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Aydin Haeger og Adam Gullerud Haeger. 
Giftet seg i Oslo 6. september 2014

- Vår vielse fant sted på bahá’í-senteret i Oslo. Vi var ca 
70 personer og folk satt i rader og de som skulle si noe 
foran. Vi hadde en blanding av musikk og opplesning 
av bahá’í sitater, med bahá’í vielsen til slutt. Den norske 
obligatoriske biten ble gjennomført etter bahá’í- seremo-
nien, med kun forstander, vitner og oss tilstede. Grunnen 
til at vi gjorde det på den måten var at vi ville ha fokus 
på bahá’í-aspektene ved vielsen. Vi syns det var veldig 
fint å planlegge seremonien nøyaktig som vi ville ha den, 
noe som gjorde at det ble veldig personlig. Vi syns også 
det var veldig fint å ha musikk, og det er noe vi ville hatt 
enda mer av. 

Hva var det som var viktig for dere i vielsen?
I seremonien var det viktig at alle familiemedlemmer fikk 
bidra med opplesningen av sitater og musikk, siden det 
ikke bare var oss to som ble forenet, men også to familier. 
Det var også veldig viktig at folk vi var glad i var der og 
delte stunden med oss. 

Hva synes dere er bra/ikke bra med en bahá’í-
vielse i forhold til en kristen, borgelig eller 
annen vielse?
Vi synes det var veldig fint at det er lite fastsatte rammer 
og ritualer, slik at vielsen kan bli personlig. Vi kan ikke 
komme på noen ulemper med bahá’í vielser. 

Hva betyr ekteskapsløftet “Sannelig, vi vil alle 
holde fast ved Guds vilje” for dere i ekteskapet 
til daglig?

“Sannelig vi vil holde fast ved Guds vilje” er det løftet vi gav 
hverandre og til Gud, og det er noe som kan minne oss 
på hva ekteskap faktisk skal være, at det er en institusjon 
som er høyere enn oss selv. Det er spesielt i møte med 
utfordringer i ekteskapet, samt store beslutninger, at vi 
tenker på løftet og dets betydning i den gitte situasjonen. 

Hvordan er det å være gift i forhold til ikke å 
være gift?
Det er veldig fint å ha ekteskapet som en plattform å bygge 
livet sitt på. Og det er en stor  gave å ha en partner som 

“Kjærlighetsskred” i Norge:
deler en visjon om en bedre verden. Det er også en stor 
utfordring, og noe som krever at man stadig vokser som 
menneske, og gir utfordringer man ikke får noen andre 
steder. Vi føler begge at vi har utviklet oss utrolig mye på 
det året vi har vært sammen, og vi gleder oss til fremtiden 
sammen.

Wiwin og Øystein
Wiwin Sunarti og Øystein Fjær. Giftet seg i 
Kuala Lumpur, Malaysia, 18. mai 2015.

- Da det ennå ikke er mulig å gjennomføre en lovlig vielse 
i Indonesia fordi vi er bahá’íer, valgte vi å finne en norsk 
ambassade i nærheten av Indonesia hvor vi kunne gjen-
nomføre vielsen. Ettersom Wiwin er indonesisk stats-
borger, kunne vi ikke gifte oss i Den norske ambassaden 
i Jakarta, Indonesia. Vi kunne heller ikke gifte oss i Den 
norske ambassaden i Singapore fordi der måtte begge 
være norske statsborgere. Så da falt valget til slutt på Den 
norsk ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia. 

Mandag 18. mai 2015 var den store dagen. Bahá’í-vielsen 
ble organisert av Lokalt Åndelig Råd i KL. Den ble gjen-
nomført kl. 9 om morgenen i det nasjonale bahá’í-sen-
teret med kontorets ansatte til stede sammen med to av 
Wiwins bahá’í-venninner fra Indonesia, som var våre 
vitner, og en annen av hennes venninner. Det ble en enkel 
og verdig seremoni med musikk, lesing av hellige tekster 
og ekteskapsbønn. Vigsler holdt en tale, og så fremsa vi 
ekteskapsløftet på engelsk og på hvert vårt morsmål.

Vielsen i ambassaden fant sted kl 14. Det var kun Wiwin 
og meg og de to forloverne Nurul og Soesiana til stede, 
sammen med ambassadøren som gjennomførte vielsen 
og to av ambassadens medarbeidere. Vi fikk anledning 
til å overføre vielsen på skype slik at broren min og en av 
mine søstre også fikk bivåne vielsen.

Vi var fornøyd med at Lokalt Åndelig Råd arrangerte 
bahá’í-vielsen for oss ettersom det var på et “fremmed” 
sted og vi hadde nok med å organisere og få ordnet 
ekteskapspapiret og booking av reise og korrespondanse 

med ambassade og Nasjonalt Åndelig Råd. 

Vi hadde vel kort tid på oss til å forberede oss og 
ordne vigselsdokumentet fra skattemyndighetene. En 
misforståelse mht. hvilke papirer som trengs gjorde 
at tiden ble knapp, men det ordnet seg. Som et råd for 
andre som skal gifte med utenlandsk statsborger, eller 
utenlandske statsborgere som skal gifte seg i Norge, så 
er det viktig å planlegge i god tid og kanskje vente med 
å fastsette dato. 

Hva var det som var viktig for dere i vielsen?
Tatt i betraktingen den korte tiden vi hadde på å forberede 
bryllupet, så er vi godt fornøyd med at vi ble godt gift og 
at det ble gjennomført i henhold til norsk lov og bahá’í-
loven. Det hører også med at Wiwins foreldre er muslimer 
og har hatt noe vansker med å akseptere hennes valg å 
bli bahá’í. At de aksepterte og gav henne samtykke å gifte 
seg med en annen bahá’í, var derfor et stort steg for dem.

Hva synes dere er bra/ikke bra med en bahá’í-
vielse i forhold til en kristen, borgelig eller 
annen vielse?
I en bahá’í-vielse er det fremsigelsen av ekteskapsløftet 
som er det eneste som er obligatorisk. Utover det er det 
stor frihet til å gjennomføre seremonien etter sin smak. 

De to siste årene har det vært spesielt mange bahá’í-bryllup i Norge, i alt 23 (12 i 2014,  
11 i 2015).  Hele åtte av parene er tverrkulturelle, det vil si at de har bakgrunn i for skjel-

lige land. I fem tilfeller har partene oppgitt at de tilhører hvert sitt trossamfunn. I tre 
tilfeller har begge partene iransk bakgrunn. 
Vi gratulerer alle nygifte! Og for å bidra til refleksjoner 
om vielse og ekteskap har vi stilt noen spørsmål til fire 
av de nygifte parene. 

Aydin og Adam 

23 bahá’í-bryllup på to år

Z

“...Disse to skinnende stjerner er blitt viet i din kjærlighet, sammenføyet i 
tjeneste for din hellige terskel, forenet i å bistå din Sak. ...”

‘Abdu’l-Bahá, Bahá’í Bønner s. 45
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Samtidig ser vi det som viktig å beholde helligheten og 
verdigheten i seremonien. Bahá’í-troen gir en dypere 
forståelse og innsikt i hensikten med ekteskapet, at det 
er både en åndelig og fysisk forening og at den åndelige 
foreningen varer evig, synet på ekteskapet som en frels-
ens festning og at samtykke fra alle foreldrene bidrar til 
forening ikke bare av to individer, men også to familier. 
Det er en viktig forenende og samfunnsbyggende insti-
tusjon. Denne dypere forståelsen bidrar til at partene i 
ekteskapet ikke kan ta lett på oppgaven. Den gir en moti-
vasjon til å gjøre det beste for hverandre, for barna og hele 
menneskeheten. 

Hva betyr ekteskapsløftet “Sannelig, vi vil alle 
holde fast ved Guds vilje” for dere i ekteskapet 
til daglig?
Ekteskapsløftet innebærer at ekteskapet ikke bare er noe 
man inngår av eget ønske og egen vilje. Det er en forplik-
telse vi inngår overfor Gud. Det er derfor viktig å gå inn i 
ekteskapet med et rent hjerte, at man har rene intensjoner 
og forstår den dypere hensikten med ekteskapet. Å gjøre 
det beste for hverandre, for barna og å ære og elske hver-
andre, er en måte å takke Gud på.

Hvordan er det å være gift i forhold til ikke å 
være gift?
Det er godt ha noen man tilhører, en ledsager gjennom 
livet som en kan støtte seg på og dele gleder og sorger med, 
en som bryr seg om en i hverdagen. Når man har kun “seg 
selv” er det lett å bli for selvopptatt og gå rundt med sine 
egne tanker og følelser. Når man har en annen man elsker, 
kan man “glemme seg selv” litt, og i stedet fokusere på 
å være til glede for hverandre. Det kan gjøre hverdagen 
rikere og lettere, selv om det også bringer utfordringer. 
Wiwin bor ennå i Indonesia og Øystein her i Norge, men 
vi håper det ikke tar for lang tid før Wiwin kan komme 
til landet sammen med sønnen Richard. Vi er forberedt 
på at vi må være tålmodige før vi kan leve sammen som 
én familie under ett tak.

Skriftene kaller ekteskapet “en velværets og 
frelsens festning”. Hva betyr det for dere?
Vi ser det som vår oppgave å gi trygge rammer for 
våre barn, der de kan vokse opp i frihet innenfor disse 
rammene. Ved å nære vår kjærlighet til hverandre og 
barna, og å gi barna en åndelig og moralsk oppdrag-
else, har vi lagt et godt grunnlag som gjør dem i stand 
til å minnes Gud og leve et gudfryktig og edelt liv. Som 
Baha’u’llah sier: “Inngå ekteskap, o mennesker, så det fra 
dere kan fremstå den som vil minnes meg blant mine 
tjenere; dette er ett av mine bud til dere; adlyd det som 
en hjelp for dere selv.”

Olena og Øyvin
Olena Gudmundsson og Øyvin Grimnes. 
Giftet seg i Arendal, 11. juli 2015
Vi hadde et innledende møte med forstander på 
bahá’í-senteret hvor vi snakket om ønsker og setting 
for bryllupet. Vi hadde mange internasjonale gjester 
fra ulike kulturer og regioner så vi ønsket en romantisk 
vielse med fokus på kjærlighet. Olena hadde laget en 
flott dekorasjon til bryllupsbuen, som var ute med utsikt 
over Nidelva i Arendal. Det startet med at forstander, 
forlover og brudgom kom til vielsen i båt. Etterpå ble 
Olena kjørt med en sort Cadillac til ventende gjester og 
brudgom. Vielsen var i en hage med Tangen gård som 
arena. Gjestene sto på plenen og musikken var av Andrea 
Bocelli.

Hva var det som var viktig for dere i vielsen?
Vi ønsket en høytidelig og romantisk vielse med fokus på 
kjærlighet og dette klarte forstander på en fremragende 
måte med en kombinert tale og seremoni på norsk og 
engelsk.

Hva betyr ekteskapsløftet “Sannelig, vi vil alle 
holde fast ved Guds vilje” for dere i ekteskapet 
til daglig? 
Det gir oss en tilhørighet og et bånd til Gud.

Hvordan er det å være gift i forhold til ikke å 
være gift?
Det har gitt oss en forankring og bekreftelse på vår 
kjærlighet. Vielsen er et minne for livet.

Skriftene kaller ekteskapet “en velværets og 
frelsens festning”. Hva betyr det for dere?
Det betyr en bekreftelse på vårt vennskap og at vi har 
funnet vår livsledsager.

Emilie og Simon
Emilie Sofie Ward og Simon Ramin Ward. 
Giftet seg i Bergen 7. februar 2015
Vielsen var kort og fin med en god miks av lesning og 
musikk. Vi kjenner mange f linke musikere så alle 
musikk innslagene var live og alt føltes veldig ekte. 

Vi valgte å ha bahá’í-vielsen som hovedfokus. Det fikk vi 
til veldig effektivt da vi “gjemte oss” i et annet rom for den 
norske obligatoriske vielsen. Lokalet var ganske stort, så 
vi hadde planlagt det sånn at vi hadde vielsen og festen i 
samme rom. Både vi og gjestene satt under seremonien 
med unntak av når vi skulle si ekteskapsløftene. Da reiste 
brudeparet seg. 

Alle gjestene var med fra begynnelse til slutt, dvs. at det 
ikke var flere som kom til kaffe o.l. Det anbefales på det 
sterkeste! Vi fikk virkelig en følelse av at gjestene ble 
veldig godt kjent og komfortable i hverandres selskap. Vi 
hadde mange billige og kreative løsninger i bryllupet og 
det bidro til en veldig avslappet stemning fordi ikke ting 
var så strøkent og perfekt. 

I ettertid tenker vi at vi kunne forlatt gjestene våre en 

liten stund for å få tatt noen bilder ute av kun oss to. Og 
vi kunne hatt en DJ.  

Hva var det som var viktig for dere i vielsen?
At bahá’í-vielsen skulle være i fokus og foran alle gjestene. 
Og bønnene.

Hva synes dere er bra/ikke bra med en bahá’í-
vielse i forhold til en kristen, borgelig eller 
annen vielse?
Det er ikke alle gjestene som skjønner når/at man er gift 
etter bahá’í-ekteskapsløftene. De er ikke like tydelige 
som de tradisjonelle ekteskapsløftene. Det er ikke dumt, 
men litt morsomt at folk skjønner at man er gift kun fordi 
man kysser. 

Hva betyr ekteskapsløftet “Sannelig, vi vil alle 
holde fast ved Guds vilje” for dere i ekteskapet 
til daglig?
For oss er det en påminnelse om at vi ikke kun giftet oss 
og holder sammen for vår egen skyld. Vi vil holde fast ved 
Guds vilje, det vil si at vi bør etterstrebe å leve sammen 

Z

Z

“... O du gode Herre! La du dette ekteskap frembringe koraller og perler. ...”
‘Abdu’l-Bahá, Bahá’í Bønner s. 43
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som mann og kone sånn som ekteskapet er beskrevet i 
skriftene. Bahá’u’lláh sier: 

O dere to som tror på Gud! Herren, uforlignelig er han, har 
skapt kvinne og mann til å bo hos hverandre i det næreste 
kameratskap, og å være endog som en eneste sjel. De er to 
medhjelpere, to fortrolige venner, som bør ha omsorg for 
hverandres velferd.

Hvis de lever slik, vil de vandre gjennom denne verden med 
fullkommen tilfredshet, lykksalighet og fred i hjertet, og bli 
gjenstand for guddommelig nåde og gunst i himmelens 
rike. Men hvis de gjør noe annet enn dette, vil de leve sine 
liv i stor bitterhet, og hvert øyeblikk lengte etter døden, og 
vil være skamfulle i det himmelske rike.

Kjære bahá’í-venner!

Det Universelle Rettferdighetens Hus har mottatt deres 
e-post av 16. september 2015, der dere søker veiledning 
om hvordan man møter utfordringer som deres land står 
overfor som et resultat av den dramatiske økningen i 
tallet på migranter og f lyktninger 
som kommer til Europa, og om deres 
innvirkning på bahá’í-samfunnet. Vi 
er blitt anmodet om å gi følgende svar.

En bahá’í kan ikke unngå at hjertet 
blir påvirket av de nyheter og bilder 
som spres vedrørende hundretusener 
av sjelers vanskelige kår og lidelser – 
mange på flukt fra sitt krigsherjede 
hjemland for rett og slett å overleve 
og for å søke muligheten til et bedre 
liv. Det er imidlertid altfor lett å bli 
revet med av at krisen er så umid-
delbar, og gjenta det som ropes på 
den ene eller den andre side i dagens 
debatt om strømmen av flyktninger 
og migranter, i et forsøk på å finne en 
rask løsning på et problem som bare 
er det nyligste symptom på et langt 
dypere og mer vidtrekkende forhold. 
Vennene bør påminnes om at den 
utfordring Europa nå står overfor, 
bare er enda et uttrykk for oppløsnin-
gen av en sørgelig mangelfull verden-
sorden, så levende beskrevet av den elskede Beskytter. Selv 
om regjeringer ikke har noe annet valg enn å reagere på 
en eller annen måte på de tragiske og opprivende forhold 
som i befolkningen nå vekker motstridende følelser av 
medlidenhet og bekymring, av fordom og frykt, finnes 
det ingen formålstjenlig løsning av politisk eller human-

itær art. Siden vennene ønsker menneskeheten vel, bør 
de svare på slike utviklinger med innsikt, elevert diskurs 
og tillit. “La dem ikke se noen som sin fiende eller som 
en som ønsker dem ondt,” formaner Mesteren oss, “men 

la dem tenke på hele menneskeheten 
som sine venner, idet de betrakter 
utlendingen som en bekjent og den 
fremmede som en kamerat, er uten 
fordommer og ikke trekker noen skil-
lelinjer.” Skjønt bahá’í-samfunnet er 
dypt rørt av så manges lidelse, lar det 
seg ikke avlede av disse utviklingene, 
for i dem ser det ytterligere bevis på 
den gåtefulle virksomheten i Guds 
større plan som påskynder frem-
veksten av Bahá’u’lláhs orden. Slike 
verdensrystende hendelser vil forbli 
et trekk ved livet på dette stadium i 
formingstiden. Krig, konflikt, økon-
omiske forstyrrelser og sosial uro vil 
fortsette å ri verden og plage dens 
ledere. Når nasjonale åndelige råd har 
troens prinsipper sentralt i tankene, 
har fingeren på pulsen i sine nasjoner 
og kjenner kapasiteten i sine samfunn, 
er de i en enestående posisjon for å 
kaste lys på den sti som vennene bør 
følge.

Når dere vurderer hvordan dere bør gi deres samfunn 
veiledning om måten å møte situasjonen på, bør dere 
hjelpe vennene til å styre unna å bli viklet inn i dens 
politiske dimensjoner og til å bestrebe seg på å løfte sine 
medborgeres blikk ved å rette oppmerksomheten mot de 
dypereliggende årsaker til de ovennevnte problemene og 

“Av den grunn ville 
dere gjøre klokt i å 

oppmuntre vennene 
til å holde frem 
i innsatsen for å 

styrke opplærings-
instituttet og plan-
ens aktiviteter, for 
der ligger nøkkelen 

til å mangedoble 
deres menneskelige 

ressurser og til å 
skape et vibrerende, 

forenet og kjærlig 
samfunn.”
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“Uttrykk for oppløsningen av en  
sørgelig mangelfull verdensorden”

Bestreb dere derfor av all makt på å bo hos hverandre som 
to duer i redet, for dette skal bli velsignet i begge verdener. 
(Familieliv - nr.10 i Forlagets studieserie)

Hvordan er det å være gift i forhold til ikke å 
være gift?
Simon: Flott. Jeg har gått inn i forpliktning for resten av 
livet, det føles trygt. 

Emilie: Det er som en brikke har falt på plass. Eller, 
kanskje mer som vi begge har laget hver vår halvdel av 
en ramme, den rammen er nå satt sammen. Nå gjenstår 
det å fylle resten av rammen med alt livet har å tilby. Og 
så er jeg selvfølgelig enig med Simon; det føles trygt.�

ǲ����ǯÀ����������������������������������������������
�������������������Ǥ�����¤�������������������������Þ�����
���������§�����������������������¤�������Ǥ�������������
�¤����Þ����������������������������ǡ���������������Þ��
�§���¤�������������������ǡ����������������������¤�
����¤���������Ǥǳ

Ǯ����ǯ�Ǧ����ǡ�����ǯÀ��Þ����ǡ��Ǥ͙͜�

“Slike verdensrystende hendelser vil forbli et trekk ved livet 
på dette stadium i formingstiden”, skriver Det Universelle 

Rettferdighetens Hus i et brev av 1. oktober til et Nasjonalt Åndelig 
Råd i Europa om flykt ningkrisen som vi hadde en bred dekning av i 
forrige Bahá’í Nytt. Hele brevet lyder; 

Z
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mot de læresetninger i troen som omhandler dem. Måtte 
vennene bestrebe seg på å høyne nivået i diskursen ved å 
henvise til de relevante åndelige og moralske prinsipper 
samtidig som de unngår å bli trukket inn i politiske eller 
sosiale debatter av dikotomisk art og avstår fra å komme 
med kommentarer som er stridbare, hissige, fordoms-
fylte eller splittende. Siden deres bahá’í-samfunn på sitt 
nåværende utviklingstrinn har begrensede ressurser, lar 
det seg ikke gjøre for troens institusjoner i ... å sette i gang 
et kollektivt handlingsprogram. Det kan likevel være 
rom for at noen troende enkeltvis, alt etter tilgjengelig 
tid, kapasitet og ressurser, i sine umiddelbare omgivelser 
kan gå inn i aktiviteter som sikter mot å yte humanitær 
hjelp. Faktisk er det bare naturlig for en bahá’í å ønske å 
rekke hånden ut til dem som er i nød.

I de senere år er det blitt klart at i samfunn der 
Femårsplanens kapasitetsbyggende trekk har vært sterkt 
vektlagt, har det skjedd en betydelig økning i vennenes 
evne til å delta i sosial handling. Av den grunn ville 
dere gjøre klokt i å oppmuntre vennene til å holde frem 
i innsatsen for å styrke opplæringsinstituttet og plan-
ens aktiviteter, for der ligger nøkkelen til å mangedoble 
deres menneskelige ressurser og til å skape et vibrerende, 
forenet og kjærlig samfunn. Etter hvert som de gjør frem-
gang på denne veien, vil de i økende grad bli i stand til 
å yte påtagelige bidrag til den praktiske løsningen av de 
problemer som møter befolkninger på grasrota i større 
og mindre byer, i nabolag og landsbyer. Måtte disse ord 
fra Mesteren være en kilde til ledelse og inspirasjon for 
enhver troende i deres land.

Hva dere angår, o dere Guds elskere, gjør deres 
skritt faste i hans Sak med en slik besluttsom-
het at dere ikke lar dere ryste selv om verden 
skulle angripes av de verste ulykker. La dere 
ikke oppskake av noe, ikke under noen omsten-
digheter. Vær fast forankret som de høye fjell,  
vær stjerner som stiger opp over livets horisont, 
vær skinnende lamper i enhetens forsamlinger, vær 
ydmyke og underdanige sjeler i vennenes nærvær, 
ha et enfoldig hjerte. Vær ledelsens symboler og 
gudfryktighetens lys, løst fra verden og med et fast 
grep om det sikre og sterke håndfeste, idet dere 
sprer livsens ånd viden om og seiler i frelsens ark. 
Vær gavmildhetens morgengry, vær daggry for 
tilværelsens mysterier, steder der inspirasjonen 
stiger ned, glansens og herlighetens demrings-
steder, sjeler som næres av Den hellige ånd, fylt 
av kjærlighet til Herren, løsrevet fra alt uten ham, 
helliget over menneskehetens kjennetegn, ikledt 
de himmelske englers egenskaper, så dere kan 
vinne dere den største av alle gaver i denne nye tid, 
i denne underfulle tidsalder.

I løpet av deres rådslagninger, og etter hvert som begiven-
hetene utvikler seg, vil dere uten tvil ha fordel av å benytte 
dere av rådgivernes anbefalinger.

På vegne av de troende i ... vil Rettferdighetens Hus fremsi 
bønner i de hellige gravmæler om at de må bli ledet og 
bekreftet i sine edle anstrengelser for å fremme Guds Sak.

Med kjærlige bahá’í-hilsener, 
Sekretariatet

Z
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“En kultur preget av gjensidig støtte”

Rådskonferansen på Gran var et 
høydepunkt i utviklingen av 

lokale åndelige råd, oppsummerer 
Nasjonalt Åndelig Råd i en evalu-
ering av sin plan for dette året. 90 
deltagere fra 16 av 17 lokale ånde-
lige råd deltok og viste stort engas-
jement og glede. 
Nasjonalt Åndelig Råd hadde en heldags 
rådslagning for å planlegge sin årsplan 
frem til ridván 173BE/2016 på sitt juni-møte. 
Rådets siktemål både kortsiktig og langsik-
tig er å bidra til å skape “en kultur preget av 
gjensidig støtte, basert på kameratskap og 
ydmyk tjeneste, som lar flere og flere sjeler bli 
ført inn på samfunnsaktivitetenes enemerker 
på en systematisk måte.” (Ridván-budskap 
172§4)

Rådets plan handler kort sagt om hvordan å 
få en bedre kommunikasjon med individene 
og samfunn, oppfølging og videreutvikling 
av lokale åndelige råd, tettere oppfølging av 
Regionale Institutt-Team og bedre kom mu-
nikasjon med områdeorganer. 

Kommunikasjon med 
enkeltindivider og samfunn

Med hensyn til skriftlig kommunikas-
jon med enkeltindivider, fortsetter rådet å 
sende to brev til alle i forbindelse med noen 
merkedager. Det første i år ble sendt om tvil-
lingsmanifestasjonenes fødsel. I tillegg satser 
rådet også på å kommunisere med vennene 
via Bahá’í Nytt. For å kunne møte vennene 
utover sommerskolen og andre nasjonale 
arrangementer, planla rådet å holde tre av 
sine møter i andre områder; september i 
Hordaland, november i Sør-Trøndelag og 
februar 2016 i Rogaland for å møte de for s-
kjellige samfunn. 

Videreutvikling av lokale 
åndelige råd

Prosessen med systematisk oppfølging og 
videreutvikling av lokale åndelig råd startet 
oktober 2011. Måten og hyppighet hvert råd 
har blitt fulgt opp i denne perioden har vært 
avhengig av både behovet og det nasjonale 
rådets kapasitet. Siden juni i år og frem til 
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ridván 173 er det planlagt at hele rådet møter 
10 lokale åndelige råd og rådets representan-
ter møter 5 lokale åndelige råd.

Til nå har nasjonalt råd hatt møte med de 
lokale rådene i Bergen og Trondheim og 
representanter har møtt to lokale råd. I 
januar har Nasjonalt Åndelig Råd invitert 
alle 6 lokale åndelige råd i Oslo og Akershus 
til et rådslagningsmøte som siste innspurt i 
5-årsplanen og under sitt besøk i februar vil 
det møte rådene i Rogaland. 

Høydepunktet i denne prosessen var 
imidlertid rådskonferansen på Hotell 
Hadeland på Gran 3. – 4. oktober med 90 
deltagere fra 16 av totalt 17 råd i Norge, alle 
nasjonale rådsmedlemmer og hjelperåds-
medlem Lilli Martine Lerstad. 

Denne konferansen hadde til hensikt å løfte 
de lokale rådene til et nytt bevissthetsnivå i 
forhold til visjonen for åndelige råd, deres 
rolle i 5-årsplanen og områdeutviklingen, 

deres ansvar overfor samfunnet samt rådets 
funksjonsmåte. Konferansens siste sesjon var 
et godt vitnesbyrd på en kollektiv nivåheving. 
Da presenterte hvert råd sine planer frem til 
ridván 173 BE.

Responsen på konferansen var veldig positiv. 
Det viser seg ikke minst i de konkrete, lokale 
planene som rådene rådslo om på konfer-
ansen og som de har fulgt opp på sine møter. 
Men også i individuell respons, som blant 
annet fra Jeanette Livesay, Stavanger, som 
skriver i en hilsen til Nasjonalt Åndelig Råd: 

“Tusen takk for fruktbar og godt planlagt 
konferanse. Den profesjonelle oppmerksom-
heten i detaljer fra invitasjonen som inklud-
erte muligheten til å forberede oss, materialet 
i seg selv, til den siste oppsummerings-ses-
jonen, var alle så godt utført og virkelig en 
gave til hver deltaker. Det mest utrolige var 
at strukturen av materialet og spørsmålene 
for rådslagning var så godt tilpasset vår 
virkelighet.”

Tettere oppfølging av 
Regionale Institutt-Team

For å kunne støtte og bidra til videreutviklin-
gen av de tre Regionale Institutt-Team, er det 
blitt lagt vekt på tettere kommunikasjon med 
teamene, utover korte møter under institu-
sjonelle samlinger. Nasjonalt Åndelig Råd ba 
to av sine medlemmer om å ha regelmessige 
(skype-)møter med teamene med den hensikt 
å holde rådet oppdatert. I tillegg har hele 
rådet møtt Team Vest og Team Nord under 
sine besøk i Hordaland og Sør-Trøndelag.

Bedre kommunikasjon 
med områdeundervisnings-
komiteer

I tillegg til skriftlig kommunikasjon har 
Nasjonalt Åndelig Råd planlagt å møte 
områdeundervisningskomiteer/vekstfasili-
tatorer under sine besøk der de finnes og har 

bedt sin sekretær å bistå i startfasen med den 
nyutnevnte komiteen i Oslo Akershus vest. 

Nasjonalt Åndelig Råd håper og tror at 
ved å gjennomføre sin plan vil det få bedre 
kjennskap til og innsikt i det som skjer i 
forskjellige deler av landet og i det arbeidet 
de forskjellige aktører i planen utfører, noe 
som forhåpentligvis fører til at rådet “hever 
seg til et nytt nivå i utøvelsen av sitt ansvar”. 
(Ridván-budskap 153 BE).�
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-Dype innpust gir sterk-
ere utpust, sier Elisabeth 

Elsasser, som et bilde på hvordan 
troen virker. Hun var en av 34 
deltakere fra Skandinavia som 
deltok på undervisningsseminar 
i Trondheim 5. - 8. november for å 
lære om undervisningens natur i 
konteksten av å jobbe i syklus, som 
har utvidelse og befestelse som sin 
puls. 
Seminaret la vekt på planlegging av system-
atiske og kollektive undervisningsprosjekt, 
og det å lære å reflektere over våre erfaringer. 
Programmet var utarbeidet av rådgiver 
Firouzeh Moghbel-Naderi og hjelperåds-
medlemmene Lilli Martine Lerstad og Kitt 
Sandvik. Sammen med dem deltok venner fra 
Agder, Buskerud, Hordaland, Oslo-Akershus, 

Rogaland og Sør-Trøndelag samt sju fra 
Danmark, Sverige og Finland. 

Dette var Firouzeh sin siste tur til Norge som 
rådgiver. Hun var uendelig takknemlig for å 
ha fått jobbet med Norge de siste fem årene 
og for at hennes siste tjeneste i Norge var i 
forbindelse med et seminar om undervisning. 

Flere av deltakerne understreket hvor nyttig 
det var å bli minnet på hvorfor vi underviser. 

Elisabeth Elsasser  
fra Buskerud: 

- Det er viktig å tenke over 
vårt forhold til Gud og 
Bahá ú́ lláh og at det er med 
dette enkle kjærlighetsbånd 
til Bahá´u´lláh all aktivi-
tet begynner. Det er fra denne avgjørende 
tråd det veves et mønster av tålmodig og 
konsentrert innsats, i syklus etter syklus, slik 
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det står i ridvánbudskapet 2015. For dette 
kjærlighetsbånd blir bønn/meditasjon og 
undervisning/ tjeneste både en forutsetning 
og naturlig følge. 

- I den forbindelse fikk jeg opp et bilde om 
“innpust og utpust”: Hvis vi kjenner etter 
og puster inn bare litt og overfladisk, vil 
utpusten vår trenge anstrengelse og mer 
krefter hvis vi vil puste ut mye. Puster vi 
derimot dypt inn, helt ned i magen (mye 
bønn og meditasjon – “drikke i dype drag”), 
vil utpusten komme automatisk og lett og 
mye. “Utpusten” er da undervisning, tjeneste, 
meningsfylte samtaler og lignende.

- Jeg har fått en ny og dypere forståelse for 
hva en aktivitetssyklus er, dens faser og deres 
innhold og varighet, dens rytme og hva 
elementene kan være som innlemmes i denne 
syklusen, og når, hvordan og med hvilke mål.

Googoosh Rohani  
fra Trondheim: 

- En nøkkelting som jeg har 
tatt med meg fra seminaret 
er å fokusere mer på å øke 
informasjon om hvorfor 
undervisning er viktig slik at 

folk ønsker å undervise fra hjertet. 

Deltakerne fikk selv prøve seg på 
å gå på hjemmebesøk til venner i 
Trondheim. Hele 16 hjem mottok 
besøk av deltakerne som hadde 

samtaler med 29 bahá’íer og venner 
av troen. 

Simon Ward  
fra Hordaland 
sier han har utviklet seg til 
å bli mer modig til å snakke 
med mennesker på gaten og 
at noe av det han tar med seg 
hjem fra seminaret er effek-
tive måter å gjennomføre hjemmebesøk på. 

Zackary Livesay  
fra Rogaland: 

- Jeg synes det var enormt 
verdifullt å lære mer om 
hvordan man går på et hjem-
mebesøk og hvordan man 
jobber i syklus. Dette var 
emner som jeg har hørt om før og trodde at 
jeg visste hva de gikk ut på, men det viser seg 
at det var mye mer å lære om det enn det jeg 
hadde forventet! Jeg gleder meg til å prøve 
ting ut i syklusene fremover! 
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ZTanin Ashenaei  
fra Sør-Trøndelag:

- Jeg synes det har vært 
veldig nyttig å lære om det 
å organisere undervisning-
skampanjer. Det var veldig 
nyttig for meg å se hva 
slags spørsmål som vi må 

stille oss selv før vi skal begynne å planlegge. 
Det var også veldig nyttig å ha spesifikke 
spørsmål man kan bruke for å reflektere. Jeg 
føler dette vil hjelpe oss til å reflektere på et 
høyere nivå. 

Petar Klopan  
fra Agder:

- Jeg kom hjem fylt med takk-
nemlighet over hvordan 
samfunnet i Trondheim 
viste oss, gjennom den 
kjærlige lagånden hele 

opplegget var gjennomsyret av, viktigheten 
av planlegging og systematisk samarbeid i 
alt vi gjør. Seminaret ga meg flere verktøy og 
arbeidsmetoder som blir nyttige å ta i bruk 
for meg i vår tjeneste fremover.

Jahn Wallace  
fra Oslo-Akershus:

- Av alle de nyttige detaljene 
som jeg hadde privilegiet å 
lære, så tror jeg at det som 
har påvirket meg mest var 
den interessante måten jeg 

ble utfordret på til å bevisst stille spørsmål 
som kan hjelpe til å oppdage innsikter og 
fremme læring. Jeg er vant til å se etter svar, 
ikke spørsmålet. Det var derfor ganske utfor-
drende for meg å se etter kilden til svarene, 
noe som kan anvendes i flere tilfeller hvor 
svarene ikke er så klare, og som hjelper oss 
til å forstå hele prosessen bedre.�

Jørgen ble kjent med Neda Schulz da han 
begynte i første klasse. Det ble også et møte 
med bahá’í-troen. For han hadde ikke hørt 
om troen før han møtte Neda og familien 
hennes.

Tror du på Gud, spurte Neda
- Vi snakket en del sammen på vei til og fra 
skolen og kom inn på troen noen ganger, 
forteller Jørgen. - Neda spurte om jeg trodde 
på Gud. Det jeg hadde hørt om Gud før var en 
del litt overtroiske ting, som for eksempel at 
Gud skapte verden på syv dager, bokstavelig 
talt. Men det ga ikke mening. Derfor trodde 
jeg ikke på Gud utifra det jeg hadde hørt, men 
var usikker. Jeg syntes  bahá’íenes syn på livet 
og Gud var interessant og ga mening.

Jørgen ble invitert til barneklasser av familien 
Schulz med Mei og Tuva som lærere og ble 
med på det fra han gikk i andre/tredje klasse. 
Barneklassene startet med bønn, så var det 
undervisning (fortellinger, bahá’í historie), 
aktiviteter og lek. 

- Jeg begynte å be på den tiden vi startet med 
barneklasser, sier Jørgen. - Og jeg bestemte 
meg for å bli bahá’í da jeg gikk i tredje/fjerde 
klasse. Jeg lagde en sang: “Nam, pai, jeg skal 
bli bahá’í”, med en lystig melodi. Den sang 
jeg med Neda.

- Jeg mener jeg hadde tenkt over valget før jeg 
bestemte meg for at jeg ville være bahá’í, men 
ble liksom bare gradvis en del av det. Husker 
ikke så mye om hva jeg tenkte. Jeg begynte 
på juniorungdomsgruppe etter barneklasser.

- Hvorfor valgte du å bli bahá’í som 
15 åring?
- Det kom naturlig for meg. Det føltes riktig. 
Å erklære seg som bahá’í som 15 åring 
ble for meg like naturlig som for en kris-
ten å konfirmere seg kristelig. Det ble som 
en bekreftelse på at jeg trodde på Gud, og 
Bahá’u’lláhs lære.

Jørgen, 15 år: - Det var naturlig å bli bahá’í
- Hva liker du best ved troen?
- Alt henger sammen, bahá’í-troen bygger 
videre på de andre religionene. Det er få store 
uforklarlige mirakler, alt gir mening. Mer 
intimt, personlig, ingen prester som preker 
og forteller hva jeg skal gjøre. Religionen er 
i mellom meg og Gud. Jeg setter også pris på 
sammenkomstene med bahá’í-samfunnet.

- Hvordan synes du troen er viktig 
for vår tid?

- Troen er viktig fordi enhet spiller en stor 
rolle. Det er det verden trenger nå. Religionen 
er åpen for alle, og holder deg ikke vekk fra 
å gjøre de tingene du vil, og å være deg selv.

- Hvilket forhold har du til bønn?
-Jeg sier bønn hver morgen og kveld, prøver 
midt på dagen også (obligatorisk). Bruker det 
også som hjelp, når jeg føler behov for det. Det 
gir en slags ro, slapper av. 

- Hva sier vennene og familien din 
om at du er bahá’í?

- Familien er glad for at jeg går min egen vei, 
andre gir blanke. En venn ønsker at jeg skal 
bli kristen, jeg spør ham tilbake om ikke han 
ønsker å bli bahá’í. Ingen har noe i mot at jeg 
har valgt å være bahá’í. 

- Hvordan tror du bahá’í-troen vil 
prege deg fremover?

- Den vil ha stor innvirkning på hvordan 
jeg tenker. Den gir et fokus på å bli et bedre 
menneske, for eksempel å være mindre egois-
tisk. Tenke mer i gjennom hva jeg gjør, hvor-
for jeg gjør det, hva jeg kan gjøre bedre neste 
gang. Jeg kunne ha tenkt på disse tingene om 
jeg ikke hadde vært bahá’í og, men ikke på 
samme nivå. Morgenbønn minner meg på 
disse tingene. Det at jeg er bahá’í gjør meg 
mer oppmerksom på mine handlinger, sier 
Jørgen.�
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-Bahá’í-troen gir et fokus på å bli et bedre 
menneske, sier Jørgen Alnes Antonsen, 

15 år, fra Hurum. Han traff Neda, ble med i 
barneklasse og så i juniorungdomsgruppe. Å 
bli bahá’í ble helt naturlig for ham. 

“Si: Å bistå meg er å 
undervise i min Sak.”

- Bahá’u’lláh
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Arendal-samfunnet viser (igjen) 
vei. De har arrangert den 

første av tre samlinger for ungdom, 
“På terskelen til et voksent liv”. 
Sju ungdommer (4 fra Rogaland, 2 fra Agder 
og 1 fra Hurum) og to mentorer, Aydin og 
Adam, kom sammen i Arendal helgen 9. – 
11. oktober. Neste samling er i februar 2016 
og finner sted i Rogaland.  Mentorer der er 
Mehdi og Zack. Og siste samlingen er igjen i 
Arendal 5. – 8. mai 2016 med Audun Hagan 
og Aydin og Adam.  (Se eget intervju med 
Adrian om hans utbytte.)

Bakgrunnen for initiativet var et ønske fra 
mødrene til Matin og Adrian Dickson.  I 
jakten på mentorer ble det sendt et brev til 
en del eldre ungdommer som blant annet sa:  

“Her i Arendal har vi 1 juniorungdom Matin, 
som nærmer seg modenhetsalder. Han har 
en jevnaldrende venn i Sandnes, Adrian. De 
to har vært i dialog både med sine foreldre, 

sine jevnaldrende og undertegnede (Shahla) 
om en alternativ konfirmasjon hvor de kan 
få en opplæring i hva det betyr og innebærer 
å bli voksen.

I Pinsen 1999 hadde instituttet et helge-sem-
inar som ble kalt “På terskelen til et voksent 
liv” for ungdommer mellom 14 – 16. I annon-
seteksten som kom på trykk i Bahá’í Nytt 
sto: “Norsk Bahá’í Institutt arrangerer for 
første gang et seminar kun for 14 – 16 åringer. 
Dette seminaret skal omhandle den åndelige 
modenhets alderen. Dere skal få høre hva det 
innebærer å bli åndelig modne. Dere vil lære 
om både muligheter og ansvar som et voksent 
liv medfører.”

Seminaret er for alle som har lyst og 
ikke kun for bahá’íer. 
Temaene på den første samlingen var 
kjærlighet, tro, visshet og håp, fire slags 
kjærlighet, obligatorisk bønn, faste, kyskhet, 
alkohol og ungdomstiden.�
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“På terskelen til et voksent liv”

-Jeg har fått et mer balansert liv, 
sier Adrian Dickson, 14 år, fra 

Sandnes, en av deltagerne på den 
første av tre ungdomssamlinger 

“På terskelen til et voksent liv”. 
Adrian bidro til at samlingene ble noe av;  
- Jeg vet at jeg skal erklære meg som bahá’í 
om ett år, men for ei stund siden sa jeg til 
mamma at jeg følte jeg ikke visste så mye om 
troen. Hun tok kontakt med Shahla Bahrami 
og det bidro nok til at samlingene ble til. Så 
jeg ble med for å lære mer.

- Jeg har lyst til å lære mer
- Hva er grunnen til at du sier du vet at du 
formelt vil registrere deg som bahá’í om ett år?

- Jeg har vokst opp i en bahá’í-familie og liker 
veldig godt å ha et trosmiljø å være del av. Jeg 
liker også sommerskole og andre aktiviteter. 
Samtidig har jeg lyst til å lære mer.  

- Hva synes du var bra med samlingen i 
Arendal?

- Det var to veldig gode ungdomsledere, Aydin 
og Adam. De var flinke til å formidle. Jeg følte 
at vi kunne ta opp hva som helst da vi var 
sammen. Og vi lærte mye, blant annet om 
kyskhet. Nå vet jeg mer om lovene i troen, 
hvorfor de er viktige og hva de betyr. Jeg føler 
det er veldig bra jeg vet det. Det er jo lover det 
er viktig å strekke seg etter. Jeg tenkte ikke 
spesielt på slike ting før samlingen. Hvis jeg 
opplever noe kontroversielt nå, for eksempel 
at andre ruser seg, så tenker jeg mer bevisst 
på om jeg selv mener det er greit og tar egne 
valg. 

Adrian, 14 år: - Jeg er blitt mer bevisst 
Bønn er blitt viktig
Adrian forteller at han også har fått et mer 
bevisst forhold til bønn. 

- Før glemte jeg ofte å be. Nå glemmer jeg det 
ikke. Jeg pleier i hvert fall å be en bønn hver 
morgen og kveld, av og til også på dagen, 
særlig de jeg kan utenat, slike som “Finnes 
det noen som fjerner vanskeligheter” og 

“Gjør våre trinn faste på din vei”. Og så har 
jeg begynt å delta på andaktsmøter. Har vært 
på to til nå, hos Zack Livesay som er veldig 
flink til å gjøre åndelige ting morsomme og 
underholdende, blant annet med gitarspill 
og sang. 

- Hva er resultatet av at du ber mer?

- Jeg føler at har fått et mer balansert liv. Før 
slet jeg mer med skolen og var mer sliten. Jeg 
tror det er de små bønnestundene mine som 
gjør en forskjell. Jeg føler mer balanse, har 
mer energi og det går bedre på skolen. Jeg har 
mer kontroll på forskjellige ting. Jeg tror det 
henger sammen med bønn.  

- Vil du si det er viktig å ha en 
bahá’í-bakgrunn for å ha glede 
av å være med i samlingene “På 
terskelen til et voksent liv”?

- Ja, jeg tror det, spesielt på grunn 
av det som har å gjøre med 
lovene i troen. Det kan være litt 
kontroversielt.

Adrian gleder seg til den neste 
av de tre samlingene som skal 
arrangeres til vinteren på en spei-
derhytte i Sandnes.�
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14 ungdommer mellom 15 og 
20 år fra Oslo og Akershus 

var med på et seminar helgen 7. og 
8. november i Nes. Fokus: bønn, 
meditasjon og kunst på veien til et 
lykkelig liv. 
Seminaret ble ledet av Sven-Erik Ellund som 
ved hjelp av ulike aktiviteter, formidlet kraf-
ten bak bønn og meditasjon.

Deltagere var Emilia, Donya, Ava, Sarah, 
Shayan, Saba, Bijan, Ilia, Alexander, 
David,  Sina, Alireza og Kamshad.

Lørdag ettermiddag hadde Lokalt Åndelig 
Råd leid Neskollen-hallen til ballspill og 

Kreativt ungdomsseminar i Nes

diverse felles aktiviteter, av og for ungdom-
mene, før dagen ble avsluttet med masse god 
mat og sosialt samvær.

Søndag morgen, etter frokost på respektive 
overnattingssteder, ble ungdommene samlet 
til bønn på skolen før de gikk i gang med sine 
kunstneriske oppgaver som senere på dagen 
ble fremført for de fremmøtte foreldre og 
venner. 

Tilbakemeldinger fra seminardeltakerne har 
vært kun positive og de har gitt uttrykk for 
at de ønsker velkommen slike samlinger og 
gjerne oftere.�

�����ǣ�������� 
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På FNs internasjonale freds-

dag for våpenhv i le  og 
ikkevold 21. september var det 
en f lerkulturell markering av 
dagen i Tønsberg med musikk, 
appell og tekster om fred lest av 
representanter for den norske 
kirke, Human-Etisk forbund, 
islam, den katolske kirke og 
bahá’í-samfunnet. 
Omtrent 50 deltakere gikk så i prosesjon 
over Slottsfjellet i strålende høstvær med 
en f løytespiller i front. Så fulgte en muslim 

Fredsmarkering  
i Tønsberg

og en kristen prest med FN-f lagg og to 
bahá’íer med banner med teksten “Jorden 
er kun ett land og menneskeheten dets 
innbyggere”. 

Nede på Slottsfjellsmuseet var det utstilling 
av tegninger om fred laget av skolebarn på 
Nøtterøy, klassisk musikk av unge strykere 
fra Steinerskolen og foredrag med tema: “70 
år siden siste verdenskrig – hva nå?”�
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90 representanter fra tros- og 
livssyn kom sammen til et 

unikt gjestebud på Slottet etter 
invitasjon av kong Harald og dron-
ning Sonja på ettermiddagen 20. 
oktober. 
Bahá’í-samfunnets fire representanter var 
Lilli Martine Lerstad, Arne Kittang, Neda 
Schulz og Britt Strandlie Thoresen. De 
samtalte med representanter fra andre 
samfunn ved runde bord, lyttet til taler og 
musikk og forsynte seg fra buffeten med mat 
fra ulike kulturer.  

“Det er første gang at kongelige i Europa 
har tatt et slikt initiativ som representerer 
en modell for dialog mellom religionene for 
resten av det ytre samfunnet,” rapporterte 
Bahá’í-samfunnets kontor for samfunnskon-
takt etter gjestebudet.

I en kommentar i Dagbladet 21. oktober 
skriver John Olav Egeland: 

“Her var alt riket kan oppvise av tro - og litt 
tvil. Kristne av alle slag, jøder, muslimer, 
buddhister, hinduer, bahai, sikher, holister 
og humanetikere. Mange slags mennesker 
har vært gjester på Slottet, men aldri har et 
helt selskap hatt en slik etnisk og religiøs 
mangfoldighet.”

Gjestebudet inngår i en tydelig strategi der 
de kongelige skal bidra til å samle nasjonen. 

I sin tale til den bokstavelig talt fargerike 
forsamlingen, var kong Harald krystallklar 

Fire bahá’íer på 

gjestebud på Slottet
på dette punktet. Han sa bl.a. dette:

“Dere utgjør et Norge i miniatyr. Når 
Dronningen og jeg reiser rundt i landet, 
opplever vi dagens kulturelle og religiøse 
mangfold på nært hold: Gjennom mat, kultur 
og gjennom samtaler med mennesker som 
har røtter i andre deler av verden. Da tenker 
vi: Dette er Norge. Dette er Norge anno 2015. 
Og nettopp det er spennende: Den norske 
identiteten, sammensetningen av nordmenn, 
er i stadig endring ... Vi har behov for felles-
skap med andre. Dette er spesielt viktig å 
huske på i disse dager når flyktninger strøm-
mer til Europa, også til Norge - i håp om et 
bedre liv.”�
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Kayvan skaper historie. Han 
er den første bahá’íen i Norge 

som er blitt avisspaltist. Det 
skjer i lokalavisa Raumnes i Nes 
i Akershus. 

Kayvan er  
spaltist 
i avisa 
Raumnes

Søndag 20 september, en flott 
høstdag med en god porsjon sol, 

fant 50 personer, fra Romerike og 
noen fra Oslo, veien til Neskollen 
skole i Nes i Akershus.
Keyhan Ighanian hadde takket ja til invitas-
jonen fra Lokalt Åndelig Råd i Nes. De frem-
møtte fikk øve seg på metodene som Keyhan 
bruker for å bli kvitt en del “vonde minner 

“Indre ro og hensikten med livet” 
på Neskollen

“Hør intet ondt, og se intet ondt...” er tittelen 
på det første innlegget hans som avisspal-
tist. Innlegget hadde en helside lørdag 14. 
november under vignetten “På en lørdag”. 
Og presentasjonen lyder: “Kayvan Hemmat, 
Tannlege og Baha’i, Neskollen.”

I innlegget sitt tar Kayvan utgangspunkt i 
nyhetene om at 35 000 voksne arbeidstakere 
i Norge skal ha hatt selvmordstanker fordi de 
blir mobbet på jobben. 

“Har vi glemt uttrykket “barn gjør ikke som 
vi sier, men som vi gjør”, skriver Kayvan og 
siterer Bahá’u’lláh: “mest forsømmelig blant 
alle mennesker er den som hengir seg til tom 
ordstrid og søker å opphøye seg over sin bror... 

La gjerninger og ikke ord være deres pryd”. 

Kayvan veksler om å være avisspaltist på 
lørdagene med fem andre, blant annet en 
stortingsrepresentant, en bonde og en filosof.

Kayvan har utmerket seg med klare tydelige 
leserbrev i avisa også tidligere, blant annet 12. 
september under tittelen “Hvem skal få min 
stemme?”. Her drøfter han – som apropos 
til kommune- og fylkestingsvalget - hvilke 
egenskaper som bør prege en politiker. “Det 
første som slår meg er at jeg må kunne stole 
på den/de som jeg stemmer på og at vedkom-
mende må være en pålitelig person”, skriver 
Kayvan og bruker blant annet et lengre sitat 
av ‘Abdu’l-Bahá i innlegget.�

og opplevelser” fra fortiden, samtidig som 
de ble minnet på at mennesket består av både 
materie og sjel og at sann lykke forutsetter at 
begge delene får næring i hverdagen.

Siden rundt halvparten av deltakere hadde 
ikke-bahá’í-bakgrunn, ble de også kjent med 
bahá’í-litteratur om menneskets åndelige 
natur, sann lykke, åndelige dyder mm.
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568 deltagere i kjerneaktiviteter i oktober
568 personer tok del i 107 kjerneaktiviteter i Norge i oktoiber, ifølge den ferskeste statistikken som er delt med 
Verdenssenteret. Her er oversikten:
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Antatt antall av 
venner av troen

29 ͙͙͘ ͛͡

Studiesirkler

Antall  
regelmessige 
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Antatt antall av 
venner av troen

55 ͙͛͛ 77

Andaktsmøter
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Antatt antall 
fra familier av 

venner av troen
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Barneklasser
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For aller første gang i historien 
ble tvillingfødselsdagene – 

som følge av innføringen av den 
nye kalenderen – feiret over hele 
verden, også i Norge, mellom tors-
dag kveld 12. november og lørdag 
ettermiddag 14. november, 10. – 11. 
Qudrat (Kraft). 

Alle har tilsynelatende prøvd å leve opp 
til oppfordringen fra Det Universelle 
Rettferdighetens Hus; 

“Vennene bør anse tvillingfestene som en 
hellig stund til å komme sammen og styrke 
samfunnets gudsdyrkende og sosiale liv og som 
en uvurderlig anledning til å ta kontakt med 
venner, familie og det omgivende samfunn 
og la dem bli kjent med betydningen av 
disse to overmåte dyrebare personers liv og 
forkynnergjerning.” 

(Det Universelle Rettferdighetens Hus i brev 
1. ‘Izzat (Velde) 172, 8. september 2015.)

Det er tydeligvis mange ulike og kreative 
måter å gjøre dette på. 

Bahá’í Nytt lar bildene fortelle. (Takk til dere 
som har sendt oss bilder og tekst!) Her noen 
ord fra enkelte rapporter: 

Tre markeringer i Sandnes, 
Karmøy og Orre

Bahá’íene i Sandnes-områder hadde tre 
feiringer. 1: torsdag kveld (12. november) i 
Sandnes. 2: fredag på dagtid på Karmøy og 
3: lørdag på dagtid på Orre. Joan Peel Hansen 
forteller om noen av elementene:

“Åse og Kjell Austvoll sammen med Mani 
Aminzadeh og hans juniorungdom 
datter Shaili, ga oss en veldig intim og 
himmelsk konsert. Det ble spilt på klaver, 
gitar, fløyte og obo. 

Bahá’íene på Karmøy inviterte bahá’íene fra 
Sandnes til å komme til dem på fredag. Vi 
spiste to herlige hjemmelagde supper. Barna 
lekte mye sammen og sammen med flere av 
de voksne også. Det ble felles bønnestund, 
musikk og allsang. 

Lørdag reiste vi ut til Friluftshuset Orre i 
Klepp kommune, rett ved sanddynene langs 
Nordsjøen. Det var en meget kraftfull dag. 
Det var tross alt Bahá’u’lláhs fødselsdag. 
Sjøen bokstavelig talt kokte. 

Den offisielle opptellingen har ikke skjedd 
ennå, men det må ha vært minst 80 menne-
sker der i absolutt alle aldre.

Programmet inkluderte musikk og lesing og 
var av en meget høy kvalitet. 

Vi fikk servert nydelig norsk, iransk, indisk 
og internasjonale mat.”

200 på felles feiring i Oslo 
og Akershus

Baha’ú´lláhs fødselsdag ble i Oslo og 
Akershus feiret med en felles markering 
i Skedsmo med omkring 200 deltagere. 
Kayvan Hemmat skriver: “Festkomiteen 
med representanter fra alle rådene i områ-
det, hadde gjort en fantastisk jobb. De frem-
møtte fikk oppleve en flott, musikalsk reise 
gjennom Baha’ú´lláhs liv og lære, barna fra 
barneklassen i Nes åpnet festen med to flotte 
sanger som ble etterfulgt av bønner på norsk, 
persisk, arabisk og engelsk. Programmet 
fortsatte med fremføring av dikt fra Tahirih 
med persisk klassisk musikk. Baha’ú´lláhs 

“skjulte” åpenbaring i Det svarte hull i 
Teheran ble på vakkert vis fremført av en 
teatergruppe og deretter fulgte flere musik-
kinnslag før denne delen av programmet ble 
avsluttet med bønn for fred og forsoning for 
menneskeheten.

Fylt av glede og åndelig føde gikk gjestene 
løs på et fargerikt langbord dekket med mat 

24 - Bahá’í nytt Bahá’í nytt - 25

Z

Historisk feiring av

tvillingfødselsdagene 
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Z og desserter fra flere kulturer og festen ble 
avsluttet med sosialt samvær.”

Studie, kreativt verksted og 
yoga på Lillehammer

Deltagelse og fellesskap preget feiringen da 
Lokalt Åndelig Råd i Lillehammer var vert-
skap for 14 ½ times markeringer av hellig-
dagene med til sammen 25 deltagere – hvorav 
seks som ikke er bahá’íer – fra Oppland og 
Hedmark. Veldig vellykket feiring, røper 
pålitelige kilder. 

Studiesirkel om Báb og Bahá’u’lláhs liv, 
kreativt verksted ved Tone Gilje, yoga ved 
Sigrid Leinum, taco-middag og Quiz ved 
Mina Amirnejad var de store elementene i 
den 10 ½ time lange markeringen fredag i 
Kirkesenteret.

Lørdag (fra 12-16) var det fullt hus hos Vibeke 
Horsberg med felles studie av en av tavlene av 
Bahá’u’lláh som vi hadde mottatt for tvilling-
fødselsdagene, yoga, bønn og musikk.

Variert program i Hordaland

“I Hordaland var vi glade for å kunne delta 
i den historiske første feiringen av tvilling-
manifestasjonenenes fødsel,” forteller Vigdis 
Angell. 

“På torsdag samlet vi oss i Os, hjemme hos 
Tone og Odd Gunnar Holsen, hvor Alasdair 
holdt et lite foredrag for oss om hvorfor vi nå 
feirer dagene på andre datoer med innførin-
gen av Badi-kalenderen. Det var vakkert 
åndelig program og deilig mat. Vi var 9 
bahá’íer og en gjest. 

Lørdagen ble feiret i Bergen, i et leid lokale, og 
det deltok bahá’íer fra Eidsfjord, Os, Voss og 
Bergen. Vi var til sammen 23. Det var sang 
og musikk, dans, maleverksted og mat.”�

Temamøtene har fått nytt liv 
igjen i Asker. Hele 19 personer 

kom til temakvelden fredag 27. 
november med temaet “Religion 
og vitenskap - kan de harmonere, 
styrke og utfylle hverandre?”. 
Dette var temakveld nr. to for høsten/
vinteren. Første temakveld var hos 
Gudmundur og Hugrun.  

Det kom altså overraskende mange på 
temakvelden hjemme hos Jurga og Ramez 
Rafat. 

- Jeg tok grundig feil
Ramez forteller: “Jeg hadde ikke forventet 
mer enn at 5-6 maksimum ville komme 
en fredags kveld på et slikt emne, men tok 
grundig feil. Det var hele 19 som tok turen 
til oss denne kvelden og 5 av disse var ikke 
bahá›íer (to av sistnevnte var lærerstudenter 
fra Drammen). Vi hadde også 3 fra Røyken 
innom og 4 fra Bærum. Resten kom fra Asker. 
Kanskje hjalp det ekstra å få lagt møtet ut på 
Facebook samt “jungeltelegrafen” hos noen 
av deltakerne. 

Det ble en interessant kveld og mye god 
diskusjon. Man kan sannelig lære mye fra 
hverandre. I tillegg hadde vi over en time 
“multimediaforedrag”  før dette.

Dette frister til gjentagelse (med andre temaer 
på temamøter selvsagt).”

Slik lød invitasjonen
Invitasjonen til temakvelden fortalte 
følgende: “Velkommen til en åpen og ufor-
mell temakveld med temaet “Religion og 
vitenskap - kan de harmonere, styrke og 
utfylle hverandre?”. Innledes med et uformelt 
multimediaforedrag av Ramez Rafat over 
dette temaet. Her brukes materiale fra både 
vitenskap, filosofi og ulike religioner. Vi vil 
også se hvordan vitenskap og kunst har blitt 
påvirket av religioner gjennom flere tusen år 
innen ulike sivilisasjoner på jorden. Det blir 
anledning til og oppmuntret til å diskutere 
over temaet på temakvelden. Enkel servering. 
Ta gjerne med venner/interesserte!

Bahá’íene i Asker planlegger nå å ha slike 
temamøter hver måned.�

Mange på temamøte i Asker

	���ǣ������������ 
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Vi har nylig markert både 
Paktens dag og ‘Abdu’l-Bahás 

bortgang og med disse viktige 
begivenhetene i minne kan det 
passe å fordype seg i hvordan Guds 
Rett, ‘Abdu’l-Bahá og Pakten er 
nært knyttet sammen.

“Si: O folk, den første plikt er å anerkjenne 
den ene sanne Gud – lovpriset være hans 
herlighet. Den annen er å vise standhaf-
tighet i hans Sak, og etter disse er det ens 
plikt å rense sin rikdom og jordiske eiendom 
i henhold til det som er foreskrevet av Gud.” 
(Bahá’u’lláh, Sitatsamlingen: Ḥuqúqu’lláh - 
Guds rett, nr 2)

Bahá’u’lláh fastslår i Kitáb-i-Aqdas at lover 
og forordninger “fastsatt av Gud utgjør det 
ypperste middel til å opprettholde orden i 
verden og til å gi dens folkeslag trygghet”. I 
samme paragraf sier han at den som vender 
seg bort fra disse forskrifter “vil regnes blant 
de ynkelige og tåpelige” og at de som “har 
krenket Guds Pakt ved å bryte hans bud … 
har fart såre vill slik det synes Gud, den altbe-
sittende, den aller høyeste.” 1

Frigjørende kjærlighetspakt
“Innbefattet i utsagnet ovenfor er paktens 
sosiale aspekt. Det er en guddommelig 
bekreftelse og det høyeste uttrykk for funda-
mentet til styring og makt … Bahá’u’lláh … 
leder oppmerksomheten vår til det dyptfølte 
personlige aspektet av pakten ved å definere 
at den ikke alene er en pakt med bindende 
lover, men også en frigjørende kjærlighet-
spakt: “O dere verdens folk! Vit for visst at 
mine bud er mitt kjærlige forsyns lamper 
blant mine tjenere og min barmhjertighets 
nøkler for mine skapninger.” 2

1 Bahá’u’lláh. Kitáb-i-Aqdas, paragraf 2
2 Banini, A. i The Right of God: A workbook for understanding 

and applying the Law of Ḥuqúqu’ lláh, s. 90

Huqúqu’lláh kan “tolkes som det materielle 
aspektet av Guds Pakt, som i virkeligheten 
er en åndelig og dannende prosess, en måte å 
styrke kjærlighetsbåndet og hengivenheten 
mellom mennesket og Gud.” 3

‘Abdu’l-Bahá sier: “Hold fast ved din Herres 
pakt, og øk ditt forråd av kjærlighet til hans 
elskede etter hvert som dagene går... Gi din 
Herre takk og velsignelser for at han har latt 
deg tilby ham Guds Rett...” 4

“Kilden til velsignelser”
Også Bahá’u’lláh leder vår oppmerksomhet 
til det viktige faktum at pakten ikke “kun 
er en lovsamling”, men snarere en “utsøkt 
vin” 5. Det er en pakt dypt forankret i skjønn-
heten og friheten som kommer fra kjærlighet. 
“Når det gjelder ḥuqúqu’lláh: Den er kilden 
til velsignelser og den drivende kraften i 
Guds miskunn og ømme kjærlighet skjenket 
menneskene.” 6

La oss se nærmere på ’Abdu’l-Bahás rolle som 
Paktens Midtpunkt og på hans fremragende 
kvaliteter i sammenheng med Guds Rett. 
Bahá’u’lláh sier, “Verden er bare et skuespill, 
forfengelig og tomt, det rene intet som fores-
tiller virkelighet. Fest ikke deres hengivenhet 
ved den.” 7

Ingen har som Mesteren levendegjort så 
stor renhet og løsrivelse i forhold til jord-
isk rikdom. Løsrivelse gjennomtrengte 
‘Abdu’l-Bahás sjel. Han vurderte aldri å 
bruke vennenes bidrag til noe annet enn å 
fremme Guds Sak. Da ‘Abdu’l-Bahá reiste til 
vesten for å utbre Bahá’u’lláhs sak og spre 
de guddommelige dufter, måtte han bruke 
noe av ḥuqúqu’lláh-fondene som de persiske 

3 Varqá, A.M. i The Right of God: A workbook for understanding 
and applying the Law of Ḥuqúqu’ lláh, s. 67

4 ‘Abdu’l-Bahá. Selections from the Writings of ’Abdu’ l-Bahá, 
s. 25-26

5 Bahá’u’lláh. Kitáb-i-Aqdas, paragraf 5
6 Studieserien: Loven om Ḥuqúqu’lláh, nr.29
7 Bahá’u’lláh. Glimt, CLIII 

vennene hadde kommet med til Háji Amin. 
Han var så forsiktig med å bruke kun et mini-
mum på seg selv at hans reisefeller av og til 
ble bekymret for den mangel på bekvem-
melighet som dette ofte resulterte i. I løpet 
av disse epokegjørende reisene viste han en 
storsinnethet og løsrivelse som er karakteris-
tisk for Guds utvalgte, ved elskverdig å avslå 
alle tilbud om fond og gaver fra venner eller 
fremmede. 8

Et nytt livsmønster
Som bahá ’íer strever vi med “å leven-
degjøre et nytt livsmønster og erstatte 

8 Taherzadeh, A. The Child of the Covenant, s.394

Guds Rett, ‘Abdu’l-Bahá og Pakten
menneskehetens nåværende vaner med et 
guddommelig mønster for en ny mennes-
kerase.” 9

Vi kan vende oss mot Mesterens eksempel for 
løsrivelse, renhet, veldedighet og kjærlighet, 
og tenke over betydningen av hans opphøyde 
karakter i forhold til loven om ḥuqúqu’lláh og 
“dens anvendelse … i det daglige livet til hver 
enkelt troende”. 10�

�����������������������������������§����������� 
������ǯÀ�������Ǥ

9 Varqá, A.M. Brev til the Conference on Ḥuqúqu’lláh holdt i 
Toronto, 29. september 2006

10 Ibid.
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Mer enn tre fjerdedeler av 2015 
har gått og disse diagram-

mene viser inntekter og utgifter i 
denne perioden. Kort sagt tyder 
tallene på et godt forhold mellom 
inntekter og utgifter. Vi har gitt 
kr. 607.687 i bidrag til forskjellige 
formål i utlandet!
De øvrige kostnader i forbindelse med 
administrasjonen, instituttet, drift av eien-
dommer, mm., har beløpet seg til kr. 759.278, 
godt i forhold til budsjettet.  

To måneder gjenstår fra 2016 og vi håper på 
at deres sjenerøse bidrag fortsetter å strømme 
inn. Grensen på skattefradrag er nå kr. 20.000 
og vi håper at flest mulig kan dra nytte av 
denne muligheten. 

Vi er samtidig glade for å se at antall 
personer som gir regelmessige bidrag, 
også er økende!�

607.687 kr. i bidrag til utlandet

“Bidrag til dette fondet 

utgjør i tillegg en praktisk og 

virkningsfull måte for enhver 

troende til å prøve hvilket 

omfang og hvilken beskaf-

fenhet hans tro har, og til i 

handling å bevise hvor sterk 

hengivenheten overfor og 

tilknytningen til Saken er.”

Ǧ���������ơ�����
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Løsning på 
Mester-Kryssord 2/172

Kjære kryssordløser,
Dette kryssordet skiller seg litt ut fra de tidligere kryssordene vi har hatt. 

Alle ordene er hentet fra Bahá’í Bønnebok. Noen av ordene får du en del 
av, og så må du finne de bokstavene som mangler og sette dem inn som 
løsningsord. Som hjelp har vi oppgitt hvilken side i bønneboken løsnings-
ordet er hentet fra (Har du ikke bønneboken hjemme er det mulig å finne 
en elektrisk versjon på bahai.no).

Vi vil høre fra deg
Og så er vi veldig nysgjerrige på om det faktisk er noen som prøver seg på 
disse kryssordene. Send oss en e-post til bahai-nytt@bahai.no hvis du har 
glede av disse, og kom gjerne med tilbakemelding på vanskelighetsgrad.

På forhånd takk, og lykke til med å løse kryssordet!

Tall til høyre viser til side i Bahá’í bønnebok
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På hver side av midtlinjen i 
Ringstensymbolet står en 

femkant. Som bahá’í-symbol er 
femkanten ikke mye brukt, skjønt 
Beskytteren, Shoghi Effendi, 
uttaler: “Strengt tatt er den 
femkantede stjernen symbolet på 
vår Tro, slik det ble brukt av Báb og 
forklart av ham”1.
Midtlinjen i symbolet representerer Guds 
manifestasjonenes evige og guddomme-
lige virkelighetssfære. De to femkantene 
er symbolet på Gudsmanifestasjonene, det 
perfekte menneske. I konkret forstand repre-
senterer de to stjernene Báb og Bahá’u’llah.

Fra vår egen bønnebok kjenner vi til en 
beskyttelsesbønn av Báb2 som er skrevet 
som en femkant. Flere skrifter av både Báb 
og Bahá’u’llah er tegnet i form av femkanter 
(pentagrammer). 

Vi skal se litt nærmere på hva femkantsym-
bolet egentlig bunner i, og det er ikke lite! 
Femkanten kalles på arabisk HAYKAL. 
Dette er et begrep som Bahá’u’lláh fork-
larer i Sùriy-i-Haykal.3 Haykal brukes ofte 
for å henvise til menneskekroppens tempel, 

1  Fra et brev på vegne av Beskytteren til en enkelt troende, 28. 
Oktober 1949. Sitert i Lights of Guidance (1988): no.250, p.82.

2  Bahá’í bønner. S. 31
3 Oversatt og publisert i The Summons of the Lord of Hosts. 

Tablets of Bahá’u’ lláh. Bahá ’í Publications Australia 
2002. Den første delen av denne tavlen def inerer 
Gudsmanifestasjonens vesen og organiske sammen-
heng med menneskeheten. De neste delene inneholder 
Bahá’u’lláh’s opprop til verdens ledere.

men i denne tavlen siktes det spesifikt til 
Gudsmanifestasjonens åndelige legeme. 
Her påkalles Gudsmanifestasjonen som Det 
Levende Tempel.

O Levende Tempel! Vi har i sannhet 
utnevnt deg til være tegnet på min majestet 
blant alt som har vært og alt som kommer 
til å være, og har forordnet at du skal være 
min Saks emblem mellom himmel og jord, 
gjennom mitt ord “Bli til”, og det er! 4

Gudsmanifestasjonens essensielle egenskaper 
forklares så ved å ta selvet ordet Haykal som 
et bilde på den organiske helheten i Guds Ord. 
Ordet består av fire bokstaver på arabisk: 
HYKL.

 
 
 
 
 

Hver av de fire bokstavene blir så adressert 
av Guds røst og forklart; noen utlegninger er 
lengre enn hva vi kan gjengi her:

O Første Bokstav i dette Tempel, som beteg-
ner Guddommens innerste vesen! Vi har 
gjort deg til min Viljes skattkammer, og til 
en bevarer av mitt Formål for alle som er i 
åpenbaringens og skapelsens riker…5

O Andre Bokstav i dette Tempel, som beteg-
ner mitt navn, den Allmektige! Vi har gjort 
deg til manifestasjon av vårt herredømme 
og daglysningen til våre navn. Mektig er 
jeg til å fullbyrde det som min tunge taler…6

4  Vers 36 fra Súriy-i-Haykal. Alle oversettelser er gjort av 
artikkelforfatteren.

5  Vers 37, Súriy-i-Haykal. 
6  Vers 38, Súriy-i-Haykal. 

Den femkantede stjernen er  
Det Levende Tempel

��������¤�������������Ƥ������������ǣ���ǯǡ���ǡ����ǡ�����ȋγ�����Ȍ

H �������
��������ǣ�
����������
innerste vesen

 QAD Y R ���À�ǣ����������

K ���� ������ȋ�������ǡ���§����Ȍ

 FAD L 	���ǣ��¤���

HAYKAL (Tempel): 
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O Tredje Bokstav i dette Tempel, som beteg-
ner mitt navn, den Mest gavmilde! Vi har 
gjort deg til demringsstedet for vår gavmild-
het blant våre skapninger, og kildespringet 
for vår generøsitet blant vårt folk…7

O Fjerde Bokstav i dette Tempel, som beteg-
ner egenskapen Nåde! Vi har gjort deg til 
manifestasjonen av nåde i den betingede 
verden, og til deg skal vi la den få vende 
tilbake. Og fra deg skal vi igjen manifestere 
den, gjennom et befalingsord fra oss. Mektig 
er jeg til å utføre alt jeg måtte ønske gjen-
nom mitt ord “Bli til” og det er! 8

Menneskelegemet er symbolet på en organ-
isk helhet der alle deler har en menings-
full funksjon seg i mellom og i forhold til 
helheten. Femkanten representerer dermed 
modellen for et organisk univers. I Súriy-
i-Haykal forklarer Bahá’u’lláh forholdet 

mellom Gudsmanifestasjonen og de 
troende gjennom å fremstille alle som 

deler av et større legeme – manifes-
tasjonens åndelige legeme. Gjennom 

Skaperordet vil han frembringe 
mennesker som tjener som hans 

øyne, stemme, tunge, hender, 
føtter, bryst og hjerte.

 

7  Vers 39, Súriy-i-Haykal. 
8  Vers 40, Súriy-i-Haykal. 

O dette Tempels øyne! Se ikke på himlene 
og alt de inneholder, eller på jorden og alle 
som bor på den, for vi har skapt dere til å 
skue vår egen skjønnhet: Se den nå fremfor 
dere! … Om ikke lenge skal vi gjennom 
dere frembringe årvåkne og skarpe øyne 
som vil betrakte de mangfoldige tegn fra 
deres Skaper, og vende seg vekk fra alt som 
sanses av verdens folk...9

O dette Tempels ører! Rens dere fra 
all fåfengt larm og lytt til deres Herres 
stemme…. Om ikke lenge skal vi gjen-
nom dere frembringe rene og utilsmus-
sede ører som vil akte på Guds Ord og 
det som har kommet til syne fra daglys-
ningen av deres Herres ytringer, han den 
all-barmhjertige…10

O dette Tempels tunge! Vi har sannelig 
skapt deg gjennom vårt navn, den 
All-barmhjertige, og har lært deg alt som 
forble skjult i Bayánen, og har skjenket deg 
ytringens kraft, så at du kan minnes mitt 
opphøyede Selv blant mine skapninger… 
Om ikke lenge skal vi gjennom deg frem-
bringe veltalende tunger som vil prise og 
opphøye meg blant hærskarene i det høye 
og blant jordens folk… Intet som helst skal 
hindre disse tunger fra å lovprise sin Skaper… 
O indre betydningers jomfru! Tre ut av ytrin-
gens kammer med Guds tillatelse, han som 
er Herren over himlene og jorden. Åpenbar 

deg så, prydet med det himmelske 
Rikes kledning, og fremby med 
dine rubinrøde fingre himmel-
rikets vin…11

 O Levende Tempel: Strekk ut 
din hånd over alle som er i himmel 

og på jord, og ta i din viljes grep befalin-
gens tøyler. Vi har sannelig lagt i den 
høyre hånd styringsmakten over alle ting… 
Gjennom at du oppreiser dine hender mot 
min nådes himmel, skal hendene til alle 
skapte ting løftes opp mot deres Herre, den 
mektige, den kraftfulle, den nådige. Om 
ikke lenge skal vi oppreise ved hjelp av din 
hånd andre hender som er inngitt kraft, 
styrke og makt, og gjennom dem skal du 
grunnlegge vårt herredømme over alle som 

9  Vers 19, Súriy-i-Haykal. 
10  Vers 20, Súriy-i-Haykal. 
11  Vers 21, Súriy-i-Haykal. 
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bor i åpenbaringens og skapelsens riker…12

O dette Tempels føtter! Vi har sannelig 
gjort dere av jern. Stå faste og med slik 
stødighet i deres Herres Sak at dere får 
hver løsrevne sjel til å styrkes på Guds, 
den allmektiges, den Allvises sti… Om 
ikke lenge skal vi gjennom dere frembringe 
andre føtter, faste og stødige; de skal uten 
å vakle betre vår sti om de så skulle bli 
angrepet av hærskarer like overveldende 
som de samlede styrker av både fortidige 
og fremtidige generasjoner.13

O dette Tempels bryst! Vi har sannelig latt 
alle ting gjenspeile din virkelighet, og gjort 
deg til et speil av vårt eget Selv. Utgyt da 
på brystene til alle skapte vesener stråle-
glansen fra din Herres lys, så at de kan 
bli befridd fra alle vage hentydninger og 
begrensninger… Om ikke lenge skal vi 
gjennom deg frembringe mennesker med 
helliggjorte og opplyste bryst, som kun vil 
vitne om min skjønnhet og fremvise intet 
annet enn det strålende lys fra mitt åsyn. 
Disse skal i sannhet være mine navns speil 
blant alle skapte ting.14

 O dette Tempels innerste hjerte! Vi 
har gjort deg til demringsstedet for vår 
kunnskap og daglysningen for vår visdom 
for alle som er i himmel og på jord. Fra deg 
har vi latt alle vitenskaper komme til syne, 
og til deg skal vi la dem alle vende tilbake. 
Og fra deg skal vi frembringe dem for 
annen gang… Om ikke lenge skal vi gjen-
nom deg frembringe nye og vidunderlige 
vitenskaper, og mektige og virkningsfulle 
teknikker, og gjennom dem manifestere 
det som ingen av dine tjeneres hjerter ennå 
har begrep om. 15

Det er nok disse organiske forhold mellom 
Guds Ord og menneskene som ‘Abdu’l-Bahá 
henviser til når han i det følgende sitatet 
for klarer hvordan vi får kraft når vi reiser 
oss for å tjene Gud:

Det er innlysende at bokstaven er medlem 
av Ordet, og dette medlemskap i Ordet 

12  Vers 31, Súriy-i-Haykal. 
13  Vers 61, Súriy-i-Haykal. 
14  Vers 64, Súriy-i-Haykal. 
15  Vers 67, Súriy-i-Haykal. 

betegner at bokstaven er avhengig av ordet 
for sin verdi, det vil si det utleder sin nåde 
fra Ordet; det har et åndelig slektskap med 
Ordet, og er ansett som en integrert del 
av Ordet. Apostlene var som bokstaver, og 
Kristus var selve Ordets essens; og betyd-
ningen av Ordet, som er evigvarende nåde, 
kastet et stråleglimt over disse bokstavene. 
Igjen, siden bokstaven er medlem av 
Ordet, er den derfor, i sin indre betydning, 
i samklang med Ordet.

Det er vårt håp at du på denne dag vil 
reise deg for å fremme det som Emmanuel 
[iflg. Shoghi Effendi henviser dette til Báb] 
forutsa. Vit du for visst at du vil lykkes i 
dette, for Den Hellige Ånds bekreftelser 
stiger uavbrutt ned, og kraften i Ordet vil 
utøve slik en innflytelse at bokstaven skal 
bli det speil hvori den skinnende sol - Ordet 
selv - vil gjenspeile seg, og Ordets nåde og 
herlighet vil opplyse hele jorden.16�

�����ǣ���������������

16  Selections from the Writings of ‘Abdu’ l-Bahá s. 60, sitert i 
Lasse Thoresen: Nøkler til Forvandling
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�ϥΎηϳ�ϥΎΗγϭΩ�ϭ�̶Ϭϟ�ϥέΎϳ�ί�̵έϳΛ̯�ΩΩόΗ�Ϫ̯�ΩϳΩέ̳�ϝϳ̰ηΗ
έ ΎΣϭέ�ϭ�ΕΑ˷Σϣ�ϭ�έϬϣ�ί�ϭϠϣϣ�̶Ύοϓ�έΩΩέϭ�ϡϫ�Ωέ̳�Εϳ˷ϧ .

�ί�εϳΑ�ϪϠλϭ�έΎΑΧ�ϕΑρʹͲͲ αϭηέ̯�ϭ�ϭϠγ�ϥέΎϳ�ί�έϔϧ 
�έΩΗ�ΦϳέΎͳ͵�ϥηΟέΩ�έΑϣϭϧ�ϩϭ̰η�ΎΑ�ϼϳϣΕέοΣ�Ω�ௌΎϬΑ�

�Ε̯έηΩϧΩϭϣϧ .��ΕϬΟ�ϑϠΗΧϣ�̵ΎϬϧηΟ�ΕΎϳίΟ�Ωϭη�ωϭΟέ��ϪΑ
ϩέΎϣη�ϥϳϣϫ�̵̫ϭέϧ�Εϣγϗ�έΩ�έϳϭΎλΗ�ϭ�ϥΗϣ.)

 "̶̳Ωϧί�ί�ϑΩϫ�ϭ�ϥϭέΩ�εϣέ":         

̶γϧέϔϧ̯�ϥϭϧϋ�ϻΎΑ�ϥΗϣ�ϣ�ϝϔΣϣ�Ϫ̯�ΩϭΑ�̶ϠΣ�αϧ˶���ΦϳέΎΗ�έΩ
ʹͲ�γ̵έΎΟ�ϝΎγ�έΑϣΎΗ̡ ϝΎΑϘΗγ�ΎΑ�Ϫ̯�ΩϧΩΩ�ΏϳΑΗέΗ��έϭοΣ��ϭ
ͷͲ ΩϳΩέ̳�ϭέΑϭέ�̶ΎϬΑέϳϏ�ϭ�̶ΎϬΑ�ϩΩϧϧ̯�Ε̯έη .�ϥΎϬϳ̯�̵Ύϗ

ϭϋΩ�ϝϭΑϗ�ϥΎϳϧΎϘϳ�ΩϭΧ�̶λΧη�̵ΎϬηϭέ�ϭ�έΎ̰ΗΑ�ΎΑ�ϭ�ϩΩϭϣϧ�Ε
ιϭλΧ�ϥϳ�έΩ ,�Ϫ̰ϳΎΟϧ�ί�ΩϧΩϳΩέ̳�έϭΩΎϳ�έΎο˷Σ�ϪΑ�ϪϠϣΟϧϣ

ΩηΎΑϳϣ�̵ϭϧόϣ�ϭ�̵Ω˷Ύϣ�ϪΑϧΟ�ϭΩ�̵έΩ�ϥΎγϧ ,�ϝϭλΣ�ϥϳ�έΑΎϧΑ
�ϭ�ϥϭέΩ�εϣέΩΎηΑ�ιϭλΧϣ�ϪΟϭΗ�ϡίϠΗγϣ�̶ϘϳϘΣ�̵Ϫ��έϫ

ϪΑϧΟ�ϭΩ�Εγ .�ΩϭΩΣ�̶ΎϬΑέϳϏ�ϥΎΗγϭΩ�Ϫ̯�ϥΎ̳Ωϧϧ̯�Ε̯έη
ϧϣ�ϝϳ̰ηΗ�έ�ϥΎηϳ�ϑλΩϧΩΩϳ��ϡϳϟΎόΗ�ϭ�ϥϳίϭϣ�ί�̶ΧέΑ�ΎΑ

ΩϧΩϳΩέ̳�Ύϧη�ίϳϧ�̶ΎϬΑ.

  ϭλΧ�έΩ�̶Ϭϟ�ϡυϋ�ϝΩόϟ�ΕϳΑ�ϡΎϳ̡�ϪΑ�ρϭΑέϣ�ωΎοϭ�ι
ϥΎ̳ΩϧϫΎϧ̡�

�ΦϳέΎΗ�έΩͲͳ��έΑΗ̯ʹͲͳͷ��˯ΎηϧϻέΩ�̵�ϪϣΎϧ�ϕΑρ�̶Ϡϋ�ΩϬόϣ
�ϭ�ΎΑΣ�̶ηϣ�ρΧ�Ωϧ�ϪΗηϭϧ�Ύ̡ϭέ�̶Ϡϣ�ϝϓΎΣϣ�ί�̶̰ϳ�ϪΑ�Ϫ̯

ϝΎΑϗ�έΩ�έ�̶ΎϬΑ�ϪόϣΎΟ �ί�̵έϳϔϏ�ϊϣΟ�ΕέΟΎϬϣ�ϪϠγϣ
Ωϧ�ϩΩΩ�ϳοϭΗ�ϭ�ιΧηϣ�Ύ̡ϭέ�ϪΑ�ϥΎϳϭ̩ϫΎϧ̡���ΎΗ�Ϫ̰ϳϳΎΟϧ�ί

ΩηΎΑϳϣϧ�αέΗγΩ�έΩ�̶γέΎϓ�ϪΑ�ϡΎϳ̡�ϥϳ�̶ϣγέ�ϪϣΟέΗ�ϪυΣϟ�ϥϳ 
Ϋϟ έΩ�ϡΎϳ̡�ϝϣΎ̯�ϥΗϣ�ϪόϟΎρϣ�ϪΑ�έ�ϥίϳίϋ�Ϫϣϫ�̵̫ϭέϧ�Εϣγϗ 

�̶ΎϬΑ�έΎΑΧ�ϪϠΟϣ�ϩέΎϣη�ϥϳϣϫϡϳϳΎϣϧϳϣ�ΕϭϋΩ�

ϥΎΗγϠ̴ϧ�έΩ�ϥέϳ�έϧϫ�ϭ�ΏΩ�ϥϣΟϧ�αϧέϔϧ̯: 

�ϥ�ωϭοϭϣ�Ϫ̯�ϝΎγϣ�αϧέϔϧ̯�ΕϣΩΧ�εϘϧ ,�ϭ�Εϳ˷ϭϧόϣ
ϥέϳ�̵ίΎγϭϧ�έΩ�ΕϟΩϋ" �ΦϳέΎΗ�ί�ΩηΎΑϳϣ͵Ͳ-ʹ��έΑϣΎγΩ

έΩΩΩέ̴ϳϣ�έί̳έΑ�ϥΩϧϟ�έϬη.

έΗηϳΑ�ωϼρ˷�ΕϬΟ ϡΎϧ�ΕΑΛ�ϭ�Ύϫ�ϪϣΎϧέΑ�Ωέϭϣ�έΩ��ΕϳΎγ�Ώϭ�ϪΑ
ϪόΟέϣ�έϳί�ΩϳΎϣέϓ�

���Ǥ����������������������Ǥ���   
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ΎϋΩ�εϘϧ���ϭ�ΕΎΟΎϧϣ�ϥΗηΩ�έΩ�έϧϫέΗϬΑ�̶̳Ωϧί����������

�ϥϳϣϫ�ϪΑ�̵έΎϧϳϣγ�ωϭοϭϣϭϧϋ�ΦϳέΎΗ�έΩ�Ϫ̯�ΩϭΑ�ϥͺ- 
�̶ϠΣϣ�̶ϧΎΣϭέ�ϝϔΣϣ�ΕϭϋΩ�ΎΑ�έΑϣϭϧ"αϧ "έΩ  ˷ϠΣϣϪ���αϧ

 ˶ϟϭ̯ϥ "ΩϳΩέ̳�ϝϳ̰ηΗ .�ϝΎγέ�ϪϠΟϣ�̵έΑ�ΩΎηϣΎ̯�Ϫ̯�̵έΑΧ�ϕΑρ
ϩΩϭϣϧ���ΩΩόΗͳͶ �̶ϧ˷γ�̵ΎϬϫϭέ̳�ί�ϥϭΟ�ϭ�ϥϭΟϭϧʹͲ-ͳ͵ 

�έΎϧϳϣγ�ϥϳ�έΩ�ϝΎγʹ �̶ϳΎϣϧϫέ�ϭ�ΕϳΩϫ�ΕΣΗ�Ϫ̯�ϩίϭέ 
"Ωϧϭ˷ϟ�̮ϳέ�ϥϭγ" ΩϧΩϭϣϧ�Ε̯έη�ΩϳΩέ̳�ϝϳ̰ηΗ.��Ε̯έη

ϥΎ̳Ωϧϧ̯�Ϫ̯�ΩϧΗγϧϭΗ�ϑϠΗΧϣ�̵έϧϫ�̵ΎϬΗϳϟΎόϓ�ί�ϩΩΎϔΗγ�ΎΑ��ΎΑ 
ϳϧ̵ϭέ�έΩ�ϪΗϔϬϧ���ΕΎΟΎϧϣ�ϭ�ΎϋΩΩϧϳΎϣϧ�ϝλΎΣ�̵έΗηϳΑ�̶Ύϧη. 

ϝϭ�ίϭέ�έλϋ�έΩ�ϥΎϧϭΟ ϥϳ�̵έΑ�Ϫ̯�̶ηίέϭ�ϥϟΎγ�έΩ 
ϝϔΣϣ�ϑέρ�ί�έϭυϧϣ ΩϭΑ�ϩΩϳΩέ̳�Ϫϳέ̯�̶ϠΣϣ��̵ΎϬΗϳϟΎόϓ�ϪΑ

�ΩϧΗΧΩέ̡�̶όϣΟ�ϪΗγΩ�̶ηίέϭ�ϑέλ�ί�ΩόΑ�ϥ�ϝΎΑϧΩΑ�ϭ
ϳΎϣϫΩέ̳�ϭ�ΕΑΣλ�ϭ�ΫϳΫϟ�̵ΎϫΫϏ�ϪϣΗΎΧ�έ�ίϭέ�ϪϧΎΗγϭΩ�̶

ΩϧΩΩ .�ϡϭ˷Ω�ίϭέ���ϪϧΎΣΑλ�ϑέλ�ί�ΩόΑΎϋΩ�ϪγϠΟ�ϭ���εϳΎϣϧ�ΎΑ
�ϩΎΗϭ̯�ΕΎόρϗ�̵ΎϬϫϭέ̳�̵έϧϫ�ΎΑ�ϑϠΗΧϣ��ϭ�ϥϳΩϟϭ�έϭοΣ

Ωϳγέ�ϥΎϳΎ̡�ϪΑ�ϥΎΗγϭΩ .�ϭΩ�ϩΎΗϭ̯�έΎϧϳϣγ�ϥϳ�έΩ�ϥΎ̳Ωϧϧ̯�Ε̯έη
ϩίϭέ���̶ΎϫέΎϧϳϣγ�ϥϳϧ̩�Ϫ̰ϧϳ�ϪΑ�Ωϳϣ�ϭ�ΕΑΛϣ�̵Ύϫ�ϪΑέΟΗ�ΎΑ

�̶ϫέ�ΩϭΧ�ΩλΎϘϣ�̵ϭγ�ϪΑ�̮ϳ�έϫ�ΩΩέ̳�ϝϳ̰ηΗ�ΩΩΟϣ
ΩϧΩϳΩέ̳�����

�Ε̯έηͶ��ϥΎ̳ΩϧϳΎϣϧ�̶ϳΎϣϫΩέ̳�έΩ�̶ΎϬΑ�ϪόϣΎΟ�ϑέρ�ί�έϔϧ
̫ϭέϧ�ϩΎηΩΎ̡�έλϗ�έΩ�ϥΎϳΩ�

ͻͲ�ΎϳΩ�ί�ϩΩϧϳΎϣϧϕέϓ�ϪΑ�ϥϳΩϘΗόϣ�ϭ�ϥ ϑέρί�ϑϠΗΧϣ��ϩΎηΩΎ̡
έλϗ�ϪΑ�̫ϭέϧ�Ϫ̰Ϡϣ�ϭ ΩϧΩϳΩέ̳�ΕϭϋΩ�̶ϫΎηΩΎ̡ .�ϥΎ̳ΩϧϳΎϣϧ
�ΎϬϣϧΎΧ�̶ΎϬΑ�ϪόϣΎΟ "ΩΎΗηέϟ�ϪϧϳΗέΎϣ�̶˷Ϡϳϟ"�� "�ϪϳϟΩϧέΗγ�ΕϳέΑ

ϥγέϭΗ����ίΗϟϭη�̶ϣ˶ "�̵Ύϗ�ϭ�̲ϧΎΗϳ̯�Ϫϧέ "ΩϧΩϭΑ .�ϥϳ
ΎϣϫΩέ̶̳�Ϫ̯ ϑέρ�ί�έΎΑ�ϥϳϟϭ�̵έΑ ̮ϳ�Ϡγ�ϩΩϭϧΎΧ�έΩ�̶Ηϧρ
�Ύ̡ϭέΩέϳ̴ϳϣ�ϡΎΟϧ���ϩΩϭϧΎΧ�ϑέρ�ί�̶Σοϭ�̵̫ΗέΗγ

̫ϭέϧ�ϩΎηΩΎ̡�ϭ�Ωϭηϳϣ�̶Ϙ˷ϠΗ�̶Ϡϣ�ΩΎΣΗ�ΕϬΟ�̶ΗϧρϠγ ί�ϥϳ�
�έϭΩΎϳ�ϭ�Ωϭϣϧ�ΩΎϳ�̫ϭέϧ�ϪόϣΎΟ�ί�̵έϭΗΎϳϧϳϣ�ϥϭϧόΑ�̶ϳΎϣϫΩέ̳

�ΩϧέΩ�̶̴ΗγΑϣϫ�ϪΑ�ίΎϳϧ�̶̴ϣϫ�Ϫ̯�ΩϳΩέ̳�Ϫ̯�ιϭλΧϟ�̶Ϡϋ
ϧΗγϫ̫ϭέϧϭ�Ύ̡ϭέ�ϡίΎϋ�ίϳϧ�ΩϳΩΟ�ϥΎ̳ΩϧϫΎϧ̡Ω��

ϳΑ�ίϭέϠλ�̶ϠϠϣϟ�ϥ�

��ΦϳέΎΗ�έΩʹͳ �έΩ�̵έΎΟ�ϝΎγ�έΑϣΎΗ̡γ�̱έΑγϧϭΗ���̶ϳΎϣϫΩέ̳�
Ε̯έη�ΎΑ�̶Ύϣϳ̡ϫέ�ϭ�ϥϭέϳ̡��ϕέϓ�ϭ�ϥΎϳΩ��Εέϭλ�ϑϠΗΧϣ

Εϓέ̳�Ϫ̯  �ϪϠϣΟ�ί�ίϳϧ�̶ΎϬΑ�ϪόϣΎΟ�ΩϭΑ�̶ϫϭέ̳ΎΑ�Ϫ̯�ϧϭΧ�ϥΩ
Ϡλ�ιϭλΧ�έΩ�Ϫ̯έΎΑϣ�ιϭλϧ�ϭ�ϪϟΎϘϣ �εϳΎϣϫ�ϥϳ�έΩ

�ΕέοΣ�̭έΎΑϣ�ϥΎϳΑ�ϥ�̵ϭέ�έΑ�Ϫ̯�̶ϣ̩έ̡�ΎΑ�ϭ�ϩΩέ̯�Ε̯έη
ௌΎϬΑ�  �ϡϟΎϋ�ϥρϭ̰ϳ�Εγ�ΏϭγΣϣ��ϝϫ˴�νέϻ�̶Ϡϋ�ϥϣ�ϭ
ϥ "ΩϭΑ�ϩΩϳΩέ̳�εϘϧ��ϥϳ�έΩ̶ϧΎ̴ϣϫ�̶Ύϣϳ̡ϫέ�̳�ϡϳϣϬγΩϧΩϳέ��

�ΕέοΣ�ϭ�̶Ϡϋ�Ώ˷έ�ΕέοΣ�Ωϼϳϣ�̵Ύϫ�ϥηΟ�̶ΧϳέΎΗ�̵έί̳έΑ
ͿΎϬΑ�

̶ΎϬΑ�ΕϧΎϳΩ�ΦϳέΎΗ�έΩ�έΎΑ�ϥϳϟϭ�̵έΑ��Ωϼϳϣ�ϥηΟ��ϥϳ��ϭΩ
έϭϬυ�έϬυϣέγέγέΩ�̶Ϭϟ�̶̯ΎΧ�ϩέ̯�ϥϳ���̶̡�ίϭέ�ϭΩ�έΩ

�̶̡έΩί ͳͶ-ͳʹ ̳έΑ�ϝΎγϣ�έΑϣϭϧίΩϳΩέ̳�έ .�ΕΑγΎϧϣ�ϥϳϣϬΑ
έϧ�ϑϠΗΧϣ�̶Σϭϧ�έΩ�ίϳϧ�̶λΧΎη�ϡγέϣ�ϪϠϣΟϧϣ�̫ϭ�αΩϧΎγ���

�̵˵�ϡέΎ̯��� "έϣ˷Ύϫ�Ϫ˷Ϡϳϟ "�ϭ�ϭϣγη "έ̯�έΩ��������              
 

 �ϪλϼΧ̶γέΎϓ�ϥΎΑίΑ�̵έϣ�ΕέΎηΑ�ϭ�έΎΑΧ�ί�̵������

ϬΑ�ϪόϣΎΟ�έΩ�ΝϭΩί�Νϭϣ̶Ύ��

�ϪΗηΫ̳�ϝΎγ�ϭΩ�̶ρ�έΩʹ͵ έ̴ϳΩ̰ϳ�ΎΑ�̫ϭέϧ�έΩ�ϥϭΟ�Νϭί 
�Ϫ̯�Ωϧ�ϩΩϭϣϧ�ΝϭΩίͺ��Νϭί�ϑϠΗΧϣ�̶̴ϧϫέϓ��̵Ύϫ�Ϫϧϳηϳ̡�ΎΑ��

ͷ �ϭ�ϑϠΗΧϣ�̶ΑϫΫϣ�̵ΎϫέϭΎΑ�ΎΑ�Νϭί͵ �̶ϧέϳ�ΕϳϠλ�ΎΑ�Νϭί
ΩϧηΎΑϳϣ .�ϭ�ϪΗϔ̳�ιϭλΧϣ�̮ϳέΑΗ�ϥίϳίϋ�ϥϳ�̶̴ϣϫ�ϪΑ
�̶̳ΩϧίϡϳΩϧϣϭίέ�ϥΎηϳέΑ�έ�̵έΎΑέ̡ .�Ωϧ̩�̶ϧΗ�ΎΑ�ϥΎηϳ�ί

ϡΩ�ϭ�ϥϳΩϳ�ϪϠϣΟϧϣ��ϥϳΗγϳ˵�ϭ�ϥϳϭ�̵ϭ��Ωϧϳϭϳ˵�ϭ�Ύϧϟϭ���ϥϭϣϳγ
�ϝΎγϣ�ϭ�̶ΎϬΑ�ΩϘϋ�ϡγέϣ�ιϭλΧ�έΩ�̵�ϪΑΣΎλϣ�ϪϳϠϳϣ�ϭ
�ϥΩϧϭΧ�ϪΑ�έ�ϥίϳίϋ�Ύϣη�ϪΟϭΗ�Ϫ̯�Εγ�ϩΩϣ�ϝϣόΑ�ϪρϭΑέϣ

ϡϳϧ̰ϳϣ�ΏϠΟ�ϪϠΟϣ�ϥϳϣϫ�̵̫ϭέϧ�Εϣγϗ�έΩ�Ύϫ�ϪΑΣΎλϣ�ϥϳ.

�̶Ϡϣ�̶ϧΎΣϭέ�αΩϘϣ�ϝϔΣϣ�ϪηϘϧ�̵ίϳέ�ϪϳΎ̡�ΕϬΟ��̶̴ϧϫέϓ
ϝΑΎϘΗϣ�ΕϳΎϣΣ�αΎγέΑ��

�έΩ�Ϫ̯�ϝϓΎΣϣ�αϧέϔϧ̯�ϥέ̳�ϝΗϫ "Ωη�ϝϳ̰ηΗ���έΩ�̶ϔρϋ�ϪρϘϧ
Ωϭέϳϣ�έΎϣηΑ�̶ϧΎΣϭέ�ϝϓΎΣϣ�Εϓέηϳ̡ .�αϧέϔϧ̯�ϥϳ�έϭοΣ�ΎΑ

�ϥΎ̳ΩϧϳΎϣϧͳ ̶Ϡϣ�αΩϘϣ�ϝϔΣϣ�̵Ύοϋ�ϭ�̶ϠΣϣ�̶ϧΎΣϭέ�ϝϔΣϣ 
�ΩϭΩΣ�ΎόϣΟ�Ϫ̯ͻͲ ΩϳΩέ̳�έί̳έΑ�έΑΗ̯�ϩΎϣ�έΩ�ΩϧΩϭΑ�έϔϧ .

�ϝΎγ�ίʹͲͳͳ �̶ϧΎΣϭέ�ϝϓΎΣϣ�ΎΑ�ρΎΑΗέ�̶Ϡϣ�αΩϘϣ�ϝϔΣϣ
ϭ�ϩΩϭϣϧ�ίΎϏ�̮ϳΗΎϣΗγϳγ�έϭρΑ�έ�̶ϠΣϣ���ϥϭ̫�ϩΎϣ�ί�ϝΎγ

�ϥϭοέ�ΎΗ�̵έΎΟͳ͵ �ϝϔΣϣ�ί�̶ϧΎ̳ΩϧϳϣΎϧ�ΕΎϗϼϣ��ϪϣΎϧέΑ
�ΎΑ��̶Ϡϣ�αΩϘϣͳͲ�̶ϠΣϣ�ϝϔΣϣ���έ�̶Ϡϣ�ϝϔΣϣ�ϑΩϫ�ί�̶ίΟ
ΩϫΩϳϣ�ϝϳ̰ηΗ .�ϥΗηΫ̳�έΟ�ϪΑ�ΎΑ�Ϫ̯�Εγ�έϭΩϳϣ�̶Ϡϣ�ϝϔΣϣ

έΗηϳΑ�̶Ύϧη�ϪΑ�έΩΎϗ�ϪηϘϧ�ϥϳ�ρΎϘϧ�έΩ�ϩΩη�ϡΎΟϧ�ΕΎϣΩΧ�ΎΑ
ϧ�Ϫ̯�Ωϧϭηέϭη̯�ϑϠΗΧϣ�Υέϭϣ�̶Ϡϋ�ΩϬόϣ�ϡΎϳ̡�αΎγ�έΑ�ௌΎη

�ϥϭοέͳͷ͵�ϊϳΩΑ��ΩϳΩΟ�ϪϠΣέϣ�Ωέϭ �̵έΗϻΎΑ�ργ�ϭ�ύϭϠΑ�ί
ΩϧΩέ̳�ΩϭΧ�ϑΎυϭ�ϡΎΟϧ�έΩ.

έΎϧϳϣγέΩ�ιϭλΧ�ωϭοϭϣ��ώϳϠΑΗ��έΩ�ϡϳΎϫΩϧϭέΗ��

�ΦϳέΎΗ�έΩͺ-ͷ ̵έΎϧϳϣγ�ϝΎγϣ�έΑϣϭϧ�έϭοΣ�ΎΑ͵Ͷ��Ε̯έη
̵Ύϫέϭη̯�ί�ϩΩϧϧ̯�ϑϠΗΧϣ���̵ϭΎϧϳΩϧΎ̰γ "��ιϭλΧ�έΩ

̵ίϳέ�ϪϣΎϧέΑ��ϭ�̶όϣΟ�ϪΗγΩ�ώϳϠΑΗ�̵Ύϫ�ϩ̫ϭέ̡�ϭ�̮ϳΗΎϣΗγϳγ
ΩϳΩέ̳�έί̳έΑ�ϩΩϣ�ΕγΩΑ�ΏέΎΟΗ�έΩ�ϕϣόΗ�ϭ�̵έϳ̳ΩΎϳ.

ύϭϠΑ�ϥγ�ϪΑ�Ωϭέϭ�ϪϧΎΗγ�έΩ�

�ΦϳέΎΗ�έΩͳͳ-ͻ�έΑΗ̯��ϝΩϧέ�έϬη�έΩ�ϳϟϭΩέ̳�ϥ�̶Ύϣϫ
�̶ϧόϳ�ϝϳΟγΗ�ϥγ�ϪΑ�Ϫ̯�̶ϧΎϧϭΟϭϧͳͷ �ΎΑ�Ωϧϭηϳϣ�̮ϳΩίϧ�ϝΎγ

�Ε̯έη ϥϭΟ�ϥΎϳΑέϣ�ϥϭϧόΑ�ϡΩ�ϭ�ϥϳΩϳ�̶ϫέϣϫ�ϭ�ϥϭΟϭϧ 
ΩϳΩέ̳�ϝϳ̰ηΗ .�Εγ�έέϗ�Ε̯έΣ�ϥϳ�ϪϣΩ�έΩʹ��̶ΎϣϫΩέ̳

�ίϳϧ�έ̴ϳΩ�ϭ�Ϫϳέϭϓ�̵ΎϬϫΎϣ�έΩ�̶ϣʹͲͳ��ϥϭϧϋ�ΕΣΗ
"ϝϳΟγΗ�ί�ϝΑϗ�̶̳ΩΎϣ�̵ΎϬγϼ̯ "�ϥϳϧγ�̵έΑͳ-ͳͶ��ϡϋ�ϝΎγ

Ωϭη�ϝϳ̰ηΗ�̶ΎϬΑέϳϏ�ϭ�̶ΎϬΑ�ί.

                                                                        
          

�

Chile-
tempelet 
innvies i 
oktober
Innvielsen av det siste av de konti-

nentale Mashriqu’l-Adhkars 
skal avholdes i forbindelse med en 
kort konferanse i Santiago, Chile, 
fra 13. til 16. oktober 2016, gjør Det 
Universelle Rettferdighetens Hus 
kjent i et brev 8. november. 

A l ison M i ls ton,  med lem av Det 
Internasjonale Undervisningssenter, 
vil representere Det Universelle Rett-
ferdighetens Hus ved anledningen. 

Detaljer om innvielsen og registreringen 
av deltagere vil bli gitt senere av Nasjonalt 
Åndelig Råd i Chile. �

	���ǣ�̽ �����ǯÀ�������������������
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Innhold
Innholdsfortegnelse for utvalgte artikler
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Det Universelle Rettferdighetens  
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PersonNytt
Innmeldinger: 
Erica Neda Kamali, Trondheim 
Ruben Alexander Gilje, Lillehammer/Oslo 
Farhad Ghanavatian, Oslo 
Niklas Hauge, Stavanger 
Khonia Koushan, Stavanger 
Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen, Oslo 

Utmeldinger: 
Aud Fagersand, Sørum 
Siw Grøgaard, Bergen 
Unni Melby, Trondheim 

Gifte: 
Sam Enayati og Katarina Zihlavnikova 
Omid Kamizi og Susan Yapici 

Fødte: 
Nika Zamani, Trondheim. 
Foreldre: Noora Etehad og Navid Zamani 

Emma Sabetian, Sandnes. 
Foreldre: Sheida Movafaghieveli og Koorosh Sabetian 

Milan Teo Abolhassan, Oslo. 
Foreldre: Behnaz Zabihyan og Bahman Abolhassan 

Emilia, Stavanger. Foreldre: 
Elham Tavakoli og Afshin Mobarak Golrang 

Rettelse 
I forrige nummer hadde vi en sak om felles-
samling for bahá ’ í-samfunnet i  Oslo og 
sikh-samfunnet. Det riktige var at dette var et 
brobyggingsarrangement med hinduer, ikke sikher, på 
Norges Hindu Kultursenter.

Forsinket trykksak
De tre tavlene i anledning Báb og Bahá’u’lláhs fødsels-
dager kom dessverre forsinket til de fleste husstander. 
Den vakre trykksaken var ferdig bearbeidet i god tid, 
men postgangen var tregere enn forutsett. Trykkingen 
ble nemlig gjort i England, var ferdig 28. oktober, og 
derfra ble trykksakene sendt direkte til postkassene i 
Norge. Men postgangen som skulle tatt sju til 10 dager 
tok altså lengre tid.
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Kontaktinfo
Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá’íer i 

Norge
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Åpningstider for det nasjonale 

bahá’í-sekretariatet: 
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Nasjonal Kasserer

Behnam Bahrami
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Intranett: www.bahai.no
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Redaktør for intranett og bahai.no:

Vigdis Angell
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Tillitsmann for huqúqu’lláh i Norge
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Adresseforandring 
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Bahá’í Forlag
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Regionalt Institutt-team Øst:
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Regionalt Institutt-team Vest:
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Bahá’í-rådet for Nordkalotten
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Baha’i-samfunnets kontor for 

samfunnskontakt

Arne Kittang
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Bahá’í Skoleutvalg
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Nye rådgivere
Paktens dag, 26. november 2015, markerte starten på 
en ny femårs tjenesteperiode for medlemmer av den 
kontinentale rådigv ningsnemd for troens beskyttelse 
og utbredelse. Det er fremdeles 81 rådgivere på verdens-
basis, og i Europa er følgende 12 personer utpekt til 
dette vervet for denne perioden:

Naisan Azimi, Raffaella Capozzi Gubinelli, Olga 
Daradur, Aiste Elijio, Shirin Fozdar-Foroudi, Zoraida 
Garcia Garro, Bernard Lo Cascio (tillitsmann for 
kontinentalt fond), Saba Mazza, Yevgeniya Poluektova, 
Mehdi Rezvan, Amir Saberin, og Paul Verheij. 

Britney Spears 
deler baha'i-sitat
Overraskende nok; 
s u p e r k j e n d i s e n 
Britney Spears liker 
tydeligvis sitatet "Så 
mektig er enhetens lys 
at det kan opplyse hele 
jorden". Hun har delt 
det på Instagram.



Returadresse:
Joan Peel Hansen
Kvernelandsveien 98A
NO-4323 Sandnes

HuSK å melde AdReSSefORANdRiNg

“O dere to som tror på Gud! Herren, uforlignelig er han, har skapt kvinne 
og mann til å bo hos hverandre i det næreste kameratskap, og å være 
endog som en eneste sjel. De er to medhjelpere, to fortrolige venner, 
som bør ha omsorg for hverandres velferd.

Hvis de lever slik, vil de vandre gjennom denne verden med fullkommen 
tilfredshet, lykksalighet og fred i hjertet, og bli gjenstand for guddom-
melig nåde og gunst i himmelens rike. Men hvis de gjør noe annet enn 
dette, vil de leve sine liv i stor bitterhet, og hvert øyeblikk lengte etter 
døden, og vil være skamfulle i det himmelske rike.

Bestreb dere derfor av all makt på å bo hos hverandre som to duer i 
redet, for dette skal bli velsignet i begge verdener.” 

Bahá’u’lláh, Familieliv - nr.10 i Forlagets studieserie


