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Til verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner! 
 

Over to år er gått etter at vi ved riḍván 2012 kunngjorde prosjekter for å oppføre to 
nasjonale og fem lokale gudshus, og disse vil drives i forbindelse med byggingen av det siste 
av de kontinentale mashriqu’l-adhkárer i Santiago, Chile. Disse foretagender – som er 
uløselig forbundet med den utviklingen av samfunnslivet som alle vegne nå hjelpes frem 
gjennom gjerninger gjort i hengivenhet og tjeneste – utgjør ytterligere skritt i den sublime 
oppgaven som er betrodd menneskeheten av Bahá’u’lláh: å bygge gudshus “rundt om i 
landene på vegne av ham som er alle religioners Herre”, sentre der sjeler kan samle seg “i 
harmonisk samklang” for å høre de guddommelige vers og for å fremføre bønner, og hvorfra 
“lovprisende stemmer kan stige opp til riket” og “Guds liflige ange” kan bre seg. 

 
Vi er dypt beveget av responsen fra alle deler av verden på vår appell. I de nasjoner og 

på de steder som nylig er utpekt for oppføringen av et gudshus, har vi særlig vært vitne til at 
vennene spontant har gitt uttrykk for sin glede; til at de med umiddelbart og dyptfølt 
engasjement har gått inn for å gi sitt bidrag til gjennomføringen av det kritiske arbeidet som 
forestår, og for å øke dynamikken i de aktiviteter som er integrert i etableringen av et 
mashriqu’l-adhkár i en befolkning; til deres oppofrende bidrag av tid, krefter og materielle 
ressurser, på mangfoldige måter; og til deres vedvarende innsats for å åpne øynene til stadig 
flere for en visjon av disse bygningene som vil bli grunnlagt i deres midte, helt og holdent 
viet Guds ihukommelse. Det største navns samfunns beredvillige respons lover sannelig godt 
for dets evne til å drive disse fellesforetagender videre fremover. 

 
De nasjonale åndelige råd i Den demokratiske republikk Kongo og Papua Ny-Guinea 

så vel som rådene i Kambodsja, Colombia, India, Kenya og Vanuatu satte prompte i gang 
med de første forberedelsene, tett støttet av Kontoret for templer og tomter, opprettet ved 
Verdenssenteret i 2012. I hvert land ble det dannet en komite som – sammen med 
institusjoner og organer på alle nivåer i samfunnet – var betrodd å finne midler til å fremme 
en bred deltagelse og til å lede entusiasmen som kunngjøringen av prosjektene vakte blant 
vennene. Et annet praktisk skritt i disse nasjonale og lokale prosjektene bestod i å velge et 
egnet landområde, av beskjeden størrelse, strategisk beliggende og lett tilgjengelig. Fire av de 
sju eiendommene står nå til vår rådighet. Et prosjektkontor for hvert av templene er under 
opprettelse for å bistå i håndteringen av tekniske, økonomiske og juridiske spørsmål. 
Gjennom generøse bidrag fra vennene over hele verden til fondet for templene har arbeidet på 
åpningsstadiet gått fremover. Oppofrende støtte til dette fondet fra alles side vil sikre jevn 
fremgang i de neste fasene. 

 
I fire land har prosjektene nådd stadiet for utformingen av tempelbyggets design. Dette 

åpner med valget av potensielle arkitekter og formuleringen av en byggeoppgave som 
spesifiserer kravene til byggverket, og det resulterer til sist i en kontrakt for den endelige 
designen. Arkitektene stilles overfor den enestående utfordringen med å designe templer som 
er “så fullkomne som det er mulig i tilværelsens verden” og er i naturlig harmoni med den 
lokale kultur og med dagliglivet for dem som vil komme sammen for å be og meditere der. 
Oppgaven fordrer kreativitet og ferdighet til å kombinere skjønnhet, ynde og verdighet med 
beskjedenhet, funksjonalitet og sparsomhet. Flere arkitekter fra nær og fjern har villig tilbudt 
sine tjenester, og skjønt slike bidrag selvsagt er velkomne, tar nasjonale råd behørig hensyn til 



verdien av å engasjere arkitekter som har godt kjennskap til området der bygningen vil bli 
oppført. 

 
Byggingen av det kontinentale gudshus for Sør-Amerika skrider frem mot sin 

fullføring i Chile. Overbygningens rammeverk i stål er nesten ferdigmontert, plasseringen av 
de indre gjennomskinnelige stenpanelene er i gang, og utformingen av parkområdet og 
oppføringen av tilliggende bekvemmeligheter skrider frem etter planen. Vennene i Santiago 
har, støttet av andre fra hele Amerika, med flid bestrebet seg på å forberede den omgivende 
befolkning på at gudshuset kommer; stadig flere deltar i samfunnsbyggende innsats, og en 
strøm av besøkende ønskes velkommen til tempelområdet for å be og diskutere foretagendets 
praktiske og åndelige dimensjoner. Det gjennomføres nå tiltak der i landet i forventning om 
de mange krav som sikkert vil bli stilt når templet innvies i 2016. 

 
Mens vennene verden over fryder seg over disse oppmuntrende fremskrittene, forblir 

deres krefter fokusert på prosessene som vokser seg sterkere i område etter område. I dette har 
de ikke unnlatt å verdsette det dynamiske samspillet mellom tilbedelse og innsats for å løfte 
samfunnets åndelige, sosiale og materielle kår. Måtte alle de som på denne måten er 
virksomme i større og mindre byer, i nabolag og landsbyer, høste innsikter fra anstrengelsene 
som ble gjort for å oppføre de første to gudshusene ved inngangen til det tjuende århundre, i 
Østen og deretter i Vesten. 

 
En hengiven gruppe av troende fra Persia bosatt i byen Asjkhabad fant for en tid fred 

og ro i Turkestan, og de satte kreftene inn på å skape et livsmønster som skulle avspeile de 
opphøyede åndelige og sosiale prinsipper som er nedlagt i Bahá’u’lláhs åpenbaring. Denne 
gruppen bestod opprinnelig av en håndfull familier, og da andre sluttet seg til dem der, vokste 
den i løpet av et par tiår til noen få tusen troende. Dette samfunnet var styrket av 
kameratskapsbånd og besjelet av forenet besluttsomhet og et trofast sinnelag, og det ble da i 
stand til å nå en høy grad av indre samhold og utvikling, som det ble berømt for i bahá’í-
verdenen. Ledet av sin forståelse av den guddommelige lære strevde disse vennene, innenfor 
rammen av den religionsfrihet de ble innrømmet, for å skape de forhold som ville føre til 
grunnleggelsen av et mashriqu’l-adhkár, denne “institusjon som er ethvert bahá’í-samfunns 
ypperste pryd”. Noen år tidligere hadde man med samtykke av Den velsignede skjønnhet selv 
skaffet et passende landområde midt i byen, og der ble det oppført bekvemmeligheter for 
felles velvære – blant annet en møtesal, barneskoler, et herberge for besøkende og en liten 
klinikk. Et tegn på de bemerkelsesverdige ting som bahá’íene i Asjkhabad presterte da de i 
disse produktive årene utmerket seg ved velstand, storsinn og det de oppnådde på det 
intellektuelle og kulturelle område, var hvor nøye de forvisset seg om at alle bahá’í-barn og 
-ungdommer var lese- og skrivekyndige i et samfunn med utbredt analfabetisme, særlig blant 
piker. I et slikt miljø med forenet innsats og fremgang steg det, med ‘Abdu’l-Bahás fremhjelp 
på alle trinn i utviklingen, frem et storslagent gudshus – det betydeligste byggverk i området. 
I over tjue år opplevet vennene den himmelske gleden av å ha gjort sitt høye mål til 
virkelighet: å opprette et samlingspunkt for tilbedelse, et nervesenter for samfunnslivet, et 
sted der sjeler samles ved daggry for ydmyk påkallelse og åndelig fellesskap før de strømmer 
ut av dets dører for å gå i gang med sine daglige gjøremål. Skjønt gudløshetens krefter til sist 
feide gjennom området og kullkastet mange håp, er den korte opptredenen av et mashriqu’l-
adhkár i Asjkhabad et varig vitnesbyrd om viljen og innsatsen hos en gruppe troende som 
skapte et rikt livsmønster med kraften i det skapende ord som stimulus og kilde. 

 
På den vestlige halvkule ble medlemmene av det gryende bahá’í-samfunnet i Nord-

Amerika ansporet, kort etter at arbeidet på gudshuset i Asjkhabad begynte, til å vise sin tro og 
hengivenhet ved å bygge sitt eget tempel, og i 1903 skrev de for å få Mesterens samtykke. Fra 
den stund av ble dette mashriqu’l-adhkár uløselig forbundet med skjebnen for disse hengivne 
tjenere av Bahá’u’lláh. Skjønt fremgangen for dette komplekse prosjektet gjennom tiår ble 
hindret av virkningene av to verdenskriger og en omfattende økonomisk nedgangstid, var 
hvert trinn i dets videre vekst intimt knyttet til utvidelsen av samfunnet og utviklingen av dets 



administrasjon. Samme dag som Bábs hellige levninger ble stedt til hvile på Karmelfjellet i 
mars 1909, samlet delegater seg for å opprette The Bahá’í Temple Unity, en nasjonal 
organisasjon der det valgte styre ble kjernen i kontinentets vidt adskilte lokalsamfunn. Denne 
utviklingen gav snart opphav til dannelsen av Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá’íer i De forente 
stater og Canada. ‘Abdu’l-Bahá la selv ned grunnstenen for byggverket i løpet av sine reiser 
til Nord-Amerika, noe som forlenet Vestens modertempel med veldige åndelige muligheter. 
Og bidragene til dette historiske foretagende strømmet fra bahá’í-sentre i Afrika, Asia, 
Europa, Latin-Amerika og Stillehavsområdet – en demonstrasjon av solidariteten og 
offerviljen hos Østens og Vestens bahá’íer. 

 
Når Bahá’u’lláhs tilhengere i hvert land samler tankene om Gud og er opptatt med å 

komme ham i hu hver dag, og uopphørlig gjør en innsats i hans navn, la dem da hente 
inspirasjon fra disse rørende ord som ‘Abdu’l-Bahá rettet til en troende som hadde viet seg til 
å bygge det første gudshuset, som ble oppført under hans1 tette og kjærlige anvisning: 
 

Skynd deg nå til Asjkhabad, fullstendig løsrevet og i brann av tiltrekningens ild, og 
overbring varme hilsener fra ‘Abdu’l-Bahá til Guds venner. Kyss den enkeltes ansikt, 
og gi uttrykk for denne tjeners dype og oppriktige hengivenhet for alle. Flytt jord på 
vegne av ‘Abdu’l-Bahá, bær mørtel og slep stener for å bygge mashriqu’l-adhkár, slik 
at henrykkelsen ved denne tjenesten kan vekke fryd og glede hos Trelldommens 
midtpunkt. Dette mashriqu’l-adhkár er Herrens første synlige og åpenbare institusjon. 
Det er derfor denne tjeners håp at enhver dydsiret og rettferdig sjel vil ofre alt, vise 
stor glede og jubel og fryde seg over å bære jord og mørtel så dette guddommelige 
byggverk kan bli reist, så Guds Sak kan bli utbredt og slik at vennene i alle 
verdenshjørner kan reise seg med den største besluttsomhet for å gjennomføre denne 
store oppgaven. Dersom ‘Abdu’l-Bahá ikke var fengslet og ingen hindringer fantes på 
hans vei, ville han selv visselig ile til Asjkhabad og bære jord for å bygge mashriqu’l-
adhkár med den største fryd og glede. Det sømmer seg nå for vennene å reise seg med 
dette forsett i sinne og tjene i mitt sted, så dette byggverk på kort tid kan bli åpenbart 
for alles øyne, så Guds elskede kan beskjeftige seg med å tale om Abhá-skjønnheten, 
så melodiene fra mashriqu’l-adhkár kan stige opp til skaren i det høye ved daggry og 
Guds nattergals sanger kan glede og begeistre beboerne av det overmåte herlige rike. 
Dermed vil hjertene juble, sjelene fryde seg over gledelige nyheter og sinnene bli 
opplyst. Dette er de oppriktiges inderligste håp; dette er det kjæreste ønske for dem 
som er nær Gud. 
 
 

Det Universelle Rettferdighetens Hus [sign.] 
 

                                                
1 ‘Abdu’l-Bahás. 
 


