
Bahaullah has built the arc (The Bahai Gardens) in to early a stage in the 

development of The Bahai – Faith.

                 He guides people to marry.  The marriages are miserable, and very often 

lead to divorce.

                 Skriver mail til Continental Board of Counsellors, det øverste administrive 

organ for Europa utpekt av Universelt Rettferdighetens Hus.

                Ljanskollen er mørk.  Bare lysene fra blokkene på Hauketo lyser i mørket.  

Koselig med lys i den mørke vinternatten.  Det er Januar.  Er hjemme i leiligheten 

min på Nordstrand.

              En som står Gud nær har bedt meg om å skrive til Continental Board of 

Counsellors for Europa.  Gud vil at sannheten om Bahaullah skal komme frem.  

Hvem han er, og at noe forferdelig har skjedd med ham.  

               Først og fremst innad i Bahai – troen.

Maria Callas, de aller beste, Norma, Vissi del Arte, Mio Babino Caro.  Guddommelig 

vakkert.  Kokelurer i arbeidsværelset.  

                 Snøen dekker bakken, grantrærne på Ljanskollen er grønne.  Det er kaldt.

                 Det er umulig å arbeide.  Bokmanuset bare ligger der.

Borgny sitter i sofaen på kafe Mistral i Oslo.  Min kusine og vennine.



                Hun har formidlet kontakt til Anne Austad.  En prest som skriver 

doktoravhandling om kontakt med avdøde.

Får ikke noe svar fra Continental Board of Counsellors for Europe.

-The e-mail adress of National Spiritual Assembly of USA is nsa(at).

               En veldig høflig, vennlig stemme.  Sannsynligvis sekretæren ved Nasjonalt 

Åndelig Råd i USA.

               De smårutete vinduene vender ut mot skogen.  Er veldig stille her.  Sitter i 

musikkrommet på Institutt for sjelesorg.

               En som står Gud nær, har bedt meg om å skrive til alle Nasjonale Åndelige 

råd i verden.  Det samme brevet som jeg har sendt til Continental Board of 

Councellors for Europe.

               Mørket ligger tett ute.  Ingen lys.  Det er kveld.

               Han som står Gud nær, har bedt meg om å reise til Institutt for sjelesorg.  

Bahaullah går mere i skjul når det er mennesker rundt.  Kan ha samtaler med 

Sveinall, lederen for Instituttet som tror at fenomenet onde ånder kan forekomme.  

Når det er noen rundt som vet om ham, blir Bahaullah redd, og tør ikke gjøre så mye.



I løpet av noen uker, sender jeg mail til Nasjonalt Åndelig Råd i USA, store Lokale 

Åndelige Råd i USA, store Nasjonale Råd i Sør-Amerika og Nasjonale Råd i Afrika.

I Afrika er det bare 6 Nasjonale Råd.  Blir overrasket, for det stemmer ikke i forhold 

til de opplysningene Universelt Rettferdighetens Hus gir.  

              Sender også mail til Nasjonalt Åndelig Råd i India.

Furustammene står tett i tett.  Nakne. Furuene er fire-fem meter høye.  

                  Stillhet.  Skogens dype stillhet.  Snøen ligger meterhøyt.  Det er kaldt. 

minus 10 grader.  Ingen fugler synger.  Alt er frosset.  Naturen er i dvale.

                   Går tur i skogene rundt Sjelesorginstituttet.  Fint å gå her og la tankene 

komme og gå.

                    En sidevei går inn til Verdens Ende.  En lysning i skogen.  Vender meg 

mot Gud, som jeg gjør hver formiddag.

                   - Allah U Abha, Allah U Abha, Allah u Abha….

                     Det er som et slør blir trukket til side.  En stor sirkel av lys, det er som 

om han smiler.

                     Blir glad.  Det er koselig når Gud kommer på visitt.

                     - Gud er inne i denne verdenen, sier han som står Gud nær.



Blondt kortklippet hår.  Regelmessige trekk.  Slank.  Spinkel.  Frederick Glaysher 

sitter overfor meg på Starbucks kafe, i en liten by, ikke så langt fra Rochester, 

Michigan.

                 - Har du vært i India?

             - Ja, jeg holdt på med et projekt på universitetet der en tre – fire år.

               Har lest litt på den personlige internettsiden hans om et dikt han holder på 

med.  Bl.a. er han opptatt av fremmede kulturer.  Han har utgitt flere bøker.

             - Jeg setter veldig pris på internettsiden din om Bahai – troen.  Den har 

betydd veldig mye for meg.

                Han har en internettside om Bahai – troen, Censorship, etc. in The Bahai – 

Faith, der han har samlet mye materiale om det som foregår i Bahai – troen.  

Baksnakking, spionering, samtale med en i administrasjonen hvis folk er for kritiske.  

Hvis ikke det hjelper, blir de utvist fra troen.  

               Noen ganger blir de utvist uten samtaler, noe som strider mot alle Bahai – 

troens retningslinjer.

               - Det skar seg i Bahai – troen når Abdul Baha døde.  Halvparten av 

medlemmene i Bahai – troen i USA meldte seg ut.



                Shoghi Effendi innførte det administrative systemet.  Et rigid system.  

                Mens Abdul Baha levde, var Bahai – troen levende, en bevegelse.

               Mange amerikanere var i opposisjon til Shoghi Effendi, tidlige Reform 

Bahaier, men de ble utvist.

               - Jeg tror Bahaullah falt, falt fra lys til mørke.  Jeg tror han mistet kontakten 

med Gud, og begynte å forfalske åpenbaringen.

                - Det tror jeg ikke.  Men jeg forfekter din rett til å mene det.

                   Svarer han.

                   Jeg gir ham adressen til Internettsiden som jeg har skrevet om Bahaullah,  

Misused by Bahaullah.

Koselige gamle hus, toetasjes, orange og gule.  Smale gater.  Et gammelt bysentrum.  

En koselig by.

                 Sitter på en kafe i gågaten i Ann Arbor, hovedstaden i Michigan.  Venter 

på svar fra Juan Cole, en professor i Midt-østen historie, som har vært medlem av 

Bahai-troen i mange år, og har skrevet en del kritiske artikler om Bahai-troen.  Har 

sendt ham en mail, og spurt om han har anledning til å møte meg.

                  Går rundt i Ann Arbor.  En fin by.



                  Kommer ikke noe svar fra Juan Cole.  Har for så vidt gitt opp å få svar, 

det er lenge siden jeg sendte mailen og ba om et møte.

                Bor på et koselig gammelt hotell, The Bell Tower.  Skinnstoler og 

lampetter på veggene.  1800-talls stil.

                 Han som står Gud nær, ber meg sende adressen til Internettsiden min 

”Misused by Bahaullah” til   en annen Bahai som er kritisk til Bahai-troen, og har en 

egen Internettside, ”Bahai The Way”.

Han ber meg også om å sende adressen til Internettsiden min til Juan Cole.

                  Gud vil at sannheten om Bahaullah skal komme fram.                    


