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Femten är og en investering
pä 250 mil. dollars skulle der
til, f6r verdensreligionenBaha'i kunne indvi sit 19-terrasser store haveanlag ved Baha'itemplet i Haifa. Det skete
den 22. maj 2001 under oververelse af representanter for
Baha'i-religionenfra hele verden, men ogsä israelskepolitikere samt pressefolk. De
sidste skulle sorge for, at
Baha'i-tilhengereverden over
kunne fOlge med i begivenhederne. Haveanlagget er bygget op ad Karmelbjerget med
en 225 m lang sti, som snor
sig op til templet pä toppen,
hvor det ligger som kronen pä
en estetisk og fredfyldt plads
omgivet af vandfald og marmortrapper.
Pengene til anlegget er
samlet ind blandt de seks millioner tilhengere, som Baha'ireligionen teller verden over,
og ikke mindre end 170 fallesskaberfra hele verden havde sendt reprasentanter til
ceremonien.
Religionener 150 är gammel og begyndte som et brud
med lslam i lran, det sted i
verden, der stadig har det

Det lsraelske forlag Palphot har udgiuet guidebager pä mange
sprog, som kan kgbes oueralt i Israel. Illustrationen her er hentet fra forlagets publikation pä dansk og med titlen lllustreret
rejseforer €, Souuenir.

storste Baha'i-samfund,nemlig omkring 300,000 medlemmer. Baha'is grundlegger
kaldte sig Baha'ullahog var af
persisk afstamning. Han udräbte sig selv som profet med
det resultat, at han blev arresteret og senere dOde i et
fengsel i Akko.
Baha'i anerkenderalle religioner og tror pä, at man kan
forene menneskeheden og
säledesfremme en verdenscivilisation.I lran er Baha'i dog
en forfulgt religion og ikke
anerkendt af Teherans fundamentalistiskestyre.
Grundleggerens grav i
Akko er stadigt et vigtigt valfartsted, men templet og
haven i Haifa er uden tvivl
Baha'is vigtigste symbol foruden at vere et sted for meditation og refleksion.
Men underligt nok: Baha'ireligionens tilhengere er aktivt missionerende sä at sige
alle andre steder end i Israel.
Her har man lovet myndighederne ikke at missionere. Fra
et kristent synspunkt er det en
dyr betaling for at fä en have.
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