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Naw-rúz 2013 

 

Til Bahá’u’lláhs tilhengere i Iran 

 

Med hjertet fylt av kjærlighet og hengivenhet sender vi våre varmeste hilsener 

til dere, elskede venner, og til hele det edle folket i Iran i anledning av naw-rúz-

høytiden. Måneden ‘alá – de velsignede dagene i fasten og den nådefylte perioden 

med åndelig fornyelse – er over, og måneden bahá – begynnelsen på den friske og 

opplivende vårtiden – er kommet. Denne forvandlingen i naturens verden er en 

påminnelse om det himmelske forårs komme, en årstid som begynte med 

morgendemringen av Den opphøyedes Sak, han som var forløperen for og 

innvarsleren av åndelig fornyelse i denne strålende tid, og med at Bahá’u’lláh stod 

frem som Guds universelle manifestasjon og som grunnleggeren av en ny 

verdenssivilisasjon. Akkurat som vårvinden i naturens verden bringer liflig duft og 

vellukt og golde marker grønnes og blomstrer på ny, slik gir den himmelske kraft som 

utgår fra dette guddommelige forårs opplivende briser, nytt liv til tilværelsens verden 

og gjør den rede til vidunderlig fremgang, både materielt og åndelig. Virkningene av 

denne åndelige vårtids skapende og forvandlende kraft er vidtrekkende; de varsler om 

at menneskeheten når sin modenhetstid og leder folk og nasjoner mot en verden som 

preges av enhet i mangfoldighet. Lykkelige er dere, Guds utvalgte, for dere er opplyst 

av troens lys, er smykket med en himmelsk natur, bestreber dere på å bidra til denne 

forvandlingen i menneskehetens verden og er villige til å bringe ethvert offer for å 

bistå i opprettelsen av en sivilisasjon som hører hverken Østen eller Vesten til. Dere 

er blant skarene i Guds rike; for menneskehetens verden er dere tjenerne som har skint 

frem som blankpolert gull i motgangens ild og ikke er bragt til taushet i prøvelsens 

stunder. I de hellige gravmæler fremfører vi våre ydmyke bønner på deres vegne. 
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