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1. Uw Naam is mijn genezing, o mijn God, en het U gedenken is 
mijn medicijn. U nabij te zijn is mijn hoop, en liefde voor U is mijn 
metgezel. Uw erbarmen met mij is mijn genezing en mijn steun in 
deze wereld en in de wereld die komen gaat. Gij zijt waarlijk de 
Almilddadige, de Alwetende, de Alwijze. 

Bahá’u’lláh



2. Allah’u’Abhá Ameli Dziemba Sydney 2015



3. "Vergelijk de natiën van de wereld met de leden van een  familie.  

Een familie is een natie in het klein. Vergroot eenvoudigweg de kring 
van het gezin en men krijgt de natie. 

Vergroot de kring van de natiën en men heeft de gehele mensheid. De 
omstandigheden waarin de familie verkeert, daarin verkeert ook de 
natie.

De gebeurtenissen in de familie zijn ook de gebeurtenissen in het 
leven van de natie. Zou het de vooruitgang en de ontwikkeling van een 
familie ten goede komen als zich onenigheid onder leden voordoet, zij 
elkaar bevechten, beroven, jaloers zijn en wraakzuchtig omdat hen 
onrecht is aangedaan,en bedacht op eigen voordeel?

Neen, dit zou de oorzaak zijn van het verdwijnen van vooruitgang en 
ontwikkeling. Zo is het ook in de grote familie van natiën, want natiën 
zijn slechts een verzameling  van families. "

‘Abdu’l-Bahá: The Promulgation of Universal Peace



4. De eenheid van de mensheid
Het doel van het Bahá'í-geloof is het verenigen van de mensheid. In 
de bahá'í-leringen wordt gezegd dat wij allemaal de vruchten zijn van 
één boom en de bladeren van één tak. Hoewel we zowel lichamelijk 
als gevoelsmatig van elkaar verschillen en hoewel ieder van ons 
andere talenten en capaciteiten heeft, hebben we allemaal één en 
dezelfde oorsprong: we behoren allemaal tot dezelfde menselijke 
familie

De mensheid kan worden vergeleken met een grote tuin waarin naast 
elkaar bloemen groeien van elke vorm, kleur en geur. De charme en 
de schoonheid van de tuin ligt in de verscheidenheid ervan. Jammer 
genoeg zijn er vele oorlogen uitgevochten en er ontstonden vele 
conflicten tussen naties en volkeren die werden gedreven door haat, 
onwetendheid, vooroordelen en eigenbelang.

In de bahá’í-gemeenschap trachten wij onze gedachten en onze 
handelingen in overeenstemming te brengen met ons geloof in de 
eenheid van de mensheid. Wij moeten al het mogelijke doen om onze 
vooroordelen te overwinnen.

“Als de gedachte aan oorlog opkomt, stel er een sterkere gedachte 
aan vrede tegenover. Een haatgedachte moet worden vernietigd door 
een sterkere gedachte aan liefde."



5. --- des Menschen höchste Ehre und wahres Glilck (liegt) in der

Selbstachtung ..., in hohen Entschlüssen und edlen Vorsátzen,

in der Universehrtheit und Sittlichkeit der Person, in der 

Reinheit des Denkens.



6. Het werk dat de leden van uw kleine familie verzetten om de Zaak te 
verspreiden en de mensen die u ontmoet te bezielen met zijn goddelijke 
geest, is een feit dat niemand die met uw leven vertrouwd is kan ontgaan... 

Er komt een tijd dat u zult zien hoe overvloedig de vruchten van uw diensten 
zullen zijn. Om te weten of de Zaak vooruitgang boekt, is alleen het tellen 
van de hoeveelheid zielen die de Zaak omhelzen niet genoeg. Belangrijker 
resultaten, van uw activiteiten zijn de geest die in het leven van de 
gemeenschap wordt verspreid en de mate waarin de leringen die we 
verkondigen deel gaan uitmaken van het bewustzijn en het geloof van de 
mensen die ze horen. 

Want pas als de wereld grondig doordrongen is van de geest zullen de 
mensen in grote getale tot het Geloof toe gaan treden. In het begin van de 
lente zullen slechts enkele bijzonder bevoorrechte zaden ontspruiten, maar 
als het seizoen volledig doorbreekt en de lucht doortrokken raakt van de 
warmte van de echte lente, zullen massa's bloemen beginnen te 
verschijnen, en zal een helehelling eensklaps in bloei staan. We zijn nog 
altijd in het stadium waarin slechts enkele zielen ontwaakt zijn,

Maar spoedig breekt het seizoen volledig door en daarmee de herrijzenis 
van hele groepen en naties tot het geestelijke leven dat door Bahá'u’lláh’'s 
adem wordt ingeblazen.

18 februari 1932, geschreven  namens shoghi Effendi aan een gelovige.



7. Laat zo'n inspanning zien dat alle naties en gemeenschappen 
van de wereld, zelfs de vijanden, hun vertrouwen, zekerheid en 
hoop in u stellen; dat als iemand honderdduizend keer een fout 
begaat hij toch zijn gezicht naar u mag keren, in de hoop dat u zijn 
zonden zult vergeven; want hij moet de hoop niet verliezen, noch 
bedroefd of zwaarmoedig worden.

'Abdu'l-Bahá



8.   Overweeg wat er in de wereld gebeurt. Duisternis heeft de wereld zo 
omhuld – wreedheid, onderdrukking, vooroordeel – dat het hart daardoor 
wordt overweldigd. Maar in elk land, ook in het uwe, zijn er velen wier 
toewijding tot opbouwende principes, tot liefde, tot billijkheid en eerlijkheid, 
en tot een wereldomvattende visie, zo sterk is dat zij gemotiveerd zijn om 
werelds gewin op te offeren voor de verbetering van anderen en voor een 
toekomst waarin rechtvaardigheid zal regeren. Door zo te handelen roepen 
zulke zielen de bewondering op van anderen terwijl zij langzamerhand, 
misschien nauwelijks waarneembaar maar met onbetwistbaar effect, ’s 
mensen geest verlichten en de omgeving scheppen die nodig is voor de 
realisatie van eenheid in verscheidenheid. Wij danken God dat u, volgelingen 
van Bahá’u’lláh, tot deze zielen behoort. U bent verlicht door het licht van 
geloof, bent toegewijd aan goddelijke voorschriften en door een leven gewijd 
aan Hem Die de Levenschenkende van de wereld is, transformeert u 
menselijke harten. Houdt dan de vlam van hoop brandend in uw hart en ga 
met onwrikbare overtuiging voort op uw pad.                      

Het Universele Huis van Gerechtigheid              
Aan de bahá’ís van Iran 13 mei 2014 



9. Lord, enfold me in the dephts of you heart;

and there, hold me, refine, purge, and set me on fire, 

raise me aloft, until my own self knows utter

annihilation.

Pierre Teilhard de Chardin



Muziek: Names of God van Laurell Hubick


