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Aan de toegewijde gelovigen van Bahá'u'lláh in het heilige land van Iran 

 

Nu wij de Vastenmaand ingaan waarvan, volgens de Pen van de Allerhoogste, elk uur is 

begiftigd met een bijzondere werking, putten de minnaars van de Gezegende Schoonheid in de 

gehele wereld uit de hemelse kracht die in deze dagen latent aanwezig is, teneinde een 

hernieuwde geestelijke vitaliteit te verkrijgen. Het naleven van de Vasten met zuivere motieven 

trekt goddelijke bevestigingen aan en leidt tot het ontwaken en de zuivering van het hart. 

'Abdu'l-Bahá schrijft: “Gezegend zijn zij die de Vasten in acht namen gedurende de aangewezen 

maand, die in volmaakte eenheid en harmonie zijn samengekomen, zich hebben bevrijd van 

toespelingen van twijfel en sterk stonden in het Verbond.” Hij beschrijft “dit lichamelijk vasten” 

als “een symbool van het geestelijk vasten” wat betekent “het reinigen van de ziel van alle 

zelfzuchtige verlangens, de verwerving van geestelijke eigenschappen, [en] aangetrokken 

worden door de bries van de Albarmhartige.” Keert daarom in deze gezegende dagen naar de 

Drempel van de Aloude Schoonheid in smeking en gebed. Moge de gemeenschap van de 

Grootste Naam in de Bakermat van het Geloof nieuwe bevestigingen ontvangen en 

overwinningen behalen door uw opoffering en positieve veerkracht. Gedurende deze 

vastendagen, zo vol zegeningen, zijn uw geestelijke broeders en zusters in de gehele wereld in 

de geest met u verenigd en heffen hun handen in gebed om God te smeken om verlichting en 

welzijn voor u alsook voor de andere lankmoedige bewoners van uw vaderland, evenals om de 

vooruitgang en eer van dat heilige land. Ook wij smeken aan Zijn Drempel en bidden om Zijn 

gunsten voor u, voorvechters in de arena van trouw en vurige minnaars van de Gezegende 

Schoonheid, evenals voor het nobele volk van Iran. 
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