TOOLS
De hoogste waarde die met een enkel cijfer kan worden geschreven is
de 9. Vandaar de negenpuntige bahá‘í ster. Een bekend ander symbool
zegt dat openbaring (de verticale)
de mens door bemiddeling van een
Gezant* met het Goddelijke verbindt. De twee sterren staan voor
de Báb en Bahá‘u‘lláh. Het symbool
is tevens een kalligrafie in Arabisch
schrift van de hoogste naam” van
God: bahá = “Luister” en synoniemen ervan.
*) Manifestatie van God

Media Tools ► volgende pagina
►
►
►
►

Baha’i in WIKIPEDIA
Bahá’í” in andere NASLAGWERKEN
Bladert u ook eens in BAHAIQUEST ...
… het bladerwerk van DENKBEELDEN

De kant die te zien is
►
►
►
►

De Tuinen van het Bahá’í WERELDCENTRUM
Bahá’is rond de AARDE
Teken van nieuwe tijden – de LOTUS VAN INDIA
Internationaal BEELDARCHIEF

De kant die in te zien is
►
►

Waar het bahá’í denken vandaan komt: BAHA'U'LLAH
Spiegel van een hogere werkelijkheid:
De MANIFESTATIE VAN GOD

The Promise of World Peace
Representatieve websites
Uitspraak
Bahá’í: Ba-HAI
Bahá’u’lláh: Ba-ha-oel-LAH
Báb: Bahb
‘Abdu’l-Bahá: Abdoel ba-HAH

ONTWIKKELINGEN IN DE WERELD
► De ogen van Aarde
► De wetenschappen

►
►
►

Het WERELDCENTRUM op de Berg Karmel
Baha’í International Community bij de VN in New York
De sites van BAHA'I NEDERLAND en BELGIË

Extra hulpmiddelen bij een zoektocht
►
►
►
►
►
►
►

De ZOEKMACHINE van webmaster Casper Voogt
GLOSSARY van namen en begrippen
Bahá’Í ENCYCLOPEDIA Project
PORTAAL naar gemeenschappen en organisaties
Academisch studieportaal DIRECTORY
STUDIEDOCUMENTEN van EricWil in het Nederlands
ALGEMEEN oriënterende website “Wereldeenheid”

Bahá’í boeken online
► Nieuwe zienswijzen
Global Issues

►
►
►
►

Nederlandstalige Bahá‘i LITERATUUR
Internationale STUDIEBIBLIOTHEEK
OCEAN Student Research Library (downloadable)
BOEKEN De bibliografie van Marije Fienieg-Jonkers

► De vraagstukken

► DE FILM
van Yann Arthus-Bertrand

De BAHA'I KALENDER bestaat uit 19 maanden van 19 dagen
en vier/vijf schrikkeldagen aan het eind van het jaar. Op de
eerste dag van iedere maand komt men bijeen voor het
Negentiendagenfeest, de basis van het gemeenschapsleven.

Basisstellingen

Media TOOLS

God
Het bahá’í geloof in God wil zeggen dat het
heelal, de levende wezens en de krachten
erin geschapen zijn door een enkel, bovennatuurlijk Wezen dat wij God noemen maar
niet kunnen kennen. Het is te groot en verfijnd voor de menselijke geest zodat wij er
ons nimmer een juist beeld van kunnen
maken. Maar wij zijn de enige wezens die
zich van God bewust kunnen zijn en dat in
ons wijze van leven kunnen uitdrukken.
► The Bahá'í Concept of God

Profeet
De bahá’í leringen houden staan dat de
geestelijke ontwikkeling van de mens wordt
aangedreven door de krachten die tot het
verschijnen van de Manifestaties of Profeten van God behoren. Zij hebben allen dezelfde innerlijke statuur omdat zij Gods geheiligde spiegels zijn. De mate van licht dat
zij reflecteren, wordt door de capaciteit van
de mens op dat moment bepaald. Openbaring is een dynamisch proces in de evolutie
van de menselijke geest.
► Who are the Prophets?

► Bureau Externe Betrekkingen Den Haag
Bahá’í Centrum Nederland
Riouwstraat 27
2585 GR Den Haag
070-3554017 of via e-mail: nat.secretariaat@bahai.nl
► Abonnement op de Nederlandse BAHA'I MONITOR
Het meest opvallende maandelijkse Bahá’í wereldnieuws
[Alle gegevens in het Engels]

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

RSS News Feeds van de Bahá’í Wereld Nieuws Service
Nieuws van de Bahá’í International Community
bij de VN NEW YORK
Nieuws over de onderdrukking van bahá’is in IRAN

Mens
Indien de mens niets anders was dan het
toevallige product van het thermodynamische system, was er geen betekenis. Het
individu zou een voorbijgaande vorm van
materie zijn zoals het dier dat met zo weinig
mogelijk moeite en leed door het leven
tracht te gaan. Alleen met het oog op de
Schepper en Diens bedoelingen heeft het
menselijk bestaan een hogere zin. Bahá’u’lláh leert dat de mens in wezen geestelijk
van aard is, individueel onsterfelijk en geschapen om mens te worden.
►The Purpose of Life

Mensheid
Bahá’ís hebben en hoopvolle kijk op de toekomst, ook al dreigen er nog grote beproevingen. Bahá’u’lláh leert dat er – nolens,
volens – een nieuwe beschaving zal komen,
een spiritueel en materieel volwassener
wereldorde. Daar bouwt de Bahá’íwereldgemeenschap doelgericht aan. Alles
staat in het teken van een grotere eenheid
dan het verleden.
►A New Vision for Humanity

INFORMATION OFFICE HAIFA
STYLE GUIDE
GLOSSARY & uitspraak
FACTS & FIGURES
STATISTIEKEN
GELOOF en PRAKTIJK
Korte GESCHIEDENIS
BESTUUR ►BAHA'I WERELD CENTRUM
World Affairs STATEMENTS
Huizen van Gebed (TEMPELS)
Beeldmateriaal

Religie schenkt aan de mens het meest kostbare van alle geschenken…
(Religion bestoweth upon man the most precious of all gifts) … Bahá’u’lláh

De informatiebron TOPICS bevat achtergrondartikelen in het
Engels

De leringen van Bahá’u’lláh
De historische achtergrond
De Báb (1819-1850)
Bahá'u'lláh (1817-1892)
'Abdu'l-Bahá
Het Behoederschap
Het Universele Huis van Gerechtigheid
Sociaal-economische ontwikkeling
Bahá’í en de Verenigde Naties
De Eenheid van de Bahá’í wereld
e.a.
Nederlandstalig officieel achtergrondmateriaal:
Nationale bahá’í website

