
Det Universelle Rettferdighetens Hus 
 

31. desember 2005  
 
Til  verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner, 
 
    Etter hvert som de kontinentale rådgivernes samling i det Hellige Land går mot slutten, ønsker 
vi å dele med dere de følelsene av glede, triumf og tillit som har kjennetegnet mange dager med 
målrettet rådslagning om den nåværende femårsplanen og om de verdensomspennende tiltakene 
som vil etterfølge den. 
 
    Guds Saks Hånd ‘Alí-Muhammad Varqá åpnet konferansen med en gripende appell om resolutt 
handling og fylte møtet med en ånd av urokkelig besluttsomhet. Historier strømmet på om 
vennenes inspirerende aktiviteter og om lengselen og mottakeligheten blant verdens folk og brakte 
løfter om at Bahá’u’lláhs tro blomstrer mer rikelig i alle deler av verden. De stadig 
tilbakevendende spørsmålene som har opptatt bahá’í-samfunnet i nesten et halvt århundre, om 
hvordan vekstprosessen skal opprettholdes, og om hvordan man skal finne en balanse mellom 
utbredelse og befestning, fant klare svar i de erfaringene som er høstet i en rekke områder på alle 
kontinenter. Beretninger om hindringer som er overvunnet, om ny lærdom som er tilegnet og om 
kreativ innsikt som er utvist, gjorde det tydelig at Lysets Hær er rede til å rykke frem mot nye 
horisonter. 
 
    Det kan ikke herske noen tvil om at den planen som snart er endt, markerer en oppgang i troens 
fremgang. Vi ser frem mot de neste femten årene, de siste årene i formingstidens første århundre, 
med store forventninger om hva som vil bli utrettet. Ut fra dette fordelaktige utgangspunktet kan 
bahá’í-verdenen lett forstå det veldige omfanget av den uunnværlige drivkraften det 
Internasjonale Undervisningssenteret bidro med for å stake ut den kurs som i de senere år er satt, 
og kan dessuten skjelne de rike mulighetene som dets oppofrende bestrebelser varsler for 
fremtiden. 
 
    Vårt budskap av 27. desember som er rettet til konferansen, og som allerede har blitt 
videresendt til de nasjonale åndelige rådene, sammenfatter lærdommen om vekst frem til i dag og 
gir en skisse av prioriteringene i den neste planen. En vesentlig forutsetning for de kommende 
rådslagningene som vil finne sted på alle nivåer i samfunnet etter at rådgiverne vender hjem 
igjen, er at alle troende og institusjoner studerer budskapet nøye. 
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