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Til verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner! 
 
Mens vi skriver denne meldingen til dere, nærmer den kontinentale 
rådgiverkonferansen seg en triumferende avslutning. 
 
I åtte dager har rådgiverne fra samtlige verdensdeler rådslått om neste 
fase i prosessen med inntreden i skarer. I løpet av deres fem første 
møtedager ankom 849 medlemmer av deres hjelperåd fra 172 land til Bahá’í 
Verdenssenter og viste sin aktelse ved de hellige gravmæler i forventning 
om den stund da de alle ville komme sammen i en rekke sjelsbevegende 
begivenheter: Bestigning av de nyanlagte terrassene på Karmelfjellet, 
fotvandring rundt Bábs gravmæle, prosesjon langs stien på Buen for å besøke 
bygningen for Det Internasjonale Undervisningssenter, en åndelig seremoni 
for Â markere undervisningssenterets innflytting i sitt permanente sete, og 
deretter fellesrådslagninger om deres uunnværlige rolle i den femårsplanen 
som bahá’í-verdenen vil gi seg i kast med ved Ridván 2001. 
 
Rådgivernes egne overveielser har dannet hjertet i disse mektige 
aktivitetene. Deres rådslagninger har vært preget av en kombinasjon av 
nøkternhet og livlighet som har gitt deres diskusjoner en mer forfinet 
karakter og en mer opplyst forståelse. Av den trygge atmosfæren de har 
rådslått i, er det klart at deres institusjon har nådd et nytt stadium i 
sin modning. Selv om de hovedsakelig fungerer som enkeltpersoner, har 
rådgiverne fra alle nemnder fått samme syn på tingene. Ved å tilegne seg og 
innpasse det som ble lært og erfart av den systematiseringen som Fireårsplanen 
krevde, er de faktisk blitt forvandlet til kanaler for forenet tenkning. 
Vi erkjenner at den nye høyden i utviklingen av deres institusjon også 
gjenspeiler graden av utvikling som de åndelige råd og verdenssamfunnets 
andre institusjoner har nådd, med deres kloke og stadige råd. 
 
Da tiden for konferansen nærmet seg, var det tegn til at troen hadde nådd 
et punkt i sin utvikling der en ny horisont åpner seg foran oss. Slike 
antydninger ble formidlet i vår rapport siste Ridván om at kulturen i 
bahá’í-samfunnet endret seg i takt med at det vokste frem 
opplæringsinstitutter, at anleggsprosjektene på Karmelfjellet nærmet seg 
sin fullføring, og at de indre prosessene for å styrke institusjonene og de 
ytre prosessene hen mot enhet i verden ble mer fullstendig synkronisert. 
Disse antydningene ble utdypet i det budskapet vi stilet til den 
kontinentale rådgiverkonferansen for et par dager siden. Men den 
overordentlige dynamikken som var virksom under konferansen, gjorde at de 
utkrystalliserte seg i en virkelighet som var til å kjenne igjen. I en 
frydefull ånd beveges vi til å kunngjøre for dere at Bahá’u’lláhs tro nå 
går inn i den femte epoken av sin formingstid. 
 
Erkjennelsen av denne milepælen faller innenfor de mønstre som Shoghi 
Effendi innførte for å markere tidsskiller i Sakens historie. Blant disse 
så han for seg at en rekke epoker etterfølger hverandre i formingstiden. At 
Bahá’u’lláhs administrasjonsordning har nådd et så viktig punkt på en så 
avgjørende tid, når så mange medlemmer av rådgiverinstitusjonen er samlet i 
en storslagen fylking ved hans tros verdenssenter, må fylle enhver av hans 
hengivne tilhengere med glede og forundring. De vil vende tilbake til 



jordens fjerne hjørner som flammende fakler i tjenestens ånd. At de vil 
tilføre sine aktiviteter ny kraft, kan det ikke herske noen tvil om. Deres 
anstrengelser vil sikkert gjøre den sti bredere som fører til at 
Tolvmånedersplanen blir vellykket, og derigjennom til at man ved Ridván 
setter ut i livet det femårsforetagendet som vil være det første i en serie 
planer som løper helt til formingstidens hundreårsdag. 
 
Rådgiverne vil dra herfra idet de ser frem til sine snarlige rådslagninger 
med nasjonale åndelige råd angående gjennomføringen av den kommende planen 
i deres land. Under medvirkning av sine ivrige hjelpere vil de også hjelpe 
til med en rask videreføring av den påkrevde planleggingsprosessen til 
samfunnets regionale og lokale områder i hvert land. 
 
Mens disse begivenhetsrike dagers øyeblikk svinner, vendes våre hjerter i 
ydmyk takknemlighet til Den Eldgamle Skjønnhet for det overmål av 
velsignelser han har skjenket. Selve jorden på Karmel er opprømt over hans 
nådes undere idet fjellet gir sitt tilsvar til det frelsesrop han lot lyde 
i tavlen som bærer dets navn. Det glødende ønske han gav uttrykk for der, 
finner gjenklang i sjelen hos hans elskere over hele kloden: ”Å, hvor jeg 
lengter etter å forkynne for hver plett på jordens overflate og bære til 
hver eneste av dens byer det glade budskap om denne åpenbaring....” Vennene 
som nå er samlet midt blant all prakten i hjertet av Karmel, har hørt det 
med nye ører og har gjentatt sitt løfte om å besvare denne guddommelige 
lengselen. Måtte deres bedrifter i Bahás navn spre duften av hans 
åpenbaring viden om i enda større grad, gjøre grunnvollen for hans 
institusjoner enda fastere og sette et enda mer resolutt mot i hans 
verdenssamfunns aktiviteter, og derved drive frem prosessen med at skare på 
skare vil tre inn i frelsesarkens faste borg. 
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