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Til vennene forsamlet i Santiago, Chile, 
ved innvielsen av Sør-Amerikas modertempel 
 
Inderlig elskede venner! 
 

Med overstrømmende glede hilser vi dere ved denne enestående anledning, et øyeblikk 
som er en stor prestasjon for bahá’í-verdenen etter mye iherdig innsats: Prosessen med 
oppføring av bahá’í-gudshus, en bestrebelse som kan spore sin opprinnelse tilbake til Den 
velsignede skjønnhets egne dager, har nådd det punkt der hver verdensdel i dag har et 
modertempel stående på sin grunn. Tre slike templer ligger i dag langs en pan-amerikansk 
akse, og til denne akses sørpol er dere alle blitt tiltrukket. Som Beskytteren forventet, er det 
den chilenske hovedstad som er blitt sete for Sør-Amerikas første mashriqu’l-adhkár. Dette 
sted for Guds ihukommelses demring, som forener ynde og verdighet i likt monn, kaller nå 
alle besøkende til å tilbe ham som er deres skaper, deres enerådende Herre, verdens lysgiver. 

 
De vektige ytringer i Kitáb-i-Aqdas stilet til presidentene i Amerikas republikker føyer 

seg til Bábs mandat til alle “Vestens folk” om å bistå hans Sak, og de tildeler alle disse land, 
nord og sør, heder og forpliktelser som ikke lar seg slette. Disse fyndige ord bebudet Sør-
Amerikas nære forbindelse til troen. Med dyp beundring minnes vi de daværende troendes 
heltemodige og oppofrende gjerninger som først gjorde dette kontinentet kjent med navnet 
Bahá’u’lláh. Oppildet i sin besluttsomhet av Mesterens flammende appell i tavlene hvor han 
skisserte den guddommelige plan, og tilskyndet av Shoghi Effendi i de suksessive 
anvisninger han ga om gjennomføringen av planen, reiste pionerer til nasjonene i Latin-
Amerika og begynte å odle samfunn som evnet å ha lokale og etter hvert nasjonale åndelige 
råd – samfunn som av Beskytteren kom til å bli betegnet som “kolleger av de ledende 
iverksettere av planen som ble gitt av ‘Abdu’l-Bahá”. Det vellykkede utfall av 
undervisningsinnsats i stor skala viste hvor rene og fordomsfrie verdensdelens innbyggere var 
i all sin mangfoldighet, og hvor åpenbart mottagelige de var overfor den guddommelige 
impulsen. Ett av de mest slående kjennetegn ved denne perioden var hvor entusiastisk 
innfødte folk tok imot Bahá’u’lláhs visjon og tilsluttet seg hans tro idet de erkjente at hans 
ord hadde kraft til å frigjøre sjelen og forvandle samfunnet. Etter at det var gjort slike 
fremskritt, tok vennene imot utfordringen om å lære hvordan man holder ved like en rask 
utvidelses- og befestelsesprosess. Innsikter som fremkom av erfaringen som ble samlet i 
denne regionen, har gavnet hele bahá’í-verdenen, og de søramerikanske troendes innsats av i 
dag for å utbre troen og bygge samfunn på en åndelig grunnvoll er en vedvarende kilde til 
inspirasjon. Hvor passende er det ikke da at på en tid da folkeslag og nasjoner på den vestlige 
halvkule aldri har hatt større behov for den opplysning som er overbrakt av læresetningene 
fra Guds sendebud til alle, så lyser nå et kraftig åndelig fyrtårn ved foten av Andesfjellene 
med full styrke. 

 



Mashriqu’l-adhkár er “en av de mest nødvendige institusjoner i verden”. Et tempel og 
dets tilliggende tjenestetilbud er et konkret uttrykk for to sentrale og uatskillelige sider ved 
bahá’í-livet: tilbedelse og tjeneste. Som et sterkt symbol på og et vesentlig element i den 
guddommelige sivilisasjon som bahá’í-åpenbaringen viser alle folkeslag hen til, blir 
gudshuset fokus i det samfunn som det utgår fra. “De hellige dufter fra mashriqu’l-adhkár,” 
forklarer ‘Abdu’l-Bahá, “levendegjør sjelen hos de rettferdige, og de rene av hjerte skjenkes 
liv av dens styrkende luftninger.” Dens innflytelse er faktisk slik at den ansporer et helt folk 
til å strekke seg etter en dypere følelse av å ha felles mål. Bahá’í-verdenen har i denne stund 
blikket rettet mot sitt nylig innviede tempel, og vi er forvisset om at denne etterlengtede seier 
vil få vennene overalt til å juble. Men de vil sikkert ikke være tilfreds med bare å fryde seg 
innbyrdes. La dem, inspirert av alt som dette sublime byggverk står for, innby andre til å 
oppdage den varige glede som kommer ved å prise Gud og ved å tjene menneskeheten. 

 
Med hodene bøyd ved Den urgamle skjønnhets terskel takker vi for at han har satt sine 

hengivne tilhengere i stand til å oppføre et så slående tempel dannet av glass, stein og lys, 
som styrker en dragning hen mot det hellige. Takknemligheten vi føler øker vår lengsel etter 
den herlige dag da velsignelsen ved en mashriqu’l-adhkár vil bli hver en by og landsby til del, 
og vi ser først ivrig hen til de land der det begynner å komme nasjonale og lokale gudshus. 
Måtte det strålende syn av hva Det største navns samfunn nå har prestert i Santiago, anspore 
de troende overalt til å intensivere sin tjeneste, hvor ringe den enn måtte være, utført for å 
gjøre verden bedre og gitt som offer til Guds herlighet. 

 

 
 


