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Til bahá’íene i Iran 
 

Overfor hver og en av dere gir vi uttrykk for vår evige kjærlighet og grenseløse 
beundring, og vi overbringer vår kjærlige hilsen i anledning naw-rúz og begynnelsen på 
vårens herlige årstid. Det er vårt håp at dere til tross for utallige vanskeligheter kan finne 
anledning til å tilbringe noen dager i ro og mak i løpet av denne sjelsopplivende tiden. Gud 
være lovet for at dere har mottatt den sanne gledens gave, en åndelig tilstand som eies av dem 
som uavhengig av materielle og sosiale forhold bestreber seg for å komme Gud stadig 
nærmere og på å forstå og utbre hans ord, de som er opptatt av alle menneskers velferd, som 
uselvisk vandrer på rettferdighetens og rettsindighetens sti, og som ikke lar noen hindring, 
ikke engang undertrykkelse eller fengsel, ta denne indre gleden fra dem. Det er denne sanne 
gledens tilstand som rører hjertet, får ånden til å sveve, øker menneskets evner, styrker sinnet, 
vekker håp og tenner lengselen etter å gå til målbevisst handling til beste for alle. Derfor er 
det slik for bahá’íer at å vekke glede i hjertene er blant de mest prisverdige handlinger. Sagt 
med ‘Abdu’l-Bahás ord: “Skap fryd og glede i hjertene så langt dere formår, og søk hele 
menneskehetens lykke.” 

 
Vi håper at dere, lik en sjelsforfriskende bris, lar deres landsmenn innånde en liflig duft 

i løpet av deres tradisjonelle besøk hos hverandre, og at dere vil så håpets og forvissningens 
frø i hjertets have. Vi overbringer dere naw-rúz-hilsener fra oss og fra Bahá’u’lláhs tilhengere 
alle vegne, og gjennom dere til Irans noble folk, og vi vil komme dere i hu i de hellige 
gravmæler med bønn om at guddommelige gaver og velsignelser må omgi dere i stadig rikere 
monn. 
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