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Kjære bahá’í-venner! 
 

Ett av tegnene på at samfunnet er i ferd med å bryte sammen i alle deler av verden, er 
slitasjen i tilliten og samarbeidet mellom individet og styringsorganene. Hos mange nasjoner 
er valgprosessen kommet i miskreditt på grunn av lokal korrupsjon. Mistroen til en så viktig 
prosess vokser som følge av innflytelsen fra kapitalinteresser med tilgang på rikelige midler, 
som følge av de begrensninger i valgfriheten som er en rotfestet del av partisystemet, og ved 
forvrengningen av offentlighetens bilde av kandidatene skapt gjennom skjev mediedekning. 
Apati, fremmedgjøring og desillusjonering er også en konsekvens, så vel som en økende 
følelse av fortvilelse over at det er usannsynlig at de dyktigste borgerne vil tre frem for å ta 
seg av de mangfoldige problemer i et mangelfullt sosialt system. En lengsel er alle vegne 
åpenbar etter institusjoner som vil gjennomføre rettferdighet, fjerne undertrykkelse og fostre 
en varig enhet mellom samfunnets ulike elementer. 

 
Bahá’u’lláhs verdensorden er det guddommelig forordnede system som nasjoner og 

folkeslag så desperat leter etter. Denne orden, som ble hyllet av Báb i den persiske Bayán og 
forordnet av Bahá’u’lláh selv, savner sin like i menneskehetens historie når det gjelder dens 
rettferdighetsstandard, dens forpliktelse overfor en praktisk gjennomføring av 
menneskehetens enhet og dens evne til å befordre forandring og til å fremme en 
verdenssivilisasjon. Den frembyr den guddommelige viljes middel til å kaste lys over stien 
for menneskets fremgang og til å gi veiledning for den endelige opprettelse av Guds rike på 
jord. 

 
Over hele kloden arbeider Bahá’u’lláhs hengivne tilhengere med å videreutvikle den 

ordning av bahá’í-administrasjonen som Beskytteren beskrev ”ikke alene som kjernen i, men 
som selve mønsteret for den nye verdensorden”, og dermed legger de grunnlaget for en 
verdenssivilisasjon som er bestemt å skulle fremstå i sin herlige glans i kommende århundrer. 
Dette gjør de til tross for de opprørte og forstyrrede forhold som Bahá’u’lláh henspiller på når 
han bekrefter at “verdens likevekt er blitt forstyrret gjennom den dirrende påvirkningen av 
denne aller største, denne nye verdensorden. Menneskehetens ordnede liv er blitt fullstendig 
omveltet gjennom dette enestående, dette vidunderlige system, som dødelige øyne aldri har 
sett maken til.” 

 
Siden gjennomføringen av Femårsplanens bestemmelser har ført til økt fremdrift i den 

samlede innsats verden over for å fremme prosessen med inntreden i skarer, er det nå 
betimelig at de troende overalt retter mer oppmerksomhet mot å styrke prosessen for valg av 
nasjonale og lokale råd. Måten alle voksne samfunnsmedlemmer deltar i disse valgene på, er 
et særtrekk ved Bahá’u’lláhs system; for det er en simpel plikt som gir enhver bahá’í det 
fornemme privilegium, som en ansvarlig borger i den nye verden som er i ferd med å dannes, 
å skulle velge sammensetningen av de institusjoner som har myndighet over bahá’í-
samfunnets virksomhet. I denne henseende er likegyldighet og forsømmelighet fra enhver 
troendes side fremmed for Sakens ånd. Vennene må uopphørlig bestrebe seg på å unngå å bli 
besmittet av disse ødeleggende holdninger, som har tilføyd integriteten og autoriteten i en 
nedgangspreget verdensorden slik skade. 



Gjennom et brev skrevet på vegne av Shoghi Effendi, der han beskrev bahá’í valg, 
uttrykte han at ”Faktisk har fremgangsmåtene og metodene ved bahá’í-valg som ett av sine 
vesentlige siktemål å utvikle ansvarsfølelsen hos den enkelte troende. Ved å understreke 
nødvendigheten av at han bevarer sin fulle frihet i valgene, pålegger de vedkommende å bli et 
aktivt og velinformert medlem av bahá’í-samfunnet der han bor.” 

 
Måten som velgeren utøver sin rett og sitt privilegium til å avgi stemme på, er derfor 

av stor betydning. Shoghi Effendis anvisning i dette avsnittet forklarer videre at “for å kunne 
velge klokt når det er tid for valg, er det nødvendig for ham å ha nær og vedvarende kontakt 
med alle lokale aktiviteter, om de nå gjelder undervisning, administrasjon eller noe annet, og 
å delta fullt ut og helhjertet i lokale så vel som nasjonale komiteers og råds anliggender i 
landet. Bare på denne måten kan en troende utvikle en virkelig sosial bevissthet og tilegne 
seg en ekte ansvarsfølelse i anliggender som berører Sakens interesser. Bahá’í samfunnsliv 
gjør det således til en plikt for enhver lojal og trofast troende å bli en intelligent, 
velunderrettet og ansvarlig velger, og gir ham også anledning til å heve seg til et slikt stade.” 

 
Mens personligheter ikke skal nevnes i forbindelse med bahá’í valg, er det helt på sin 

plass at troende diskuterer krav og kvalifikasjoner for medlemskap i den institusjon som skal 
velges. Shoghi Effendi gir klar veiledning på dette punkt: “Å omtale personer før valget ville 
etter min mening gi opphav til misforståelse og uoverensstemmelser. Det vennene bør gjøre, 
er å bli grundig kjent med hverandre, utveksle synspunkter, omgås i utstrakt grad og 
innbyrdes diskutere hvilke krav og egenskaper som er aktuelle for et slikt medlemskap, uten å 
henvise til bestemte personer eller å anvende disse krav og egenskaper på dem, hvor indirekte 
det enn måtte skje.” Blant de “nødvendige egenskaper” som anføres av Beskytteren, er 
“ubestridt troskap, uselvisk hengivenhet, et trenet intellekt, anerkjent dyktighet og moden 
erfaring”. Med en høynet bevissthet om funksjonene som det valgte organ skal utføre, kan 
den troende foreta en riktig vurdering av dem han bør gi sin stemme. Blant gruppen av 
personer som velgeren anser for å være egnet til å tjene, bør valget treffes under behørig 
hensyntagen til slike andre faktorer som aldersfordeling, mangfold og kjønn. Velgeren bør 
bestemme seg etter å tenkt seg nøye om over lengre tid før selve valget finner sted.  

 
Når troende kalles til å stemme ved et bahá’í valg, bør de være seg bevisst at de 

utfører en hellig oppgave som er enestående for denne religionsordningen. De bør nærme seg 
denne plikten i en holdning preget av bønn, idet de søker guddommelig veiledning og 
bekreftelse. Som Shoghi Effendi tilrådde, “må de vende seg helt og fullt til Gud og delta i 
valgene med rene motiver, åndelig frihet og et helliggjort hjerte”.  

 
Gjennom sin helhjertede tilslutning til bahá’í-valgprosessen vil de troende dag for dag 

bevitne en sterkere kontrast mellom bahá’í-administrasjonsordningens fremvoksende 
institusjoner og den forfallende samfunnsorden rundt dem. I denne økende forskjellen vil 
man se løftet om herligheten i Bahá’u’lláhs verdensorden – det system som er bestemt å 
skulle oppfylle menneskehetens høyeste forventninger. 
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