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Aan de gelovigen in de Bakermat van het Geloof 

 

 

Geliefde bahá´í-vrienden, 

 

Er zijn bijna drie weken voorbijgegaan sinds de recente arrestatie van de leden van de 

eminente groep die de “Vrienden in Iran” genoemd wordt. Er is geen betrouwbare informatie 

over hun omstandigheden of verblijfplaats beschikbaar. Dit gebrek aan nieuws en het feit dat 

deze dierbaren verstoken zijn van contact met hun families en van juridische ondersteuning 

om hun rechten te verdedigen, geven de bahá’ís van de wereld en allen die naar rechtvaardig-

heid en gerechtigheid streven, aanleiding tot ernstige bezorgdheid. 

 

Wat een bron van troost vormt voor ons door verdriet bezwaarde gemoed, is de moed en 

standvastigheid die u ondanks deze crisis toont. U gaat eensgezind door met het vervullen 

van uw geestelijke plichten en houdt zich resoluut vast aan de goddelijke leringen. 

Vertrouwend op hemelse goedgunstigheid spant u zich in om de belangen van het Geloof te 

beschermen en te bewaken. De steun die de pers en andere massamedia aan de onderdrukte 

gelovigen in Iran hebben gegeven, het bepleiten van hun zaak door sociale activisten en de 

door Iraanse intellectuelen geuite sympathie wekken hoop en diepe dankbaarheid in ons op. 

 

Zie hoe steeds meer Iraniërs die hun aloude tradities in ere houdend de mensenrechten 

respecteren, van mening zijn dat de tijd voorbij is dat domme vooroordelen nog verdeeldheid 

en discriminatie tussen mensen teweegbrengen, en erkennen dat de ware verheffing van de 

Iraanse natie bereikt wordt door eenheid in verscheidenheid. Wees verzekerd dat het Iraanse 

volk zich zal inspannen om zo’n visie te verwezenlijken. Hoe betreurenswaardig is het dat 

een kleine groep van hen, hun hart verduisterd door wolken van vooroordeel, zich heeft 

overgegeven aan haat en vijandschap en niet bij machte is de waarheid in te zien dat bahá’ís 

geen ander doel hebben dan de wereld der mensheid te dienen en een geestelijke beschaving 

te helpen vestigen, u ongegronde samenzweringen toedicht, u wegens uw religieuze 

overtuigingen en gewoonten vervolgt en tracht u schade toe te brengen. En toch, u gedenkt 

de raadgevingen van Bahá’u’lláh Die verzekert: “Hij is waarlijk mens die zich heden ten 

dage in dienst stelt van de gehele mensheid”. 

 

Tracht dan een voorbeeld te zijn van de volgende woorden van ‘Abdu’l-Bahá: “Het betaamt 

de geliefden van de Heer om de tekenen te zijn van Zijn alomvattende barmhartigheid en de 

belichamingen van Zijn alles overtreffende genade. Laat hen, net als de zon, gelijkelijk hun 

licht uitstralen over tuin en afvalhoop en laat hen, net als voorjaarswolken, regenen op bloem  
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en doornstruik.”  Schenk, ondanks de huidige crisis, geen aandacht aan onderdrukking en 

wreedheid, en handel, bezield door de goddelijke leringen, op tegenovergestelde wijze. Richt 

uw aandacht erop een bron van goedheid te zijn voor de mensen om u heen. Tracht op alle 

mogelijke manieren uw landgenoten - erfgenamen van een rijke en humane cultuur -, die zelf 

onder veel onrecht te lijden hebben, te dienen. Vermijd alle verdeeldheid en strijd, ga met 

iedereen vriendelijk en oprecht om en ga met uw landgenoten in gesprek en wissel met hen 

van gedachten over kwesties die hen ernstig zorgen baren. Ontsteek in hun hart de vlam van 

hoop, geloof en vertrouwen aangaande de glorieuze toekomst van Iran en de stralende 

bestemming van de mensheid die, zoals u weet, zeker zal komen. 

 

Wij smeken in de Heilige Graftomben om de bescherming van de gelovigen in de Bakermat 

van het Geloof. 

 

 

 

 

[was getekend: het Universele Huis van Gerechtigheid] 
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