
VOORWOORD

Deze verzameling die je thans tot je beschikking hebt is samengesteld uit een reeks 
boodschappen waarin het Universele Huis van Gerechtigheid gedurende ruim twintig jaar de 
Bahá'i Jongeren in Europa en de wereld heeft toegesproken.

Omdat diegenen die een leeftijd tussen vijftien en dertig jaar hebben als jongeren worden 
beschouwd, is iemand dus slechts gedurende vijftien jaar van zijn leven jongere. Niemand kan 
dus alle aan de jongeren gerichte brieven, die twintig jaar lang door het Universele Huis van 
Gerechtigheid zijn geschreven, als jongere hebben ontvangen. Daarom heeft het Nationale 
jongeren Comité besloten deze brieven in een bundel bijeen te brengen, om iedereen, en wel 
in het bijzonder de jongeren, in de gelegenheid te stellen over nagenoeg alle boodschappen te 
beschikken.

Als je deze boodschappen achter elkaar bestudeert, wat nu dus mogelijk is, zul je merken dat 
de afzonderlijke boodschappen met elkaar in verband staan: het bestuderen van de 
boodschappen in chronologische volgorde geeft een dynamisch beeld van de verwachtingen 
van het Universele Huis van Gerechtigheid van de jongeren van Europa.

Door deze verzameling te bestuderen zul je snel inzien dat de boodschappen niet alleen een 
leidraad zijn voor je leven, maar dat ze je ook bewust maken van de unieke plaats die de 
jongeren zowel in de huidige tijd als in de toekomst innemen.

Naast inspirerende bewoordingen als “Het leven van een Bahá'i zal gekenmerkt moeten 
worden door waarheidsliefde en voorbeeldig gedrag; hij zal een rechtschapen leven leiden 
temidden van zijn medemensen, van niemand anders afhankelijk dan van God, maar toch 
door de banden van liefde en broederschap verbonden met de gehele mensheid...”, vinden we 
de hoopgevende woorden: “Deze generatie Bahá'i jeugd geniet een uniek voorrecht. Jullie 
zullen je leven leiden in een periode waarin de krachten der historie tot een climax zullen 
komen, waarin de mensheid de vestiging van de kleine vrede zal zien, en waarin de Zaak van 
God meer en meer een vooraanstaande rol zal spelen in de reconstructie van de menselijke 
samenleving. Op jullie zal in de komende jaren een beroep worden gedaan om aan het roer 
van de Zaak te staan onder omstandigheden die wij ons nu nog nauwelijks kunnen 
voorstellen...”.

In een wereld waarin vooral de jongeren generatie het slachtoffer wordt van het steeds maar 
denken aan een sombere toekomst, laten dit soort zekerheden geen ruimte meer voor 
pessimisme.

Het Nationaal Jongeren Comité beveelt je van harte aan deze bundel diepgaand te bestuderen.

Tot slot bedanken we iedereen die aan het tot stand komen van deze bundel heeft bijgedragen.

Het Nationaal Jongeren Comité van Nederland



HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID 
BAHÁ'I WERELDCENTUM

10 juni 1966

Aan de Bahá'i jongeren in ieder land.

Lieve Bahá'i vrienden,

In het ene land na het andere bevorderen de successen van Bahá'i jongeren in toenemende 
mate het werk van het Negenjaren Plan en wekken de bewondering van hun geloofsgenoten. 
Vanaf het allereerste begin van het Bahá'i Tijdperk vervulden jongeren een essentiële rol in de 
verspreiding van de Openbaring van God.

De Báb zelf was pas 25 jaar oud toen Hij Zijn Zending bekend maakte, terwijl velen van de 
Letters van de Levenden zelfs nog jonger waren. De Meester was een jongeman toen op Hem 
een beroep werd gedaan om de zware verantwoordelijkheid op zich te nemen in dienst van 
Zijn Vader in Irak en Turkije, en Zijn broer, de Zuiverste Tak offerde op 22 jarige leeftijd zijn 
leven op voor God in de Grootste Gevangenis, opdat de dienaren van God “bezield mochten 
geraken en allen die op aarde vertoeven één zouden worden”.

Shogi Effendi was student in Oxford toen hij tot de troon van het Broederschap werd 
geroepen en velen van de Ridders van Bahá'u'lláh, die onvergankelijke roem hebben 
verworden tijdens de Tien Jaren Kruistocht, waren jonge mensen. Laat daarom niemand ooit 
denken dat jongeren moeten wachten totdat zij de jaren van volwassenheid hebben bereikt om 
onschatbare diensten te kunnen bewijzen aan de Zaak van God.

Voor een ieder, of hij nu Bahá'i is of niet, betekent zijn jeugd een periode waarin hij 
beslissingen zal nemen die het verder verloop van zijn leven zullen bepalen. Gedurende deze 
jaren kiest hij naar alle waarschijnlijkheid zijn beroep voor het verdere leven, voltooit hij zijn 
opleiding, begint in eigen onderhoud te voorzien, trouwt en sticht een eigen gezin. Maar het 
belangrijkste van alles is dat zijn geest juist in deze periode zo intens zoekende is en dat dán 
de geestelijke waarden worden aangenomen die zijn verdere gedrag zullen bepalen.

Deze factoren schenken aan de Bahá'i jongeren hun grootste kansen, hun grootste uitdagingen 
en hun grootste beproevingen - kansen om de leringen van hun Geloof werkelijk te begrijpen 
en deze aan hun tijdgenoten door te geven; uitdagingen om aan de spanningen in de wereld 
het hoofd te bieden, en de leiding over te dragen aan eigen en volgende generaties; en 
beproevingen, die hen de gelegenheid bieden de hoge zedelijke maatstaven, uiteengezet in de 
Bahá'i geschriften, in eigen leven waar te maken.

De Behoeder schreef over de Bahá'i jongeren dat zij degenen zijn, “die zo beslissend kunnen 
bijdragen tot de kracht, de zuiverheid en de voortstuwende energie van het leven van de 
Bahá'i gemeenschap, en van wie de toekomstige oriëntering harer bestemming afhangt, 
alsmede de volledige ontplooiing van de mogelijkheden, waarmee God de Bahá'i 
gemeenschap heeft begiftigd.”

Zij, die tussen de 15 en 30 zijn, worden met speciale geschiedenis geconfronteerd en kunnen 
kansen aangrijpen die uniek zijn in de geschiedenis der mensheid. Gedurende de Tien Jaren 



Kruistocht - het negende deel van het majestueuze proces dat zo levendig beschreven wordt 
door onze geliefde Behoeder - heeft de Gemeenschap van de Grootste Naam zich met de 
snelheid van de bliksem over de voornaamste gebieden en eilanden van de planeet verspreid, 
haar strijdkrachten en middelen veelvoudig vermeerderd, het begin van de toetreding van 
mensenmenigtes tot de Zaak van God aanschouwd en de opbouw van het Bestuurstelsel van 
Bahá'u'lláh voltooid. En nu, hecht gegrondvest in de wereld, komt in de eerste jaren van het 
tiende gedeelte van hetzelfde proces het Geloof zienderogen te voorschijn uit de duisternis 
waarin het van de aanvang af grotendeels was gehuld en verheft zich om de verouderde 
opvattingen van een corrupte maatschappij uit de dagen en de oplossing aan te kondigen voor 
de kwellende problemen van een verwarde mensheid. Gedurende het leven van hen die nu 
jong zijn, zal de toestand van de wereld en de plaats van het Bahá'i Geloof daarin, onmetelijk 
veranderen, aangezien wij een uiterst kritieke fase in dit tijdperk van overgang binnentreden.

Drie geweldigen arbeidsvelden staan open voor de Bahá'is, waarin zij gelijktijdig het karakter 
van de maatschappij zullen hervormen en zich voorbereiden op de taken die zij in hun later 
leven kunnen ondernemen.

Ten eerste: de basis voor al hun verdere kundigheden is hun studie van de leringen, de 
geestelijke verrijking van hun leven en de vorming van hun karakter in overeenstemming met 
de maatstaven van Bahá'u'lláh. Terwijl de zedelijke maatstaven van de mensen rondom ons 
ineenstorten en in verval geraken, hetzij van eeuwenoude Oosterse beschavingen, meer 
recente Christelijke en Islamitische culturen, of van de snel veranderende samenlevingen in 
stamverband, moeten de Bahá'is steeds meer als pilaren van rechtvaardigheid en 
verdraagzaamheid boven hen gaan uitsteken.
Het leven van een Bahá'i zal gekenmerkt moeten worden door waarheidsliefde en voorbeeldig 
gedrag; hij zal een rechtschapen leven leiden temidden van zijn medemensen, van niemand 
anders afhankelijk dan van God, maar toch door banden van liefde en broederschap 
verbonden met de gehele mensheid; hij zal volkomen los staan van de oppervlakkige normen, 
de decadente theorieën, de fanatieke experimenten en de wanhoop van de huidige 
samenleving; hij zal zijn naaste met een stralend en vriendelijk gelaat tegemoet treden en een 
lichtbaken en veilige haven zijn voor allen, die ernaar verlangen zijn karaktervastheid en 
zielsvertrouwen na te streven.

Het tweede terrein van dienstbaarheid, dat innig verbonden is met het eerste, is het 
onderrichten van het Geloof, in het bijzonder aan hun leeftijdgenoten, onder wie zich enige 
van de meest open en zoekende geesten ter wereld bevinden.

Aangezien zij nog niet alle verantwoordelijkheden op zich hebben van een gezin of van een 
duurzaam tehuis of permanente werkkring, kunnen de jongeren des te gemakkelijker kiezen 
waar zij willen wonen en studeren of werken. In de gehele wereld reizen jonge mensen heen 
en weer op zoek naar ontspanning, opvoeding en ervaringen. Omdat de Bahá'i jongeren de 
onvergelijkelijke schat bezitten van het Woord van God voor dit Tijdperk, kunnen zij deze 
beweeglijkheid aanwenden ten dienste van de mensheid en hun woonplaats, hun reisdoelen en 
het soort werk kiezen met het doel voor ogen hoe zij het beste het Geloof kunnen dienen.

Het derde arbeidsterrein van dienstbaarheid bestaat uit een voorbereiding voor hun latere 
leven. Het is de plicht van een Bahá'i om zijn kinderen op te voeden; eveneens is het de plicht 
van de kinderen kennis te verwerven op het gebied van kunsten en wetenschappen en een 
ambacht of een beroep te leren, waardoor zij, op hun beurt, in hun onderhoud kunnen 
voorzien en hun gezinnen onderhouden. Voor een Bahá'i jongere betekent dit op zich reeds 



een dienst jegens God - een dienst, die bovendien gecombineerd kan worden met onderrichten 
van het Geloof en vaak met pionieren.

De Bahá'i gemeenschap zal vele bekwame en deskundige mannen en vrouwen van node 
hebben, want bij de toename van haar omvang zal haar werkterrein binnen het 
maatschappelijke leven steeds groter en afwisselender worden. Laten de Bahá'i jongeren 
daarom overwegen hoe zij het beste hun aangeboren talenten kunnen gebruiken en 
ontwikkelen in dienst van de mensheid en de Zaak van God, hetzij als boer, onderwijzer, 
dokter, ambachtsman, musicus of enig ander uit de veelheid van beroepen, die voor hen open 
staan.

De basis van alle kennis. Wanneer Bahá'i jongeren op school zitten of aan een universiteit 
studeren zullen zij zich dikwijls in een ongewone en pijnlijke situatie bevinden, omdat zij een 
dieper inzicht hebben in een bepaalde materie dan hun leraren. De leringen van Bahá'u'lláh 
verhelderen zoveel aspecten van het menselijk bestaan, dat een Bahá'i nu eenmaal op 
jeugdiger leeftijd dan de meesten moet leren om het onderricht dat hij krijgt eerder af te 
wegen dan het blindelings te aanvaarden. Een Bahá'i heeft het voorrecht in contact te zijn met 
de goddelijke Openbaring voor dit Tijdperk, welke als een zoeklicht schijnt op de vele
problemen, waar moderne denkers geen raad mee weten; hij moet daarom de vaardigheid 
ontwikkelen om alles te leren van de mensen in zijn omgeving en gepaste nederigheid 
tegenover zijn leraren aan de dag leggen, maar steeds alles wat hij hoort in verband te brengen 
met de Bahá'i leringen, want deze zullen hem in staat stellen goud te onderscheiden van het 
droesem van menselijke dwaling.

In gelijke tred met de groei van zijn innerlijke leven door gebed, meditatie, dienstbetoon en 
studie van de geschriften, hebben Bahá'i jongeren de gelegenheid door de praktijk de juiste 
werkwijze van de Orde van Bahá'u'lláh te leren. Door zowel aan conferenties en 
zomerscholen als aan Negentiendaagse Feesten deel te nemen en zich dienstbaar te maken in 
comités, kunnen zij de prachtige vaardigheid van Bahá'i beraadslaging ontwikkelen en op 
deze wijze nieuwe wegen van menselijke samenwerking inslaan. Beraadslaging is geen 
gemakkelijk vaardigheid om te leren, aangezien het zowel onderwerping van alle zelfzucht en 
onbedwingbare hartstochten, het aankweken van openhartigheid en vrijheid van denken 
verreist, als hoffelijkheid, openhartigheid van geest en volledige instemming met een 
meerderheisbesluit.

Op dit gebied zouden Bahá'i jongeren de doelmatigheid, de kracht en de toenemende eenheid 
die voortkomt uit eerlijke beraadslaging kunnen aantonen en in tegenstelling hiermee, de 
nutteloosheid van partijdigheid, ledenbewerking, debat, geheime diplomatie en eenzijdige 
acties, die de moderne gang van zaken kenmerken.

Jongeren maken eveneens deel uit van de Bahá'i gemeenschap als geheel en bevorderen een 
samenleving, waarin alle generaties - ouden van dagen, ouderen, jongeren, kinderen - volledig 
zijn opgenomen en één organisch geheel vormen. Door te weigeren de vijandige houding en 
het wantrouwen tussen de generaties, die de moderne samenleving in verwarring brengen en 
verwringen over te nemen, zullen zij wederom getuigenis afleggen van de genezende en 
leven-schenkende aard van hun godsdienst.

Het Negenjaren Plan is haar derde jaar ingegaan. De jongeren hebben reeds een belangrijke 
rol gespeeld in het bereiken van de doelen ervan. Met veel liefde en hooggespannen 
verwachtingen en met de verzekering van onze innige gebeden doen wij thans een beroep op 
hen om individueel en in beraadslaging - waar zij ook mogen wonen en wat hun 



omstandigheden ook mogen zijn - de stappen te overwegen, die zij nú moeten nemen om hun 
kennis van de goddelijke boodschap te verdiepen; hun karakter naar het voorbeeld van de 
Meester te ontwikkelen; die bekwaamheden, ambachten of beroepen te verwerven, waarin zij 
het beste God en de mensheid kunnen dienen; om hun diensten aan het Geloof van Bahá'u'lláh 
te vergroten en de boodschap ervan uit te stralen naar de zoekers onder hun tijdgenoten.

(w.g.) Universele Huis van Gerechtigheid.



HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID 
BAHÁ'I WERELDCENTUM

9 oktober 1968

Aan de Bahá'i jongeren in ieder land.

Lieve Bahá'i vrienden,

Gedurende twee jaren sinds wij voor het laatst ons tot de jongeren van de Bahá'i Wereld 
richtten is er een grote opmerkelijke vooruitgang in het lot van de Zaak gemaakt. Niet het 
minst is de registratie onder het vaandel van Bahá'u'lláh van een groeiend leger van jonge 
mannen en vrouwen die verlangen Zijn Zaak te dienen. De ijver, het enthousiasme, de 
standvastigheid en de toewijding van de jongeren in ieder land heeft onze harten met grote 
vreugde en zekerheid vervuld.

Gedurende de laatste dagen van augustus en de eerste dagen van september, toen bijna 
tweeduizend gelovigen van over de gehele wereld samenkwamen in het Heilige Land om het 
eeuwfeest van de aankomst van Bahá'u'lláh aan deze heilige kusten te gedenken om van nabij 
die eigenschappen te zien die behoren bij een goed karakter; onzelfzuchtige dienstbaarheid en 
vastberaden inspanning getoond door de jongeren die als vrijwilligers hielpen, en wij wensen 
onze dankbaarheid te betuigen voor hun liefderijke hulp en hun voorbeeld.

Vele van hen boden aan om te pionieren, maar een verwarrende vraag herhaalde zich. Zal ik 
met mijn ontwikkeling doorgaan, of zal ik nu gaan pionieren? Ongetwijfeld is deze vraag in 
de gedachten van iedere jonge Bahá'i die zijn leven wil wijden aan de bevordering van het 
Geloof. Er is geen stereotiep antwoord dat voor alle situaties geldt; de geliefde Behoeder gaf 
op deze vraag verschillende antwoorden aan verschillende personen. Klaarblijkelijk 
verschillen de omstandigheden bij ieder individueel geval. Elk een moet beslissen hoe hij het 
beste de Zaak kan dienen. Bij het nemen van deze beslissing zal het helpen de volgende 
factoren te overwegen:

n Als men Bahá'i wordt is of zou iemands hele leven gewijd moeten zijn aan de bevordering 
van Gods Zaak, en elk talent of eigenschap die iemand bezit wordt tenslotte toevertrouwd 
aan dit overheersende levensdoel. Binnen dit raam moet hij o.a. overwegen of hij door met 
zijn ontwikkeling nu voort moet gaan later een betere doeltreffende pionier kan zijn, of aan 
de andere kant de dringende behoefte aan pioniers, nu de mogelijkheden om te 
onderrichten er nog zijn, zwaarder weegt dan een verwachte grotere doeltreffendheid.

Dit is geen gemakkelijk besluit, omdat dikwijls de geest die het aanbod om te pionieren 
ingeeft belangrijker is dan iemands academische kundigheden.

n het dienstplichtig zijn kan een factor zijn bij het bepalen wanneer de pioniersdiensten aan 
te bieden.

n men kan bijzondere verplichtingen aan anderen hebben, daarbij inbegrepen diegenen die 
afhankelijk zijn van zijn steun.

n Het kan mogelijk zijn een pionier plan te combineren met een programma de ontwikkeling 
voort te zetten. Er zou ook overwogen moeten worden dat de ervaring als pionier, ook al 



zou het formele ontwikkelingsplan onderbroken worden, op de lange duur nuttig kan zijn 
wanneer de studie zou worden hervat door een rijpere levensopvatting.

n De noodzaak om een bepaald doel waarvoor men speciaal is te vervullen en waarvoor er 
geen ander aanbod is.

n Het feit, dat de behoefte aan pioniers ongetwijfeld nog vele generaties zal duren en dat er 
daarom in de toekomst nog veel oproepen voor pioniersdiensten zullen zijn.

n Het principe van consultatie is ook van toepassing. Men kan verplicht zijn met anderen te 
beraadslagen, zoals ouders, de Plaatselijke of Nationale Raden, en de Pionier Comités.

n Tenslotte, moet men in zijn gedachten houden het principe van opofferende dienstbaarheid 
en de zekere beloften die Bahá'u'lláh beschikte voor hem die opstonden het Geloof te 
dienen en men moet bidden en mediteren over wat de gang van zaken zal zijn. Inderdaad 
gebeurt het vaak dat het antwoordt op geen andere manier wordt gevonden.

Wij verzekeren er de jongeren van dat wij vele belangrijke beslissingen indachtig zijn die zij 
moeten nemen terwijl zij het pad der dienstbaarheid aan Bahá'u'lláh gaan.

Wij zullen onze vurige smeekbede aan de Heilige Drempel aanbieden en allen zullen 
goddelijk geleid worden en zij zullen de Zegening van de Al-Genadevolle tot zich trekken.

Innige Bahá'i liefde,

(w.g.) Het Universele Huis van Gerechtigheid. 



 HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID 
BAHÁ'I WERELDCENTRUM

29 maart 1971

Aan de Europese jongeren bijeen op de Conferentie in Namur.

Beste Bahá'i Vrienden,

Het snel groeiende terrein en de effectieve diensten der Bahá'i jongeren in Europa in de loop 
van de afgelopen jaren hebben ons veel moed gegeven en hebben onze hoop hoog gespannen 
ten aanzien van de vooruitgang in de Zaak van God in dat continent. De 2-jarige 
onderrichtscampagne waar jullie nu aan beginnen heeft zo’n enorme kracht in zich voor het 
behalen van de doelen van het Negenjaren Plan dat wij er het grootste belang aan toekennen.

Jullie zijn nu verzameld in Namur, na gehoor gegeven te hebben aan de door het Continentaal 
College van Raadgevers uitgezonden oproep, en jullie hebben hiermede de 
verantwoordelijkheid gekregen om de volgende van deze stoutmoedige campagne te 
verwezenlijken, in het kader dat reeds overeengekomen was door het College van Raadgevers 
en de Nationale Geestelijke Raden, en jullie kunnen verzekerd zijn van onze gebeden die 
jullie zullen omringen wanneer wij de Gezegende Schoonheid smeken om jullie 
beraadslagingen te inspireren, jullie harten te verenigen en jullie enthousiasme te doen 
ontvlammen, zodat uit deze conferentie een luide roep, nauwkeurig opgestelde plannen en 
duidelijk omschreven doelen mogen uitgaan, die niet alleen de jongeren van het continent 
zullen bezielen, maar door hen ook het onderrichtswerk van de gehele Europese Bahá'i 
Gemeenschap een krachtige stoot geeft.

Wij hopen oprecht dat de voorrijders van dit jeugdige leger van Bahá'u'lláh zodanige 
overwinningen zullen boeken tegen de tijd van de Conferentie in Fiesch, dat ze de veel 
grotere kring van jonge Bahá'i die daar bijeen zullen komen zullen inspireren, en dat een golf 
van successen, die al begonnen is te rollen, bij die conferentie in snelheid en omvang zal 
toenemen en een ommekeer teweeg zal brengen in de vooruitgang van de Zaak in Europa.

Laten zij die hun schouders onder deze essentiële onderneming zetten vol vertrouwen 
voortgaan, zonder weerhouden te worden door enig obstakel dat zij op hun weg mogen 
tegenkomen, in de gelukkige verzekering van de niet aflatende hulp van de zegevierende 
kracht Bahá'u'lláh, Die wij zullen smeken om iedere stap die jullie nemen voor de verbreiding 
van Zijn Zaak te leiden en te versterken.

Met liefdevolle Bahá'i groeten,
(w.g) Het Universele Huis van Gerechtigheid.



HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID 
BAHÁ'I WERELDCENTRUM

2 juni 1982

Aan de vrienden, verzameld op de Internationale Conferentie in Dublin.

Innig-geliefde vrienden,

“De wereld bevindt zich in barensnood en haar onrust groeit van dag tot dag. Haar toestand 
zal zo benard worden dat het niet juist en passend zou zijn deze nu te ontsluieren.” De 
verpletterende slagen toegebracht aan het oude, verdeelde systeem der wereld en het steeds 
sneller wordende verval in het beschaafde leven na de verschrikkelijke waarschuwing welke 
Bahá'u'lláh honderd jaar geleden heeft uitgesproken, hebben de mensheid in haar huidige 
afschuwelijke situatie gebracht. Het overwegen hoe de Bahá'is in Europa die geconfronteerd 
worden met deze situatie aan hun verantwoordelijkheden, zowel geestelijk als ook 
daadwerkelijk, kunnen voldoen, is het voornaamste doel van deze Conferentie.

Het houden van deze Conferentie in Dublin roept in onze herinnering de historische en 
heldhaftige verdiensten van Ierland op bij de verspreiding van de goddelijke religie over 
geheel heidens Europa. Het antwoord van Europa was dat zij, door vele lotswisselingen heen, 
de meest wijdverbreide en indrukwekkendste beschaving tot ontwikkeling bracht. Deze 
beschaving, tezamen met alle andere systemen ter wereld, wordt nu opgerold en de benarde 
toestand van Europa is, in verhouding tot haar voormalige uitmuntendheid, werkelijk 
wanhopig.

Bovendien zijn voor haar de mogelijkheden dienovereenkomstig groot. De uitdaging aan haar 
veerkracht, aan haar diepgewortelde geestelijke vitaliteit, door de eeuwen heen gevoed door 
de leringen van Christus - nu helaas veronachtzaamd en zelfs geminacht - kunnen en moeten 
een luisterrijker weerklank oproepen dan ooit werd gevonden bij de verdeelde en strijdende 
volkeren van voorheen. Aan u is de taak die weerklank op te roepen. De kracht van 
Bahá'u'lláh is met u en deze Dag, zoals de Báb heeft verklaard: “is onmetelijk verheven ... 
boven de dagen van de apostelen van voorheen..”

In deze grootste Dag is Europa als nog nooit tevoren in haar geschiedenis, gezegend, want de 
Manifestatie van God, de Heer der Heerscharen, heeft vijf jaar van Zijn ballingschap binnen 
haar grenzen doorgebracht en Hij zond vanuit Zijn “afgelegen gevangenis” de eerste van die 
uitdagende, wereldschokkende brieven aan de koningen en heersers, waarvan er zes Europese 
vorsten waren. Er bestaat geen authentiek document dat een Manifestatie van God ooit 
tevoren voet heeft gezet in Europa.

U bent betrokken bij een Zevenjarig Plan en u hebt zich toegewijde en opofferende 
inspanningen getroost om de doelen ervan te bereiken. Maar het uiteindelijke doel ervan, 
zoals van alle andere plannen, namelijk het aantrekken van de massa’s der mensheid tot de 
alomvattende bescherming van de Zaak Gods, is u nog steeds ontglipt. In het bijzonder is dit 
het geval in Europa. Wij hebben tot nu het geheim om het hart van grote aantallen 
Europeanen te doen ontvlammen met het goddelijke vuur, nog niet ontdekt. Dit moet van nu 
af aan hetgeen zijn waarmee u zich voortdurend bezig houdt, het onderwerp van 
beraadslagingen tijdens deze Conferentie, het doel van uw leven, dat u slechts kunt bereiken 
“als u opstaat om iedere aardse begeerte onder uw voeten te vertrappen”.



Wij doen een beroep op iedere Bahá'i in Europa om deze uiterst belangrijke kwestie in zijn 
diepste wezen te overdenken, om te overwegen wat een ieder zou kunnen doen om grotere 
kracht bij zijn inspanningen aan te trekken, om schitterder en glansrijker de vreugdevollen 
herscheppende kracht van de Zaak Gods uit te stralen, zodat de Bahá'i gemeenschap in ieder 
land van Europa zich zal onderscheiden als een lichtbaken dat de duister schaduwen van 
goddeloosheid en moreel verval zal verdrijven, welke nu de laatste overblijfselen van een 
stervende orde dreigen te vernietigen.

Wij doen een beroep op het Continentale College van Raadgever, aansluitend op de 
Conferentie, met iedere Nationale Raad van Europa te beraadslagen en met elkaar zulk een 
campagne van vergeestelijking van de Bahá'i gemeenschap, verbonden met een versterkt 
persoonlijk onderricht, als nooit op uw werelddeel is waargenomen, aan te vangen. De doelen 
van het Zevenjaren Plan kunnen alle worden vervuld als het resultaat van zulk een 
programma, en de Europese Bahá'i gemeenschap zal hierdoor de geestelijke kracht en het 
geestelijke karakter verkrijgen teneinde aan een zwaarbeproefde en in verval geraakte 
beschaving de vrede, vreugde en orde van het lang verwachte Koninkrijk Gods op aarde, 
zoals door Christus werd beloofd, te bewijzen.

Moge de liefdevolle geest en het heilige leven van het Grootste Heilige Blad, wier 
verscheiden, vijftig jaar geleden, op deze Conferentie wordt herdacht, uw gedachten, uw 
streven en besluiten doordringen met die toegewijde zelfopofferende, volkomen toewijding 
aan Bahá'u'lláh en Zijn Zaak, waarvan zij zo’n groots voorbeeld was.

(w.g.) Het Universele Huis van Gerechtigheid.



HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID 
BAHÁ'I WERELDCENTRUM

24 juni 1983

Aan de Bahá'i jongeren over de gehele wereld.

De recente moedige, jeugdige en standvastige martelaren in Shiraz, de plaats waar de 
Boodschapper van de Martelaar-Profeet werd onthuld, doet ons herinneren aan de dappere 
daden van de jeugdige onsterfelijken uit het Heroïsche Tijdperk. Wij vertrouwen erop dat de 
Bahá'i jongeren van deze generatie niet zullen toestaan dat dit bloed opnieuw vloeit in 
hetzelfde land waar de eerste golf van vervolging van het Geloof plaats vond, onvergolden 
blijkt of deze edele opofferingen tevergeefs zijn.

In dit uur van beproevingen en verdriet en het moment dat we de herdenking van het 
martelaarschap van de Báb naderen doen wij een beroep op de Bahá'i jongeren om zich met 
vernieuwde kracht toe te wijden aan de dringende behoeften van de Zaak van Bahá'u'lláh. 
Laten zij zich de zegeningen in herinnering brengen die Hij beloofde aan degenen die in de 
bloei van hun jeugd zullen opstaan om hun harten te sieren met Zijn liefde en standvastig en 
vastberaden blijven. Laten zij zich de verwachtingen voor de geest halen die de Meester van 
elk van hen heeft om te zijn als een onbevreesde Leeuw, als een geurige bries over de weiden 
der jeugd. Laten wij nadenken over de unieke kwaliteiten van de jeugd die zo duidelijk 
genoemd worden in de Geschriften van de Behoeder, die hulde bracht aan hun ondernemende 
en avontuurlijke geest, hun energiek optreden, hun behoedzaamheid, optimisme en vurigheid 
en hun goddelijk opgedragen, heilige en boeiende opdrachten.

Wij bidden vurig aan de Heilige Drempel dat het leger van geestelijk ontwaakte en 
vastberaden jongeren dadelijk zal opstaan om te voldoen aan de noden van dit uur en in steeds 
grotere mate hun gewaardeerde energie te wijden aan de bevordering van de Zaak van hun 
Waakzame en Verwachtingsvolle Heer, zowel op het thuisfront als in vreemde landen.

Mogen zij dezelfde geest ten toon spreiden die hun gemartelde broeders in de bakermat van 
het Geloof aan de dag gelegd hebben, zo’n hoog niveau van inspanning bereiken, dat zij de 
trots van hun vrienden worden, de troost voor de harten van de Perzische vrienden en laten 
zien, dat de Vlam die Zijn Alvermogende Hand heeft ontstoken steeds helderder brandt en dat 
haar levensschenkende warmte en glans spoedig de hele aarde zal omvatten en doordringen.

(w.g.) Het Universele Huis van Gerechtigheid.



HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID 
BAHÁ'I WERELDCENTRUM

 4 juli 1983

Aan de Europese Jongerenconferentie in Innsbruck.

Waarde Bahá'i Vrienden,

Met hoge verwachting begroeten wij de vertegenwoordigers van de Bahá'i jongeren van 
Europa in conferentie bijeen in Innsbruck. Deze generatie Bahá'i jongeren geniet een uniek 
voorrecht. Jullie zullen je leven leven in een periode waarin de krachten der historie tot een 
climax zullen komen, waarin de mensheid de vestiging van de Kleine Vrede zal zien, en 
waarin de Zaak van God meer en meer een vooraanstaande rol zal spelen in de reconstructie 
van de menselijke samenleving. Op jullie zal in de komende jaren een beroep worden gedaan 
om aan het roer van de Zaak te staan onder omstandigheden en ontwikkelingen die wij ons nu 
nog nauwelijks kunnen voorstellen.

Speciaal de Europese jongeren staan in de nabije toekomst voor geweldige en uitdagende 
taken. Kunnen wij er aan twijfelen dat de manier waarop de regeringen van de Europese 
natiën zich verenigd hebben om de vervolgde Bahá'is in Iran te verdedigen, de zegeningen uit 
den hoge tot dit continent zullen aantrekken? En wie onder de Europeanen heeft meer kans tot 
de uitdaging en de hoop van de Boodschap van Bahá'u'lláh aangetrokken te worden dan de 
jongeren? Nu ligt er de kans de belangstelling van jonge mensen van iedere nationaliteit, 
klasse en geloof op dat continent te wekken, hun hart in vuur te zetten en hun actieve hulp in 
te roepen. De sleutel tot succes in deze onderneming ligt hierin: ten eerste, je begrip van de 
Leringen van de Zaak te verdiepen zodat je in staat zult zijn ze toe te passen op de problemen 
van individuen en de samenleving, en ze kunt uitleggen aan je leeftijdgenoten op een manier 
die zij begrijpen en die hen aanspreekt, ten tweede, door ernaar te streven je gedrag in alle 
opzichten te vormen naar de hoge standaard van eerlijkheid, betrouwbaarheid, moed, trouw, 
verdraagzaamheid, zuiverheid en vergeestelijking zoals aangegeven in de Leringen, en boven 
alles, te leven in het voortdurende besef van de aanwezigheid en de alles veroverende kracht 
van Bahá'u'lláh, hetgeen je instaat zal stellen iedere verleiding te weerstaan en iedere 
hindernis te overwinnen.

Een bruisende groep Bahá'i jongeren op het Europese continent, toegewijd aan de bevordering 
van de Zaak van Bahá'u'lláh en het zich houden aan Zijn wetten en principes, vastbesloten om 
in harmonie en eenheid samen te werken met hun medegelovigen van alle leeftijden en 
klassen, kan een ommekeer teweegbrengen in de vooruitgang van de Zaak. Met een snelle 
toename van de omvang van de Bahá'i gemeenschappen in Europa zullen de gelovigen van 
dat continent, de bakermat van de westerse beschaving, des te meer in staat zijn een bron van 
pioniers, reizende leraren en geldelijke bijstand te vormen voor de Bahá'i gemeenschappen 
van de Derde Wereld.

Als de jongeren beslissen moeten welke opleiding te volgen, kunnen ze overwegen die 
vaardigheden te verwerven en die loopbaan te kiezen welke van nut zullen zijn in de 
opvoeding, plattelandsontwikkeling, landbouw, economie, technologie, gezondheidszorg, 



radio en op vele andere terreinen die zo dringend nodig zijn in de ontwikkelingslanden van de 
wereld. Je kunt ook tijden je studie of andere activiteiten tijd wijden aan onderricht als 
reizend leraar of aan projecten in de Derde Wereld.

Een speciale uitdaging aan de Bahá'i jongeren van Europa is het uitgestrekte oostelijke deel 
van het continent, dat nog nauwelijks aangeraakt is door het licht van het Geloof van 
Bahá'u'lláh. Het is niet gemakkelijk zich in die landen te vestigen, maar met vindingrijkheid, 
vastberadenheid en vertrouwen op de bekrachtigingen van Bahá'u'lláh is het zeker mogelijk 
zich te vestigen en vol te houden in doelen die een geest van zelfopoffering, onthechting en 
zuiverheid van harte vragen als waardig aan diegenen die het stralend voorbeeld van de
martelaren in Iran, waarvan velen jeugdig waren en die liever hun leven gaven dan één woord 
te fluisteren dat het vertrouwen Gods dat het geschonken was te beschamen, zouden willen 
nastreven.

Met liefde en uiterst verlangen doen wij een beroep op jullie jezelf in de goddelijke Leringen 
onder te dompelen, Gods Zaak en Zijn Wet voor te staan en op te staan om de mensheid te 
bezielen.

(w.g) Het Universele Huis van Gerechtigheid.
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 3 januari 1984

Aan de Bahá'i jongeren van de wereld

Beste Bahá'i vrienden,

De uitroeping van 1985 tot Internationaal Jongerenjaar door de Verenigde Naties opent 
nieuwe perspectieven voor de activiteiten, waar de jeugdige leden van onze gemeenschap bij 
betrokken zijn. Door zich zo te richten op de jongeren is het de hoop van de Verenigde Naties 
dat zij worden aangemoedigd doelbewust deel te nemen aan de aangelegenheden van de 
wereld door betrokken te raken in internationale ontwikkeling en andere van zulke 
ondernemingen en samenwerkingsverbanden, wat kan bijdragen aan de verwezenlijking van 
haar streven naar een wereld zonder oorlog.

Deze verwachtingen versterken de dringende en wijdse mogelijkheden die om onze aandacht 
smeken. Om ons een beeld, hoe onvolmaakt ook, te vormen van de uitdagingen die ons nu 
bezig houden hoeven wij slechts in het licht van onze heilige Geschriften de samenvloeiing 
van gunstige omstandigheden te overdenken die teweeg gebracht wordt door de versnelde 
ontvouwing van het Goddelijk Plan in bijna vijf decennia, door de onnoemelijke krachten van 
het geestelijk drama dat zich in Iran voltrekt en door de scheppende energie, opgeroepen door 
het bewustzijn dat het einde van de twintigste eeuw nadert. Het ligt ongetwijfeld in uw macht 
betekenisvol bij te dragen aan de vormgeving van de samenlevingen van de komende eeuw; 
jongeren kunnen de wereld in beweging brengen.

Hoe gepast, ja hoe opwindend, dat u, de jeugdige en geestdriftige volgelingen van de 
Gezegende Schoonheid, zo’n veelbetekenende gelegenheid wordt geboden om het 
gezichtsveld van uw strevingen te vergroten in juist dat actiestrijdperk, waarin in zo 
gewetensvol tracht uzelf te onderscheiden! In het door de Verenigde Naties voorgestelde 
thema, “Deelname, Ontwikkeling, Vrede”, kan immers een bevestiging bespeurd worden dat 
de doelen die u als Bahá'is nastreeft in de grond precies het voorwerp zijn van het fanatieke 
zoeken van uw wanhopige tijdgenoten.

U bent al betrokken bij de opmars van het Zevenjaren Plan, dat het kader aangeeft voor iedere 
verdere gedragslijn die u zich door deze nieuwe mogelijkheden geroepen voelt te volgen. Het 
Internationale Jongerenjaar zal in de volgende fase van het Plan vallen; zo kunnen de 
activiteiten die u zult ondernemen, en waarop u zich nu al zult voorbereiden, alleen maar uw 
bijdrage tot de levenskracht van het Plan vergroten, terwijl ze tegelijkertijd de 
werkzaamheden voor het Jongerenjaar ondersteunen. Laat de kracht van uw antwoord dan 
niet vertraagd worden.

Een hoogtepunt in deze periode van het Zevenjaren Plan is de buitengewone proclamatie 
geweest die het Geloof in het voetspoor van de onverminderde vervolgingen in Iran is 
verleend; op een brede schaal is nieuwe belangstelling voor zijn Leringen gewekt. 
Tegelijkertijd zoeken meer en meer mensen uit alle lagen van de samenleving in het wilde 
weg naar hun ware identiteit, dat wil zeggen de geestelijke betekenis van hun leven, hoewel 



zij dat niet zo openlijk zouden toegeven; onder deze zoekers vallen de jongeren in het oog. 
Deze wetenschap opent niet alleen nieuwe vruchtbare wegen voor Bahá'i initiatief, voor jonge 
Bahá'is duidt zij ook op een bijzondere verantwoordelijkheid de Zaak zo te onderrichten en 
het leven zo te leiden dat zij duidelijk die deugden ten toon spreiden, die het geestelijk 
smachten van hun leeftijdgenoten zouden bevredigen.

Ter wille van het behoud van zulke deugden is in het verleden veel onschuldig bloed vergoten 
en wordt er zelfs vandaag in Iran veel geofferd door jong en oud in gelijke mate. Overdenk 
bijvoorbeeld het voorval van afgelopen zomer in Shiraz, toen aan het leven van zes jongen 
vrouwen, in leeftijd variërend van 18 tot 25 jaar, een einde werd gemaakt door de strop van de 
beul. Allen ondergingen pogingen hen te verlokken hun Geloof af te zweren; allen weigerden 
hun Geliefde te verloochenen. Kijk ook eens naar de verslagen over de verbazingwekkende 
geestkracht die steeds weer opnieuw door kinderen en jongeren werd getoond, die aan de 
ondervragingen en beschimpingen van leraren en mullah’s onderworpen werden en voor het 
hooghouden van hun geloofsovertuiging van school verwijderd werden. Het dient bovendien 
opgemerkt te worden dat de jongeren onder de beperkingen die zo wreed aan hun 
gemeenschap opgelegd werden glansrijke diensten verleenden en hun werkkracht ter 
beschikking stelden van Bahá'i instellingen door het hele land. Geen schitterend 
woordgebruik zou een passender getuigenis kunnen afleggen van haar geestelijke 
verbondenheid ten trouw dan deze zuivere daden van onzelfzuchtigheid en toewijding. In 
vrijwel geen enkele plaats ter wereld wordt van de Bahá'is zo’n hoge prijs gevraagd voor 
geloof. En ook kunnen er geen gewilliger en stralender dragers van de beker van opoffering 
gevonden worden dan de dappere Bahá'i jongeren van Iran. Zou het dan niet redelijkerwijs 
van u, de jongeren en jeugdige volwassenen die in zo’n buitengewonde tijd leven, getuige zijn 
van zulke roerende voorbeelden van moed van uw Iraanse broeders en zo’n 
bewegingsvrijheid genieten, verwacht mogen worden dat u “onbelemmerd als de wind” erop 
uit trekt in het veld van Bahá'i actie?

Moge u allemaal volharden in uw persoonlijke inspanningen het Geloof te onderrichten, maar 
met aangewakkerd vuur, en de Geschriften te bestuderen, maar met grotere ijver. Moge u uw 
scholing en opleiding voor toekomstige dienstbaarheid aan de mensheid vervolgen, zoveel 
mogelijk van uw vrije tijd opofferend aan activiteiten ten behoeve van de Zaak. Mogen 
diegenen onder u die zich al op hun levenswerk gericht hebben en misschien al gezinnen 
hebben gesticht ernaar streven levende belichamingen van Bahá'i idealen te worden, zowel in 
de geestelijke opvoeding van hun gezinnen, als in hun actieve betrokkenheid bij het werk op 
pioniersgebied, aan het thuisfront of in het buitenland. Mogen allen beantwoorden aan de 
huidige eisen die aan het Geloof worden gesteld door een nieuwe maten van toewijding aan 
de taken die klaar liggen ten toon te spreiden.

Bovenop deze strevingen komt de behoefte aan een kolossale mobilisatie in 
onderichtsactiviteiten, waarin een regelmatig patroon van dienstbaarheid van Bahá'i jongeren 
weerspiegeld wordt. De aangeboren drang van de jongeren om van plaats naar plaats te 
trekken duidt er samen met haar overvloedige ijver op dat u weloverwogener en in grotere 
getale als reizende leraren bij deze activiteiten betrokken kan worden. Eén voorbeeld van deze 
mobilisatie zouden korten termijn projecten kunnen zijn, die thuis of in andere landen worden 
uitgevoerd en zowel aan het onderrichten van het Geloof, als aan het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de mensen gewijd zijn. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat 
u, nu u nog jong bent en geen verantwoordelijkheid voor een gezin draagt, het idee overweegt 
u op te geven als vrijwilliger voor een bepaalde periode, zeg één á twee jaar, voor een vorm 
van Bahá'i werk aan het thuisfront of in het buitenland, op onderrichts- of 
ontwikkelingsgebied. Het zou de sterkte en stabiliteit van de gemeenschap ten goede komen, 



als zulke patronen door opeenvolgende generaties van jongeren gevolgd konden worden. 
Ongeacht de vorm van dienstbaarheid moet het echter vanzelf spreken dat jongeren te allen 
tijde, in alle streken en onder alle omstandigheden volledig ingeschakeld zijn. In uw 
verschillende bezigheden kunt u verzekerd zijn van de liefdevolle steun en leiding van de 
Bahá'i instellingen die op ieder niveau werkzaam zijn.

Onze vurige gebeden, ons onwrikbaar vertrouwen in uw vermogen te slagen en onze 
onvergankelijke liefde omringen u in alles dat u poogt te doen op het pad van dienstbaarheid 
aan de Gezegende Volmaaktheid.

(w.g.) Het Universele Huis van Gerechtigheid.
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8 mei 1985

Aan de Bahá'i jongeren van de wereld.

Best Bahá'i vrienden,

Onze liefdevolle groeten en beste wensen gaan uit naar allen die zullen samenkomen op de 
jongerenconferenties die gehouden gaan worden gedurende het Internationale Jongerenjaar. 
Zo enthousiast en vindingrijk zijn de reacties van de Bahá'i jongeren op de uitdagingen van 
dit bijzondere jaar in veel landen geweest dat wij de behoefte voelen onze vreugde en hoge 
verwachtingen uit te spreken.

Onze bijval gaat uit naar die jongeren die zich met het oog op deze periode al zijn gaan 
bezighouden met activiteiten binnen hun nationale en plaatselijke gemeenschappen of in 
samenwerking met hun leeftijdgenoten in andere landen, en wij doen een beroep op hen te 
volharden in hun niet-aflatende streven geestelijke kwaliteiten en nuttige kwalificaties te 
verwerven. Want als zij dat doen dan zal de invloed van hun edele beweegreden zich doen 
gelden op die ontwikkelingen in de wereld die een productieve, vooruitstrevende in 
vreedzame toekomst bevorderen.

Mogen de jongerenactiviteiten die dit jaar begonnen zijn een passende prélude op en een 
blijvende en betekenisvolle karakteristiek van het Internationale Jaar van de Vrede, 1986, 
zijn.

De huidige behoeften van een Geloof waarvan de verantwoordelijkheden snel toenemen in 
verhouding tot zijn opkomst uit de onbekendheid, leggen een onontkoombare plicht op de 
jongeren om ervoor te zorgen dat hun leven de transformerende kracht van de nieuwe 
openbaring die zij hebben omarmd in merkbare mate weerspiegelt. Naar welk voorbeeld 
moeten de aanspraken van Bahá'u'lláh anders onderkend worden door een sceptische 
mensheid, als zij geen merkbaar effect sorteert op de jongeren, die in elke willekeurige 
samenleving als de energiekste, buigzaamste en veelbelovendste elementen gezien worden?

Een wereld die in gebreke gebleven is de Beloofde, de Bron van haar verlossing, te erkennen, 
staat tegenover een duistere horizon die van doordringende invloed is op de vooruitzichten 
van de jongere generaties: hun beangstigend gebrek aan hoop en hun toegeven aan 
wanhopige, maar nutteloze en zelfs gevaarlijke oplossingen, doen een direct beroep op de 
genezende aandacht van de Bahá'i jongeren, die door hun kennis van die Bron en het heldere 
inzicht waarmee zij aldus begiftigd zijn, niet mogen aarzelen hun wanhopige medejongeren 
de versterkende vreugde, de opbouwende hoop en de stralende zekerheid van Bahá'u'lláh’s 
overweldigende Openbaring te schenken.

De woorden, de daden, de houding, de afwezigheid van vooroordeel, de edelheid van 
karakter, het grote gevoel van dienstbaarheid aan anderen - in één woord, de eigenschappen 
en daden waardoor een Bahá'i zich onderscheidt, moeten hun innerlijke leven, hun uiterlijk 
gedrag en hun contacten met vriend en vijand zonder falen kenmerken.



Laat hen in al hun streven de vlakte van middelmatigheid schuwen, en zich richten op de 
toppen van uitmuntendheid. Mogen zij besluiten de gehele sfeer waarin zij verkeren te 
verheffen, of dat nu is in klaslokalen, in collegezalen, op hun werk, tijdens hun recreatie, in 
hun Bahá'i activiteiten of in maatschappelijke dienstverlening.

Ja, laat hen de uitdagingen die hen te wachten staan vol vertrouwen tegemoet treden. De 
jongeren van vandaag moeten, bezield met deze voortreffelijkheid en een daarmee 
samengaande nederigheid, met volharding en liefdevolle dienstbaarheid oprukken naar de 
voorste gelederen van die beroepen, handel, kunsten en ambachten die noodzakelijke zijn 
voor de bevordering van de vooruitgang van de mensheid - dit om te garanderen dat de geest 
van de zaak van licht op deze belangrijke gebieden van menselijke bedrijvigheid zal werpen.
Terwijl zij ernaar streven de eenmakende ideeën en de snel voortschrijdende technologie van 
dit communicatietijdperk machtig worden, kunnen, ja moeten zij zelfs de overdracht naar de 
toekomst van die vaardigheden die de wonderbaarlijke en onmisbare verworvenheden van het 
verleden vastleggen, zekerstellen. De transformatie die in het functioneren van de 
maatschappij moet plaatsvinden zal zeker voornamelijk afhangen van de doeltreffendheid van 
de voorbereidingen die de jongeren treffen voor de wereld die zij zullen beërven.

Wij bevelen jullie deze gedachten aan ter individuele overweging en voor de consultatie die 
jullie hebben over de toekomst.

En wij geven jullie de verzekering dat we jullie gedenken in gebed, en dat jullie ons absolute 
vertrouwen hebben.

(w.g.) Het Universele Huis van Gerechtigheid 
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4 augustus 1987

Aan de deelnemers aan de Jongerenconferentie in Manchester

Liefdevolle groeten aan de deelnemers aan deze conferentie, die gehouden wordt op een 
tijdstip dat de Europese Bahá'is ongekende mogelijkheden hebben om door de kracht van het 
Geloof de barrières tot internationale samenwerking te slechten, en dynamische en 
optimistische eigenschappen in te brengen bij een gemeenschap die reeds zo’n historische 
bijdrage aan de vooruitgang van de mensheid heeft geleverd, te tonen.

De Europese Bahá'i jongeren, zich onderscheidend door energie, levenskracht en 
enthousiasme kunnen een stellige bijdrage leveren aan het opkomen van het Geloof als 
baanbrekende kracht in het bevorderen van een wereldorde en wereldbeschaving.

Wij roepen deelnemers aan de conferentie op wegen te zoeken waardoor jullie aan je 
medejongeren het effect van een hoge morele standaard op het bevorderen van ware vrijheid 
en blijvend geluk kunnen aantonen, en waarmee jullie de mensheid het besef dat het doel van 
het menselijk leven een geestelijke basis heeft kunnen teruggeven.

Het is essentieel dat de jongeren door een voortdurende en systematische bestudering van de 
geschriften van de Geliefde Behoeder een diepgaand begrip krijgen van de werking van de 
krachten van neergang en groei, die nu een alomvattende gisting in de wereld teweegbrengen 
en de mensheid naar een glorieuze bestemming leiden.

De groeiende mogelijkheden tot onderricht in Europa vereisen een grotere inspanning van de 
gelovigen om de leringen in verband te brengen met de hedendaagse opvattingen en de 
behoeften van alle mensen, om zo te laten zien dat de Bahá'i openbaring de enige remedie is 
voor de ontelbare ziekten die de huidige samenleving teisteren.

De Europese Bahá'i Gemeenschap heeft een onderscheiden staat van dienst opgebouwd in het 
Vormend Tijdperk, waarin zij de kracht en werkzaamheid van haar bestuursorganen toonde 
met de trouw en het doorzettingsvermogen van haar leden. De jongeren kunnen door 
volledige deelname aan het Bahá'i gemeenschapsleven, deze benijdenswaardige staat van 
dienst verder uitbreiden. De jongeren kunnen nu de rijke oogst binnenhalen van het zaad, dat 
gedurende zoveel decennia van toegewijde onderrichtsinspanningen gezaaid is.

 Het Universele Huis van Gerechtigheid 
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Aan de Bahá'i jongeren van Europa.

Liefste vrienden,

1985 Internationaal Jongerenjaar:
Deelname, Ontwikkeling, Vrede.

Toen het College van Raadgevers de verschillende aspecten van het Internationale 
Jongerenjaar bestudeerde was het onder de indruk van het feit dat de kansen die de 
Organisatie van de Verenigde Naties gedurende dit speciale jaar aan de Jongeren bied, 
dezelfde dingen zijn die de Jongeren in de Bahá'i gemeenschap toch al zouden moeten doen.

Hier volgen enkele van de belangrijkste doelen:

“deelname van de jongeren aan het volledige plaatselijke, nationale en internationale leven...”

“hun actieve deelname in de gehele ontwikkeling van de samenleving zeker te stellen...”

“jonge mensen betrekken bij het besluitvormingsproces.”

“de energie, het enthousiasme en de creatieve mogelijkheden van de jeugd in te schakelen...”

Wij keerden ons tot de brieven van Het Universele Huis van Gerechtigheid om de leiding die 
zij aan de Bahá'is van Europa hebben gegeven:

“Wij doen een beroep op iedere Bahá'i in Europa om deze uiterst belangrijke kwestie in zijn 
diepste wezen te verdenken, om te overwegen wat een ieder zou kunnen doen om grotere 
kracht bij zijn inspanningen aan te trekken, om schitterender kracht van de Zaak van Gods uit 
te stralen, zodat de Bahá'i gemeenschap in ieder land van Europa zich zal onderscheiden als 
een lichtbaken.”
(Boodschap aan de Internationale Conferentie te Dublin, 2 juni 1982)

“Een bruisende groep Bahá'i jongeren op het Europese continent, toegewijd aan de 
bevordering van de Zaak van Bahá'u'lláh en het zich houden aan Zijn wetten en principes, 
vastbesloten om in harmonie en eenheid samen te werken met hun medegelovigen van alle 
leeftijden en klassen, kan een ommekeer teweegbrengen in de vooruitgang van de Zaak. Met 
een snelle toename van de omvang van de Bahá'i gemeenschappen in Europa zullen de 
gelovigen van dat continent, ..., des ter meer in staat zijn een bron van pioniers, reizende 
leraren en geldelijke bijstand te vormen voor de Bahá'i gemeenschappen van de Derde 
Wereld.”
(Boodschap aan de Europese Jongerenconferentie te Insbruck, 4 juli 1983)

”De vrienden worden opgeroepen van ganser harte steun en medewerking te verlenen aan de 
Plaatselijke Geestelijke Raad, in de eerste plaats door voor het lidmaatschap te stemmen en 
verder door op energieke wijze zijn plannen en programma’s door te zetten, door zich ertoe te 



keren in tijden van moeilijkheden problemen, door te bidden voor zijn succes en zich te 
verheugen in zijn verheffing tot invloed en eer.”
(Naw Rúz Boodschap, 1974)

En tenslotte:

“Deze generatie Bahá'i jongeren geniet een uniek voorrecht. Jullie zullen leven in een periode 
waarin de krachten van de historie tot een climax zullen komen, waarin de mensheid getuige 
zal zijn van de vestiging van de Kleine Vrede, en waarin de Zaak van God meer en meer een 
vooraanstaande rol zal spelen in de reconstructie van de menselijke samenleving. Op jullie zal 
in de komende jaren een beroep worden gedaan om aan het roer van de Zaak te staan onder 
omstandigheden en ontwikkelingen die wij ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen.”
(Boodschap aan de Europese Jongerenconferentie te Innsbruck, 4 juli 1983)

Het college van Raadgevers is er zeker van dat jullie de bovenstaande aanwijzingen van Het 
Universele Huis van Gerechtigheid en de overeenkomsten die er zijn met de oogmerken van 
het Internationale Jongerenjaar nog eens zult willen bestuderen.

Jullie hebben de geweldige mogelijkheden mee te werken in het creëren van de samenleving 
van de toekomst. Je kunt dit doen door met je Plaatselijke Geestelijke Raad samen te werken 
om je eigen Bahá'i Gemeenschap te veranderen, zo dat zij het “lichtbaken” zal worden 
waarom het Universele Huis van Gerechtigheid heeft gevraagd; en door deel te nemen in 
regionale, nationale en internationale Bahá'i activiteiten.

Het doet ons genoegen een internationale Jongeren Conferentie aan te kondigen die gehouden 
zal worden in Antwerpen, België, van 26 tot 29 juli 1985, als één van de speciale 
gebeurtenissen van 1985. Je zult volledige gegevens ontvangen van je eigen Nationale 
Geestelijke Raad.

Nu kunnen jullie je voorbereiden om actie te ondernemen zowel in de Bahá'i als in de niet-
Bahá'i gemeenschap gedurende het gehele Internationale Jongeren Jaar:

1. Door speciale zorg aan de Bahá'i kinderen te wijden. Neem deel aan activiteiten in verband 
met hun Bahá'i opvoeding en scholing. Doe dingen met hen die hen het geluk en het 
enthousiasme van het Bahá'i zijn tonen als de volgende generatie zullen zij de eerste 
periode de Kleine Vrede meemaken. Help hen de vreugde te beleven van de Bahá'i 
gemeenschap te zijn, als een onderdeel van hun voorbereiding op de toekomst.

2. Door speciaal geluk aan de bejaarden en de gehandicapten in de Bahá'i gemeenschap te 
brengen, langs allerlei kleine, eigen wegen.

3. Door je speciale enthousiasme in de Negentiendaagse Feesten in te brengen. Wees de 
eerste die komt en wees geestelijk goed voorbereid op ieder feest afzonderlijk. Je kunt deel 
hebben aan het besluitvormingsproces van je Gemeenschap door deel te nemen aan de 
consultatie. Laat de jongeren aanbieden om gedurende dit jaar verschillende 
Negentiendaagse feesten te verzorgen.

4. Door iets speciaals te maken van de viering van de Heilige Dagen, in het bijzonder voor de 
bejaarden, de gehandicapten en de kinderen. Laat de jongeren de verantwoording op zich 
nemen voor de drie Heilige Dagen verbonden met de jeugdige Báb: Zijn Geboortedag, Zijn 
verklaring en Zijn Marteldood.



Bouw in de niet-Bahá'i gemeenschap een speciale relatie met de bejaarden, gehandicapten en 
de kinderen op. Doe speciaal iets om sommigen van hen die het erg moeilijk hebben in het 
deel van de bevolking waaronder je leeft vreugde te brengen.

Voor sommige van deze dingen zul je je Plaatselijke Geestelijke Raad moeten raadplegen en 
je ideeën in consultatie moeten uitwerken.

Wij sporen jullie aan nogmaals de Boodschap aan de Bahá'i jongeren van de Wereld te 
bestuderen, die het Universele Huis van Gerechtigheid tot jullie allen richtte op 3 januari 
1984. In de laatste twee alinea’s zul je meer dan tien punten vinden die om actie vragen. 
Sommige van die punten vragen ook om consultatie met de Plaatselijke Raad.

In zijn brief van 3 januari 1984 zie het Universele Huis van Gerechtigheid:

“Het ligt ongetwijfeld in jullie macht bij te dragen aan de vormgeving van de samenleving 
van de komende eeuw; YOUTH CAN MOVE THE WORLD!.””

De Raadgevers zijn vol vertrouwen dat de Bahá'i Jongeren van Europa haar Bahá'i 
gemeenschappen kunnen transformeren. De instituten van het Geloof zullen jullie helpen bij 
jullie opwindende taak.

Met liefdevolle Bahá'i groeten,

 Het Universele Huis van Gerechtigheid 

(w.g.) Ursula Mühlschlegel.



VOORWAARDEN VOOR GEESTELIJKE GROEI

1. Het is iedere dag met zuivere toewijding zeggen van de Verplichte Gebeden.

2. Het geregeld lezen van de Heiligen Geschriften, tenminste iedere ochtend en iedere avond, 
met eerbied, attentie en aandacht.

3. Devote meditatie over de leringen, zodat we er een dieper inzicht in krijgen, ze trouwer 
vervullen en ze accurater aan anderen overbrengen.

4. Er iedere dag naar streven ons gedrag méér in overeenstemming te brengen met de hoge 
normen die in de Leringen naar voren gebracht worden.

5. Gods Zaak te onderrichten.

6. Belangeloos te dienen in de Zaak Gods en in ons werk of beroep.

(Uittreksel uit een brief van het Universele Huis van Gerechtigheid aan een NGR, 1 
september 1983)



ELF ACTIEPUNTEN

1.  “Mogen jullie allen volharden in je persoonlijke inspanningen van geloof te onderrichten, 
maar met aangewakkerd vuur...”

2. “...de Geschriften te bestuderen, maar met grote ijver.”

3. “Mogen jullie je scholing en opleiding voor toekomstige dienstbaarheid aan de mensheid 
vervolgen...”

4. “...zoveel mogelijk van je vrije tijd opofferend aan activiteiten ten behoeve van de Zaak.”

5. “Mogen diegenen onder jullie die zich al op hun levenswerk gericht hebben en misschien 
al een gezin hebben ernaar streven levende belichamingen van Bahá'i idealen te worden, 
zowel in de geestelijke opvoeding van hun gezin, als in hun actieve betrokkenheid bij het 
werk op pioniersgebied, aan het thuisfront of in het buitenland.”

6. “Mogen allen met hernieuwde toewijding antwoorden op de uitdaging die nu aan het 
Geloof wordt gesteld.”

7. “De aangeboren drang van de jongeren om van plaats naar plaats te trekken duidt er samen 
met haar overvloedige ijver op dat jullie weloverwogener en in groter getale bij deze 
activiteiten betrokken kunt worden als reizend leraar.”

8. “...korte termijn projecten, thuis of in andere landen, gewijd zowel aan het onderrichten 
van het Geloof...

9. ... als aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de mensen.”

10. ...dat je, nu je nog jong bent en geen verantwoording voor een gezin draagt, het idee 
overweegt je op te geven als vrijwilliger voor een bepaalde periode, zeg één á twee jaar, 
voor een vorm van Bahá'i werk aan het thuisfront of in het buitenland, op onderrichts- of 
ontwikkelingsgebied.”

11. “Ongeacht de vorm van dienstbaarheid moet het echter vanzelf spreken dat de 
jongeren te allen tijde, in alle streken en onder alle omstandigheden volledig ingeschakeld 
zijn.”

(Uit een brief van het Universele Huis van Gerechtigheid aan de Bahá'i Jongeren van de 
Wereld, 3 januari 1984.)




