
HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID 

 

 
VERTAALD UIT HET PERZISCH 

 

(Afdeling secretariaat) 

 

 

19 mei 2008 

 

 

 

Aan de standvastige en uiterst onrechtvaardig behandelde volgelingen 

van de Aloude Schoonheid in het heilige land van Iran 

 

Innig geliefde Vrienden, 

 

De recente arrestatie van de dierbare leden van de Vrienden in Iran laat opnieuw zien hoe 

groot de achteloosheid van de autoriteiten is jegens de geestelijke krachten die in de wereld 

aan het werk zijn – krachten die de vroegere grootsheid van hun rijk gezegende land kunnen 

terugwinnen. Dit heeft de regering ertoe gebracht een groep van haar meest loyale, meest 

gehoorzame, meest bekwame en onschuldige landgenoten ongegrond te minachten en 

ongerechtvaardigd te onderdrukken. U bent zich er echter zeer van bewust dat de 

onzichtbare goddelijke Hand aan het werk is en dat al het geschapene zich in de greep van 

Zijn almacht bevindt. Alles wat zich voordoet is slechts de werking van Zijn grotere plan, 

dat de vestiging van Zijn goddelijke beschaving bewerkstelligt en uiteindelijk het welzijn 

van de mensheid verzekert. Bijgevolg zijn de vlammen van de bittere beproevingen en 

heftige beroeringen die in deze wereld oplaaien niet in staat onrust bij u op te wekken. 

Kalm en onverschrokken bij welk voorval dan ook, staat u sterk; zelfs de ergste 

gebeurtenissen in de wereld doen uw hart niet beven. U bent onwankelbaar als een berg en 

straalt als heldere sterren. Zelfs te midden van de huidige beroering volbrengt u uw 

geestelijke plichten standvastig, toegewijd en met wijsheid. In de cirkel van eenheid bent u 

lichtende lampen en, samen met ruimdenkende landgenoten, streeft u er vol ijver naar Iran 

nieuwe kracht te geven, opdat het verheven mag worden tot de rang van meest geëerd land 

en de trots van de naties van de wereld, geprezen en benijd door alle volkeren. 

 

Wees verzekerd van bekrachtigingen uit den Hoge, wees te allen tijde de goddelijke 

aansporingen indachtig en wend u, indien nodig, tot de plaatselijke Vrienden voor leiding. 

In de Heilige Graftomben bidden wij voor uw bescherming en welslagen, en aan de Heilige 

Drempel smeken wij vurig dat Hij “de heersers rechtvaardigheid en de godgeleerden 

billijkheid moge schenken” en deze verdrukking in vrede en rust zal veranderen. 
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