
"Free Thyself" by Rasmus & Ann-Sofie

https://www.youtube.com/watch?v=cOXWIgzgoAE



Du gode Herre! Du har skapat hela
mänskligheten av samma ursprung. Du

har bestämt att alla skall tillhöra samma familj.
I Din heliga närvaro är de alla Dina tjänare och
hela mänskligheten är i skydd av Ditt taberna-
kel. Alla är församlade vid Ditt nådabord och
alla är upplysta av Din försyns ljus.

O Gud! Du är god mot alla, Du drar försorg om
alla, beskyddar alla och skänker liv åt alla. Du
förlänar alla och envar begåvning och fallenhet
och alla är försänkta i Din nåds ocean.

O Du gode Herre! Förena alla. Låt religionerna
försonas och gör nationerna till en, så att de må
betrakta sig som en familj och hela jorden som
ett hem.Må de alla leva tillsammans i fullkom-
lig harmoni.

– ‘Abdu’l-Bahá



Bahá’u’lláh



de oroligheter som under många
långa år har plågat jorden, och den

förvirring som har gripit dess folk. Den har
antingen härjats av krig eller plågats av
plötsliga och oförutsedda katastrofer. Fastän
världen är omgiven av elände och nöd, har
ändå ingen människa stannat upp för att
begrunda vad orsaken eller källan till detta
kan vara. ...
O ni högt älskade! Enhetens tabernakel är

rest, betrakta varandra inte som främlingar.
Ni är frukterna på ett träd och bladen på en
gren. Vi hyser hoppet att rättvisans ljus måtte
lysa över världen och helga den från tyranni.

– Bahá’u’lláh





Andlig lycka...är den
sanna grunden för
människans liv, ty
livet har skapats för
lycka, icke för sorg,
för behag, icke för
bedrövelse.

– ‘Abdu’l-Bahá





Bön på persiska
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Till vännerna samlade vid Nittondedagsfesten Kamál (Fullkomlighet)

Kära vänner,

Vi är mitt i Gyllene sommarn - och vilken glädje för Nationella andliga rådet att få ta del av
de virtuella initiativ som påbörjats och som nu är pågående! Ett av målen med Gyllene
sommarn är att vännerna ska få möjligheten att studera hela juniormaterialet för att sedan
kunna erbjuda det till juniorerna i sina egna grannskap samt att kunna beskriva vad som är
syftet med juniorgrupper. Runt 30 ungdomar och vuxna är involverade i dessa kurser.
Deltagarna har nu kommit halvvägs i en serie av tolv böcker. Kurserna har även innehållit
konstnärliga aktiviteter som sång, målning, ordmoln och andra initiativ för miljön i anslutning
till de olika teman som dessa böcker erbjuder. Olika projekt har också arrangerats som bland
annat ett öppet evenemang för att fira 100-årsjubileet av trons etablering i Sverige; deltagarna
har också fått möjligheter att dela med sig av vad de lärt sig som till exempel olika teman ur
boken Bekräftelsens vindar. Dessutom har deltagarna arrangerat en öppen andakt och samtalat
om hopp och förtvivlan i relation till boken Glimtar av hopp. Det är fortfarande möjligt att
anmäla sig till Gyllene sommarn genom att sända ett mejl till sekretariatet@bahai.se.
Parallellt pågår flera andra studiecirklar i landet som har erbjudits av institutet. Hör av er till
sbi@bahai.se om ni vill få mer information om dem.

Den 1augusti kommer även en nationell undervisningskonferens att äga rum online arrangerat
av Nationella andliga rådet i samarbete med Rådgivarinstitutionen. Rådgivare Sabà Mazza
kommer att medverka och temat för konferensen är förstås undervisning som kommer att
beröras på olika sätt. Olika workshops kommer att erbjudas med möjlighet till samtal kring
undervisning och hur undervisningsansträngningarna kan konkretiseras ytterligare i ens
närområden. Under konferensen kommer det även finnas möjlighet att delta i praktiska
initiativ för att sedan återsamlas för reflektion och andakt. Ni som har anmält er till denna
konferens har därmed något att se fram emot.

Avslutningsvis önskar vi dela med oss av ett besked som nyligen kommit från Bahá’í
världscentrum: Nordkalotten kommer att åter administreras av sina respektive länder. Hittills
har de verkat under det Regionala rådet för Nordkalotten som verkat under Finlands
Nationella andliga råd. Detta innebär för oss att hela Norrbottens län nu återigen är en del av
det Svenska Bahá’í-samfundet. Vi önskar vännerna som bor i Norrbottens län hjärtligt



välkomna tillbaka till vårt samfund. Orsaken till denna utveckling beskrivs i ett brev å
Universella Rättvisans Hus vägnar med följande ord:

Vid kartläggningen av Sakens tillstånd i era länder och på Nordkalotten har Rättvisans Hus
dragit slutsatsen att komplexiteten i regionen har gjort det mycket svårt för ett tvärnationellt
regionalt råd att fungera effektivt och att Sakens tillväxt skulle bäst främjas i detta skede
genom att tills vidare upphäva rådet. Hädanefter kommer ansvaret för vart och ett av de tre
länderna i Nordkalotten och de lokala andliga råden där att återgå till jurisdiktionen för sina
respektive Nationella andliga råd.

[…] Var försäkrade om Rättvisans Hus böner vid de Heliga trösklarna att era ansträngningar
för Sakens framsteg i era länder och på Nordkalotten må stärkas och bekräftas av den
Välsignade skönhetens stödjande nåd.i

Med hopp om en inspirerande sommar,

Nationella andliga rådet för Sveriges bahá’íer

i Brev å Universella Rättvisans Hus vägnar till Nationella andliga råden för Finlands, Norges
och Sveriges bahá’íer, daterat 14 juli 2020, ej granskad översättning.



Kassarapport �ll Ni�ondedagsfest Fullkomlighet / Kamál
BE 177

Föreningskonto

Saldo vid sista Ni�ondedagsfest 4 554,01

Gåvor sedan sista Ni�ondedagsfest 1000,00

Saldo idag: 5 554,01

Blomstergårdenssparkonto
Saldo idag 11 741,90

Årets mål för gåvor är 20 000 kr och tack vare vännernas
generositet har 12 400 kommit in. Vid denna �dpunkt skulle
minst 11 579 kr har kommit in.
Rådet har beslutet a� 50% av gåvor skulle skickats �ll den
na�onella fonden och hi�lls i år har 8 500 skickats.

Bankgiro: 822-7316Bankgiro: 822-7316
Swish: 1 232 818 516Swish: 1 232 818 516
Joanna 2020-07-31


