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Muziek: Tara Ellis & Jamey Heath – Bahiyyih



1. "Why then should we sorrow over earthly hinderances when
we have done what we possibly could, and when we are sure
that this, our little service, will certainly be acceptable in His 
Sight"

Bahiyyih Khanum



2. Bahíyyih Khánum was de dochter van Bahá’u’lláh. 
Ze werd geboren in Mazandaran in 1846 met de 
voornaam Fatimih Sultan en kreeg als titel "Het Grootste 
Heilige Blad". Toen ze 6 jaar oud was werd haar vader 
gearresteerd en gevangen gezet. Het huis van de familie 
werd geplunderd en het gezin werd gedwongen om in 
armoede te leven. Later dat jaar werden ze verbannen 
naar Bagdad en vervolgens naar Constantinopel en 
Adrianopel. Tegen de tijd dat ze 21 was, had Bahíyyih
haar hele leven als gevangene doorgebracht, om 
uiteindelijk aan te komen in de strafkolonie Akka.

Om zowel Bahá’u’lláh als haar broer ‘Abdu’l-Bahá te 
beschermen, onderhield ze goede contacten tussen 
ambtenaren, hun vrouwen en ondergeschikten. 
‘Abdu’l-Bahá vroeg vaak raad aan haar. Zelfs eerder aan 
haar dan aan zijn dochters of zijn vrouw. 
Hij vroeg haar ook om de echtgenotes te bezoeken van 
de mannen die hij ondertussen in zijn huis ontving.



Haar kwaliteiten zoals geduld, edelmoedigheid en haar 
vrijgevigheid, zonder onderscheid te maken, veroorzaakten 
tegenstand. Maar op de een of andere manier slaagde ze erin om 
hoop en diepgeworteld optimisme te behouden. Dit in scherp 
contrast met de somberheid en moedeloosheid die veel van de 
andere gevangen gelovigen, in de citadel van Akka, in haar greep 
hield.

Zij coördineerde alle bijeenkomsten die betrekking hadden op de 
Bahá’i-vrouwen of deze nu plaats vonden in Akka of in Haifa, Zij 
zat deze bijeenkomsten voor en had alles onder controle. Maar haar 
sterke wil werd nooit gebruikt om te overheersen en haar 
vastbesloten mening werd nooit aan een ander opgedrongen. Ze 
hield er een uitvoerige correspondentie op na, zowel gedurende de 
periode van Bahá’u’lláh als van Abdu’l-Bahá en gedurende die 
moeilijke periode waarmee zij belast was met de zaken van het 
geloof.



3. Muziek: Sky....arise



4. O Mijn Blad! Luister naar Mijn stem: waarlijk er is geen 
ander God dan Ik, de Almachtige, de Alwijze. Ik kan zo goed 
van u de geur inademen van Mijn liefde en van het zoet-
ruikende aroma dat opstijgt uit het gewaad van Mijn Naam, 
de Heiligste, de Helderste. Wees in beweging in Gods Boom 
overeenkomstig uw believen en laat uw tong vrij in de lof van 
uw Heer onder alle mensen. Laat de dingen van de wereld u 
niet bedroeven... Klem u vast aan deze goddelijke Lotusboom, 
waaruit God u genadiglijk heeft doen ontspruiten. Ik zweer bij 
Mijn leven! Het past de minnaar nauw verbonden te zijn met 
de geliefde en hier is voorwaar de Meest Geliefde van de 
wereld.

Geschriften van Bahá'u’lláh



Shirin Karen                                                 Yasmin

5. Muziek: Sky - Sky



6. Toen uiteindelijk de ban van ‘Abdu’l-Bahá's gevangenschap 
werd opgeheven stond hij op om "het Goddelijk Plan" uit te 
dragen in de westelijke continenten. Hij was toen 67 jaar oud. 
Met onvoorwaardelijk vertrouwen, bekleedde hij zijn zuster met 
de verantwoordelijkheid van diverse aangelegenheden, 
veroorzaakt door zijn langdurige afwezigheid uit het Heilige 
Land. 
Stel je dit voor, in de context van de geringe rol die vrouwen 
speelden in die tijd. Vrouwen en mannen konden niet vrijelijk 
met elkaar omgaan in die dagen en alleen aan vrouwelijke 
gelovigen werd toegestaan vrouwen van de heilige huishouding 
te ontmoeten. In feite, wanneer een man zich tot Bahíyyih richtte 
zat hij meestal buiten de kamer achter een gedeeltelijk geopende 
deur om met haar te spreken. Of zij sprak vanachter een scherm. 
Toch, benoemde ‘Abdu’l-Bahá, Bahíyyih Khánum tot zijn 
bekwame waarnemer, zijn vertegenwoordiger en plaatsvervanger, 
zonder gelijke.



Met het overlijden van Bahá’u’lláh was Bahíyyih een van de 
weinigen die het leiderschap van ‘Abdu’l-Bahá accepteerde 
en zij werd zijn trouwe metgezel. Het was ook in deze tijd 
dat ze in de jaren 1910 en later in de jaren 1920 het 
leiderschap over de religie op zich nam. Na het overlijden 
van ‘Abdu’l-Bahá was zij de grote steun van Shoggi
Effendi.



7. Onderrichten is leren
Leren is werken

Werken is dienen
Dienen is liefhebben
Liefhebben is zich opofferen
Opofferen is sterven
Sterven is leven
Leven is streven
Streven is uitstijgen
Boven alle aardse beperkingen
En het eeuwige Rijk binnentreden

Bahíyyih Khánum



8. Ali Youssefi - Waves


