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Solnedgangen den 20. mars 2015 vil markere slutten på år 171, avslutningen av 
den niende váḥid i bahá’í-æraens første kull-i-shay’. Vi oppfordrer Østens og Vestens 
bahá’íer til ved denne gunstige anledningen å ta i bruk bestemmelsene som vil forene 
dem i den felles gjennomføringen av badí‘-kalenderen. 

 
I samsvar med prinsippet som styrer den gradvise utviklingen og progressive 

anvendelsen av læren, er badí‘-kalenderens bestemmelser blitt presentert over tid. Báb 
innførte kalenderen og dens brede mønster bestående av perioder og sykluser, 
måneder og dager. Bahá’u’lláh gav viktige avklaringer og tillegg. ‘Abdu’l-Bahá 
utdypet noen aspekter, og  ordninger for innføringen i Vesten kom i stand etter 
anvisning fra Shoghi Effendi, slik det beskrives i bindene av The Bahá’í World. Men 
visse spørsmål forble likevel uavklart på grunn av tvetydigheter ved noen islamske og 
gregorianske datoer, så vel som vanskeligheter med å samordne historiske seremonier 
og astronomiske hendelser med eksplisitte utsagn i den hellige tekst. Når ‘Abdu’l-
Bahá og Shoghi Effendi svarte på spørsmål angående kalenderen, overlot begge disse 
sakene til Det Universelle Rettferdighetens Hus. Blant de mange sidene ved 
kalenderen er det tre som må avklares med tanke på en ensartet anvendelse av den: 
fremgangsmåten for å fastsette naw-rúz, tilpasningen av de hellige 
tvillingfødselsdagenes månedatoer til solåret og fastsettelsen av helligdagenes datoer 
innenfor badí‘-kalenderen. 

 
“Naw-rúz-høytiden faller på den dag da solen går inn i Værens tegn,” forklarer 

Bahá’u’lláh i Den helligste bok, “selv om dette skulle skje ikke mer enn ett minutt før 
solnedgang.” Hittil er detaljene imidlertid ikke blitt definert. Vi har avgjort at 
Teheran, Abhá-skjønnhetens fødested, er det sted på kloden som skal tjene som norm 
– ved hjelp av astronomiske utregninger fra pålitelige kilder – for å fastslå øyeblikket 
da vårjevndøgnet begynner på den nordlige halvkule, og dermed naw-rúz-dagen for 
bahá’í-verdenen. 

 
Høytidene forbundet med tvillingfødselsdagene, Bábs fødsel og Bahá’u’lláhs 

fødsel, er i Østen tradisjonelt blitt holdt i samsvar med at de korresponderte med den 
første og den andre dagen i muharram i den islamske kalender. “Disse to dager regnes 
som én i Guds øyne,” bekrefter Bahá’u’lláh. Likevel erklærer et brev skrevet på vegne 
av Beskytteren at “I fremtiden vil utvilsomt alle helligdagene følge solkalenderen, og 
det vil bli fastsatt hvordan tvillinghøytidene skal feires overalt.” Hvordan man skal 
oppfylle disse velsignede dagenes egentlig lunariske karakter innenfor rammen av en 
solkalender, er det hittil ikke gitt svar på. Vi har bestemt at de nå skal markeres på den 
første og den andre dagen etter at den åttende nymånen etter naw-rúz har inntruffet, 
forhåndsbestemt ut fra astronomiske tabeller med Teheran som referansepunkt. Dette 
vil føre til at markeringen av tvillingfødselsdagene fra år til år beveger seg innenfor 
månedene mashíyyat, ‘ilm, og qudrat i badí‘-kalenderen, eller fra midten av oktober 



til midten av november etter den gregorianske kalender. Neste år vil Bábs fødsel falle 
på den 10. qudrat og Bahá’u’lláhs fødsel på den 11. qudrat. Med glede og ivrig 
forventning ser vi frem til de kommende tohundreårsdagene for Bahá’u’lláhs og Bábs 
fødsel, henholdsvis i årene 174 og 176 ifølge vår tidsregning, som hele bahá’í-
verdenen vil feire i henhold til en felles kalender. 

 
Datoene for de øvrige helligdagene vil bli fastsatt innenfor solkalenderen i 

samsvar med Bahá’u’lláhs, ‘Abdu’l-Bahás og Shoghi Effendis eksplisitte uttalelser; vi 
har bestemt oss for å sette til side visse uoverensstemmelser i de historiske 
opptegnelsene. Datoene er: naw-rúz, 1. bahá; riḍván-festen, 13. jalál til 5. jamál; Bábs 
erklæring, 8. ‘aẓamat; Bahá’u’lláhs bortgang, 13. ‘aẓamat; Bábs martyrdød, 17. 
raḥmat; Paktens dag, 4. qawl; og ‘Abdu’l-Bahás bortgang, 6. qawl. 

 
Dersom de ikke uttrykkelig er blitt opphevet av disse nye bestemmelsene, vil 

tidligere veiledninger og avklaringer vedrørende kalenderen og markeringen av 
nittendagsfesten og helligdager fortsatt være bindende, så som døgnets begynnelse 
ved solnedgang, innstilling av arbeid og tidspunktene for markering av visse 
helligdager. I fremtiden kan det godt hende at endrede omstendigheter vil kreve 
ytterligere foranstaltninger. 

 
Ut fra de beskrevne beslutningene vil det være åpenbart at bahá’íene i både Østen 

og Vesten vil finne at noen deler av kalenderen er forskjellige fra dem de er blitt vant 
til. Parallellføringen av badí‘-kalenderens datoer med andre kalendre vil skifte 
avhengig av når naw-rúz kommer. Antall dager i ayyám-i-há vil variere i samsvar 
med tiden for vårjevndøgn i suksessive år; året som begynner ved naw-rúz 172 ifølge 
vår tidsregning, vil inkludere fire slike dager. Ved verdenssenteret er det utarbeidet en 
tabell som oppgir datoene for naw-rúz og tvillingfødselsdagene for et halvt århundre, 
og den vil tilstilles alle nasjonale åndelige råd i behørig tid. 

 
Innføringen av en ny kalender i hver religionsordning er et symbol på 

gudsåpenbaringens evne til omforme menneskenes forståelse av den materielle, 
sosiale og åndelige virkelighet. Ved den utmerkes hellige øyeblikk, ved den fremstår 
menneskehetens plass i tid og rom på en ny måte, og livet gis en annen rytme. Neste 
naw-rúz vil markere enda et historisk skritt i tilkjennegivelsen av Bahá-folkets enhet 
og i utviklingen av Bahá’u’lláhs verdensorden. 
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