
10 januari 2010  

 

Aan de gelovigen in de Bakermat van het Geloof 

 

Innig geliefde vrienden, 

 

Nu de datum voor het proces van de voormalige leden van de Yárán dichterbij komt, hebben 

bepaalde functionarissen in de afgelopen dagen verklaringen afgelegd waarin zij beweren dat 

het motief voor de arrestatie van tien vrienden op 3 januari 2010 niet is gelegen in het feit dat 

zij leden van de Bahá´í-gemeenschap zijn, maar vanwege hun betrokkenheid bij de 

organisatie van gebeurtenissen die op de dag van ´Ashúrá plaatsvonden. De bevolking van 

Iran – zelfs de hele wereldbevolking en de gemeenschap van naties – is op de hoogte van de 

principes van het Bahá´í-geloof, het gedrag van zijn aanhangers en van zijn 

ontwikkelingsgeschiedenis. Zij weten daarom dat een dergelijke bewering ongegrond is. Alle 

rechtvaardige mensen zullen getuigen dat bahá´ís, waar zij ook wonen, zij aan zij met hun 

landgenoten werken aan de vooruitgang en voorspoed van hun natie. Van de bahá'ís is bekend 

dat zij  voor de verdediging van hun eigen rechten en die van anderen vertrouwen op het 

raamwerk van de wet. Zij streven de deugden waarheidsliefde en eerlijkheid na, schuwen 

geweld en conflicten en vermijden alle vormen van partijpolitiek. Toch hebben helaas 

degenen wier innerlijk zicht verduisterd is  door de sluiers van  religieus vooroordeel 

samengespannen om valse beschuldigingen te fabriceren teneinde tegenover het Iraanse volk 

de onderdrukking waaraan zij u onderwerpen te rechtvaardigen; er zich schijnbaar niet van 

bewust dat zulke daden uiteindelijk de geloofwaardigheid van degene die ze begaat 

tenietdoen. Wij putten troost uit de wetenschap dat u zich bewust bent van de werking van 

goddelijke krachten. U beseft dat de in Zijn greep de teugels aller dingen worden 

vastgehouden. U roept de geestelijke krachten aan die uit zulk een begrip voortkomen om 

vijandschap en onderdrukking te overstijgen. Krachtig en onwankelbaar hebt u de 

bewondering van de wereld gewonnen omdat u met volmaakte wijsheid uw taken bent blijven 

uitvoeren. Ons hart vloeit over van liefde en bewondering voor ieder van u. Wij heffen onze 

handen smekend tot God Almachtig en roepen  Hem aan u te beschermen en te helpen bij de 

bevordering van de belangen van de Zaak en het dienen van uw landgenoten. 

 

Het Universele Huis van Gerechtigheid 


