitingen – een Kracht die, zoals de Báb 
schreef, “vibreert in het diepste wezen van al het geschapene” en die volgens Bahá’u’lláh, door haar 
“vibrerende invloed het evenwicht van de wereld heeft verstoord en een omwenteling heeft 
teweeggebracht in het geregelde leven ervan”– zulk een Kracht die zelfs werkt als een tweesnijdend 
zwaard, snijdt, onder onze ogen enerzijds de eeuwenoude banden dóór die tijdenlang de structuren van 
een beschaafde maatschappij bijeen hebben gehouden, en maakt anderzijds de boeien los die het jonge en 
tot nu toe nog niet geëmancipeerde Geloof van Bahá’u’lláh nog kluisteren.

(Aangehaald in The Advent of Divine Justice, blz. 39)

52 … Er is geen tijd te verliezen. Er is geen plaats voor weifeling. Grote menigten hongeren naar het Brood 
des Levens. Alles is gereed. De krachtige en onherroepelijke Belofte is gegeven. Gods eigen Plan is in 
werking getreden. De voortstuwende kracht ervan neemt met de dag toe. De krachten van hemel en aarde 
helpen op mysterieuze wijze bij de uitvoering ervan. Een dergelijke gelegenheid komt nooit weer. Laat 
de twijfelaar opstaan en zelf de waarheid van zulke uitspraken toetsen. Pogen, doorzetten, is de waarborg 
voor een uiteindelijke en volledige overwinning. 

(Uit een brief van 28 januari 1939 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van de Verenigde Staten en 

Canada; Messages to America, 1932-1946, blz. 17)

53 Geconfronteerd met een dergelijke uitdaging, kan een gemeenschap die tot dusver zulke hoogtepunten 
van blijvende verworvenheden heeft behaald noch wankelen noch terugdeinzen. Vol vertrouwen in haar 
bestemming, zich verlatend op haar door God gegeven kracht, gesterkt door het bewustzijn van 
voorgaande overwinningen, tot handelen gedreven bij het zien van een allengs uiteenvallende 
beschaving, zal zo’n gemeenschap – daar twijfel ik niet aan – onversaagd doorgaan de dringende 
vereisten van haar taak te vervullen in de zekerheid dat met iedere stap die ze doet en met iedere fase die 
ze doorloopt een nieuwe openbaring van Gods licht en kracht haar zal leiden en voorwaarts stuwen, 
totdat in de volheid der tijden en op het hoogtepunt van haar kracht ze het Plan voltooit dat onlosmakelijk 
is verbonden met haar schitterende bestemming.

(Uit een brief van 4 juli 1939 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van de Verenigde Staten en Canada; 

Messages to America, 1932-1946, blz. 26)

54 Het terrein ligt in al zijn uitgestrektheid en vruchtbaarheid wijd open en dichtbij. De oogst is rijp. Het is 
de hoogste tijd. Het sein is gegeven. De op mysterieuze wijze vrijgemaakte geestelijke krachten zijn 
reeds met toenemende vaart onbetwist en onbelemmerd aan het werk. Een ieder die op zal staan en 
gehoor geeft aan deze tweede, deze dringende en essentiële oproep is verzekerd van een snelle, 
onbetwiste overwinning.

(Uit een brief van 28 juli 1939 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van de Verenigde Staten en Canada; 

Messages to America, 1932-1946, blz. 28-29)

55 … De uitgestrektheid van het terrein, uw geringe aantal en de onverschilligheid van de massa moeten u 
noch ontmoedigen noch met schrik vervullen. U moet te allen tijde uw blik richten op de belofte van 
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Bahá’u’lláh, uw volle vertrouwen stellen in Zijn scheppend Woord, het verleden en de veelvuldige 
bewijzen van Zijn alomvattende en onweerstaanbare kracht weer voor de geest halen en opstaan om 
waardige en voorbeeldige ontvangers te worden van Zijn alschragende genade en zegen.

(Uit een brief van 29 juni 1941 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van India; Dawn of a New Day, blz. 90)

56 … Als de vrienden, zowel individueel als gezamenlijk, het hunne doen en zich tot het uiterste inspannen, 
dan zullen de overvloedige zegeningen van Bahá’u’lláh ten volle worden uitgestort en zal de kracht van 
het Plan een glorierijk hoofdstuk markeren in de geschiedenis van het Geloof.

(Uit een brief van 18 december 1945 aan de Nationale Geestelijk Raad van de Bahá’ís van de Britse eilanden)

57 … Mysterieus vrijgekomen krachten, bestemd om de uitvoering te leiden en de processen te stimuleren 
die de voltooiing van de tweede fase van het goddelijk Plan verzekeren, zijn ondenkbaar krachtig. 
Volledig en snel gebruik van deze krachten door een georganiseerde gemeenschap die doordrongen is 
van verheven zending, is gebiedend. Op menigvuldige plaatselijke, regionale, nationale en 
intercontinentale instellingen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Plan 
wordt nu een beroep gedaan op hun respectievelijke gebieden.... zodanige opmerkelijke successen die de 
verwachtingen oneindig zullen versterken de algehele beslissende overwinning binnen de vastgestelde 
tijd te behalen.

(Uit een telegram van 7 oktober 1946 aan de Nationale Geestelijk Raad van de Bahá’ís van de Verenigde Staten en 

Canada; Messages to America, 1932-1946, blz. 108)

58 … De onzichtbare heerscharen van het Koninkrijk staan vol verlangen gereed om degenen te hulp te 
snellen die de moed opbrengen de desbetreffende kwesties te overwegen en een beslissing te nemen in 
overeenstemming met deze kwesties.

(Uit een brief van 6 september 1949 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van de Britse eilanden; 

Unfolding Destiny, blz. 233)

59 … De tijd is kort. De kansen, hoewel deze van uur tot uur toenemen, zullen niet terugkeren, sommige pas 
na eeuwen, andere nooit meer. Hoe immens ook de uitdaging, hoe veelsoortig ook de taken, hoe kort ook 
de tijd, hoe somber ook het vooruitzicht van de wereld, hoe beperkt ook de materiële hulpbronnen van 
een jonge gemeenschap die onder zware druk staat, de onaangeboorde bronnen van hemelse kracht 
waaruit deze kan putten zijn onmetelijk groot en zullen zonder enige twijfel hun bezielende invloed 
uitstorten, indien de noodzakelijke inspanning dagelijks wordt gedaan en de vereiste offers bereidwillig 
worden aanvaard.

(Uit een brief van 5 juli 1950 aan de Amerikaanse Bahá’í-gemeenschap; Citadel of Faith, blz. 85)

60 … De onzichtbare bataljons van de Schare in den hoge zijn in aaneengesloten gelederen aangetreden, 
klaar om met hun versterkingen de voorhoede van Bahá’u’lláh’s kruisvaarders te hulp te snellen in het 
uur van hun grootste nood....

(Uit een brief van 23 november 1951 aan de Amerikaanse Bahá’í-gemeenschap; Citadel of Faith, blz. 105)

61 … De Heer der Heerscharen, de Koning der Koningen heeft plechtig een nimmerfalende hulp beloofd 
aan iedere kruisvaarder die voor Zijn Zaak strijdt. Onzichtbare bataljons staan in gesloten gelederen 
gereed om versterkingen vanuit den hoge te doen toestromen.

(Uit een telegram van 8 oktober 1952; Messages to the Bahá’í World, blz. 44)

62 Bekleed met de wapenrusting van Zijn liefde, het schild van Zijn machtige Verbond stevig aangegord, 
gezeten op het strijdros van standvastigheid met de geheven lans van het Woord van de Heer der 
heerscharen en met een onvoorwaardelijk vertrouwen op Zijn beloften als de beste leeftocht voor hun 
reis, moeten zij het gelaat richten naar die gebieden die nog niet verkend zijn en hun schreden richten 
naar de doelen die tot nu toe nog niet zijn bereikt, ervan verzekerd dat Hij die hen heeft geleid om zulke 
overwinningen te behalen en zulke beloningen in Zijn Koninkrijk te vergaren, zal doorgaan hen bij te 
staan hun geestelijke geboorterecht te verrijken in een mate, als geen eindig verstand zich kan voorstellen 
of ‘s mensen hart kan ontwaren.
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(Uit een brief van april 1956; Messages to the Bahá’í World, blz. 102)

63 Hoe moeilijk en inspannend de taak ook mag zijn, hoe zwaar en langdurig ook de vereiste 
krachtsinspanning, wat ook de aard van de gevaren en valstrikken die het pad versperren van al wie 
opstaat om de lotgevallen te doen herleven van een Geloof dat een zware strijd voert tegen de 
opkomende krachten van materialisme, nationalisme, verwereldlijking, racisme en macht van de 
geestelijkheid, toch zal de aloverwinnende kracht van de genade Gods, verleend door de Openbaring van 
Bahá’u’lláh, ontwijfelbaar op mysterieuze en verbazingwekkende wijze al wie opstaat om voor Zijn Zaak 
op te komen in staat stellen de algehele overwinning te behalen.

(Uit een brief van 19 juli 1956 aan de Amerikaanse Bahá’í-gemeenschap; Citadel of Faith, blz. 149)

64 … de schragende genade, beloofd aan allen die met één doel voor ogen, met moed, toewijding en 
vastberadenheid zullen opstaan om te helpen bij het bereiken van deze nobele doelstellingen, heeft zo’n 
kracht dat geen aardse macht zich kan verzetten tegen de uiteindelijke vervulling van een zo glorieuze 
taak of zelfs de uiteindelijke verwerkelijking ervan kan vertragen.

(Uit een brief van 27 juni 1957 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nieuw Zeeland)

65 De Schare in den hoge waakt over hen, gereed om hulp te verlenen en zegeningen te schenken voor hun 
heldhaftige en gezamenlijke inspanningen. De Auteur van het goddelijk Plan zal, zoals hij in zijn 
betekenisvolle Tafelen heeft beloofd, hen bijstaan alle hindernissen die zij ook maar tegenkomen op hun 
pad het hoofd te bieden, en hun historische onderneming te bekronen met een klinkende overwinning. De 
Stichter van hun Geloof Zelf zal niet in gebreke blijven hen, in overeenstemming met Zijn wijsheid en 
milddadigheid, te belonen in Zijn eigen Koninkrijk voor hun aandeel in de bevordering van de belangen 
van Zijn wereldomvattende Orde, en hen te verheerlijken te midden van de schare van Zijn onsterfelijke 
heiligen en helden die in het Abhá-koninkrijk verblijven.

(Uit een brief van 2 juli 1957 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van het Iberische schiereiland)

Uit brieven die namens Shoghi Effendi zijn geschreven

66 Misschien is de reden, dat u op het gebied van het onderricht niet zoveel tot stand hebt gebracht, de mate 
waarin u naar uw eigen zwakheden en onbekwaamheden hebt gekeken bij het verspreiden van de 
Boodschap. Bahá’u’lláh en de Meester hebben er beiden herhaaldelijk de nadruk op gelegd onze eigen 
belemmeringen te negeren en geheel op God te vertrouwen. Hij zal ons te hulp komen als wij maar 
opstaan en een werkzaam kanaal voor Gods genade worden. Denkt u dat het de leraren zijn die 
bekeerlingen maken en het hart van de mensen veranderen? Neen, zeker niet. Het zijn alleen de zuivere 
zielen die de eerste stap doen en zich dan door de geest van Bahá’u’lláh laten beroeren en van zich 
gebruik laten maken. Als één van hen maar een seconde zou denken dat zijn succes aan zijn eigen 
bekwaamheden te danken is, dan is zijn werk afgelopen en begint zijn val. Dit is in feite de reden 
waarom zoveel bekwame mensen, na een tijd van voorbeeldig dienstbetoon, plotseling totaal machteloos 
waren en zich misschien door de geest van de Zaak als nutteloos terzijde geschoven voelden. Het 
criterium is in hoeverre wij bereid zijn de Wil van God door ons heen te laten werken.

Denk daarom niet meer aan uw eigen zwakheden; vertrouw volkomen op God; laat uw hart vervuld zijn 
van verlangen zijn Zending te dienen en Zijn roep te verkondigen, en u zult bemerken hoe 
welsprekendheid en de kracht om het menselijk hart te veranderen als vanzelfsprekend zal komen.

Shoghi Effendi zal zeker bidden voor uw succes als u zou opstaan en zou beginnen te onderrichten. In 
feite zal alleen al uw besluit om op te staan u verzekeren van Gods hulp en zegen.

(Uit een brief van 31 maart 1932 aan een gelovige)

67 … U moet nooit kijken naar uw eigen beperkingen, laat staan toelaten dat deze u ervan weerhouden de 
Boodschap te verspreiden. Want de gelovigen, al dan niet bekwaam, rijk of arm, hetzij invloedrijk of 
onbekend, zijn tenslotte allen slechts kanalen waar doorheen God Zijn Boodschap naar de mensheid 
brengt. Zij zijn werktuigen waarmee Hij Zijn wil overbrengt naar Zijn volk. Daarom moeten de vrienden 
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niet meer kijken naar hun eigen onvolkomenheden op een wijze die in hen de geest van initiatief en van 
dienstbaarheid zou doden. Zij moeten vertrouwen hebben in de goddelijke bijstand die Bahá’u’lláh hun 
heeft beloofd, en gesterkt en weer opgeleefd door zulk een zekerheid, moeten zij voortgaan te zwoegen 
tot aan hun laatste ademtocht.

(Uit een brief van 18 maart 1934 aan een gelovige)

68 … De onzichtbare heerscharen van het Koninkrijk staan gereed u alle bijstand te verlenen die u nodig 
hebt, en zij zullen u zonder twijfel doen slagen iedere hindernis op uw weg te verwijderen, en dit meest 
gekoesterde verlangen van uw hart in vervulling te doen gaan. Bahá’u’lláh heeft ons de belofte gedaan 
dat, zouden wij volharden in onze pogingen en al ons vertrouwen stellen in Hem, de deuren van succes 
voor ons wijd open zullen gaan.

(Uit een brief van 22 september 1936 aan een gelovige)

69 … Hoe meer u uw best doet uw doel te bereiken, des te groter zullen de bekrachtigingen van Bahá’u’lláh 
zijn en des te zekerder zult u  u voelen om succes te behalen. Wees daarom opgewekt en span u met 
volledig geloof en vertrouwen in. Want Bahá’u’lláh heeft Zijn goddelijke bijstand beloofd aan ieder die 
met een zuiver en onthecht hart opstaat om zijn heilig Woord te verspreiden, ook al zou hij verstoken zijn 
van  alle menselijke kennis en elke capaciteit en niettegenstaande de duistere krachten en tegenstand die 
zich tegen hem kunnen opstellen. Het doel is duidelijk, het pad veilig en zeker, en de verzekeringen van 
Bahá’u’lláh met betrekking tot het uiteindelijke succes van onze inspanningen zeer nadrukkelijk. Laten 
wij standvastig blijven en van ganser harte het grootse werk voortzetten dat Hij aan onze handen heeft 
toevertrouwd.

(Uit een brief van 3 februari 1937 aan een gelovige)

70 … De bahá’í-leraar moet volledig vertrouwen hebben. Daarin liggen zijn kracht en het geheim van zijn 
succes. Al zoudt gij alleen staan, en hoe groot de apathie van de mensen om u heen ook is, u moet 
geloven dat de scharen van het Koninkrijk u terzijde staan en dat u door hun hulp de duistere krachten die 
tegen de Zaak van God zijn gekant, stellig zult overwinnen. Volhard daarom en wees gelukkig en vol 
vertrouwen.

(Uit een brief van 30 juni 1937 aan een gelovige)

71 … hij zou u willen aanraden te volharden om de taak die u ter harte gaat te vervullen, vol vertrouwen dat 
u met Gods bijstand vroeg of laat in staat zult zijn uw doel te bereiken. Vertrouwen op God is met recht 
het sterkste en veiligste wapen dat de bahá’í-leraar kan dragen. Want door dit middel kan geen aardse 
kracht onoverwonnen blijven en geen hindernis onoverkomelijk zijn.

(Uit een brief van 27 maart 1938 aan een gelovige)

72 Geringe aantallen, gebrek aan bekwame onderrichters en bescheiden middelen moeten hen niet 
ontmoedigen of afschrikken. Zij moeten zich de glorierijke geschiedenis van het Geloof in herinnering 
roepen dat zowel in Oost als in West werd gevestigd door toegewijde zielen die voor het merendeel niet 
rijk of beroemd of goed geschoold waren, maar wier toewijding, geestdrift en zelfopoffering iedere 
hindernis overwonnen en wonderbaarlijke overwinningen behaalden voor het Geloof van God…. Laten 
zij zich inzetten, jong en oud, mannen en vrouwen evenzeer, en erop uitgaan om zich in nieuwe gebieden 
te vestigen, te reizen en te onderrichten ondanks gebrek aan ervaring, en weest ervan verzekerd dat 
Bahá’u’lláh beloofd heeft al degenen te helpen die in Zijn Naam opstaan. Zijn kracht zal hen schragen; 
hun eigen zwakheid is onbelangrijk.

(Uit een brief van 29 juni 1941 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van India; Dawn of a New Day, blz. 89-

90)

73 Bahá’u’lláh heeft gezegd dat God al degenen zal bijstaan die in Zijn dienst opstaan. Hoe meer u werkt 
voor Zijn Geloof, des te meer zal Hij u helpen en u zegenen.

(Uit een brief van 23 november 1941 aan de bahá’ís van Quito, Ecuador)

74 Als de vrienden altijd zouden wachten totdat zij volledig bekwaam zouden zijn om een bepaalde opdracht 
uit te voeren, zou het werk van de Zaak bijna stilstaan! Maar alleen al de bereidheid om te dienen, hoe 
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onwaardig iemand zich ook mag voelen, trekt de zegeningen van God aan en stelt hem in staat geschikt 
voor zijn taak te worden.

(Uit een brief van 4 mei 1942 aan een gelovige)

75 Wanneer eenmaal enkele moedige, zelfopofferende personen zijn opgestaan om te dienen, zal hun 
voorbeeld zonder twijfel andere schuchtere, aanstaande pioniers aansporen in hun voetstappen te treden. 
De geschiedenis van ons Geloof kent vele verslagen van de opmerkelijke dingen die zijn volbracht door 
werkelijk zeer eenvoudige, onbetekenende mensen die, nadat zij waren opgestaan om Zijn Boodschap te 
verkondigen, ware bakens en steunpilaren werden doordat zij hun vertrouwen in God hadden gesteld.

(Uit een brief van 27 maart 1945 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van de Britse eilanden)

76 … Wanneer de vrienden eenmaal beginnen om de doelen die in hun Plan zijn gesteld te behalen, zullen 
zij ervaren dat de goddelijke bekrachtiging hen steunt en de vervulling ervan bespoedigt.

(Uit een brief van 9 augustus 1945 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van de Britse eilanden)

77 … Het toont aan dat overal waar en wanneer de vrienden opstaan om te dienen, de mysterieuze kracht die 
in deze goddelijke Zaak verborgen is, toesnelt om hun arbeid ver boven hun hoogste verwachting te 
zegenen en te versterken.

(Uit een brief van 18 februari 1947 aan een gelovige)

78 … Als wij naar onze mislukkingen kijken, dan voelt een ieder van ons zich zeer zeker onwaardig en 
moedeloos, en dit gevoel frustreert alleen maar onze opbouwende inspanningen en is tijdverspillend. 
Datgene waarop wij ons dienen te concentreren is de heerlijkheid van de Zaak en de kracht van 
Bahá’u’lláh die uit één enkele druppel een golvende zee kan maken!

(Uit een brief van 13 oktober 1947 aan een gelovige)

79 … als wij ons vertrouwen in Hem stellen, lost Bahá’u’lláh onze problemen op en opent Hij de weg.

(Uit een brief van 12 oktober 1949 aan een gelovige)

80 Eén volwassen mens met geestelijk begrip en een grondige kennis van het Geloof is al voldoende om een 
heel land in vuur en vlam te kunnen zetten – zo verheven is de kracht van de Zaak als die door een zuiver 
en onzelfzuchtig kanaal werkt.

(Uit een brief van 6 november 1949 aan een gelovige)

81 Wij moeten te allen tijde de verhevenheid van de Zaak voor ogen houden en eraan denken dat 
Bahá’u’lláh allen die opstaan in Zijn dienst zal bijstaan. Als wij naar onszelf kijken, zullen wij ons zeker 
ontmoedigd voelen door onze tekortkomingen en onbeduidendheid.

(Uit een brief van 12 december 1950 aan een gelovige)

82 Thans is, als nooit tevoren, het onderrichten van het Geloof van God de magneet die de zegeningen 
vanuit den hoge aantrekt. De hemelse Heerscharen staan tussen hemel en aarde opgesteld, geduldig 
wachtend op de bahá’í die met zuivere, geheiligde toewijding naar voren treedt om de Zaak Gods te 
onderrichten, zodat zij hem te hulp kunnen snellen en bijstaan. De Behoeder bidt dat de vrienden hun 
inspanningen zullen verdrievoudigen, daar de tijd helaas kort is, en het aantal werkers te gering. Laten zij 
die onsterfelijkheid wensen te verwerven naar voren treden en de goddelijke Roep aanheffen. Zij zullen 
verbaasd staan over de geestelijke overwinningen die zij zullen behalen.

(Uit een brief van 28 maart 1953 aan een gelovige)

83 De Legers van de allerhoogste Schare staan in slagorde tussen hemel en aarde, gereed om hen die 
opstaan om het Geloof te onderrichten te hulp te snellen. Als iemand de bekrachtigingen van de Heilige 
Geest zoekt, kan hij deze in overvloed vinden op het onderrichtsgebied. De wereld is zoekende als nooit 
tevoren, en als de vrienden met nieuwe vastberadenheid zullen opstaan, geheel toegewijd aan de nobele 
taak die voor hen ligt, zal de ene overwinning na de andere worden behaald voor het glorierijke Geloof 
van God.
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(Uit een brief van 2 februari 1956 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van het Anchorage Recording 

District)

84 De vrienden moeten de kracht van de Heilige Geest beseffen die duidelijk aanwezig is en hen in deze tijd 
bezielt door het verschijnen van Bahá’u’lláh. Er is geen enkele macht in de hemel of op aarde die hen 
kan deren, indien zij zich geheel en al onder de invloed en leiding van de Heilige Geest stellen.

(Uit een brief van 11 augustus 1957 aan een gelovige)


