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Til verdens bahá’íer 
 
Høyt elskede venner!  
 
 

Da ‘Abdu’l-Bahá for hundre år siden dro fra Haifa med kurs for Port Said, innvarslet det 
begynnelsen på et strålende nytt kapittel i troens historie. Det skulle gå tre år før han vendte tilbake 
til Det hellige land. Med henvisning til dette historiske øyeblikk skrev Beskytteren senere: 
“Etableringen av Bahá’u’lláhs tro på den vestlige halvkule – den mest fremragende prestasjon som 
for alltid vil være forbundet med ‘Abdu’l-Bahás embetstid – hadde … satt så voldsomme krefter i 
bevegelse og gitt så vidtrekkende resultater at det rettferdiggjorde aktiv og personlig deltagelse fra 
Paktens Midtpunkt selv …” Bahá’u’lláhs Sak hadde i over et halvt århundre vært kringsatt av 
fiendskapets og undertrykkelsens skarer, men da ‘Abdu’l-Bahá begynte sine reiser til Vesten, 
sprengte den sine hemmende bånd. For første gang siden troens begynnelse hadde dens anerkjente 
overhode fri adgang til uhindret å beskjeftige seg med dens guddommelig foreskrevne oppgave. 

 
Etter enhver jordisk målestokk ville ‘Abdu’l-Bahá ha syntes å være dårlig forberedt til å 

utføre den oppgaven han hadde foran seg. Han var sekstiseks år gammel, hadde vært landsforvist 
helt fra barndommen av, manglet formell skolegang, hadde tilbragt førti år som fange, hadde 
sviktende helse og var ukjent med Vestens skikker og språk. Likevel reiste han seg, uten tanke på 
eget velvære, uten å la seg avskrekke av farene som forelå, og med full fortrøstning til 
guddommelig bistand, for å gå i bresjen for Guds Sak. Han omgikkes forskjellige folkeslag i ni land 
i tre verdensdeler. Hans utrettelige anstrengelser hadde et omfang og en intensitet som skulle “gjøre 
hans tilhengere i Østen og Vesten målløse av beundring og forundring” og “øve en uforgjengelig 
innflytelse” på troens fremtidige utvikling. 

 
I de neste par årene vil bahá’íer verden over huske med glede de mange episoder som knytter 

seg til ‘Abdu’l-Bahás historiske reise. Men tiden for denne minnefesten er mer enn en tid til å 
minnes. Ordene ‘Abdu’l-Bahá ytret i løpet av sine reiser, og handlingene han utførte med slik 
fullkommen visdom og kjærlighet, byr på en overflod av inspirasjon og mangfoldige innsikter som 
de troende kan øse av, det være seg i sine bestrebelser på å favne mottagelige sjeler, på å høyne 
evnen til å tjene, på å bygge lokale samfunn, på å styrke institusjoner eller på å utnytte anledninger 
som dukker opp til å delta i sosial handling og bidra til offentlig meningsutveksling. Vi bør derfor 
tenke over ikke bare hva Mesteren oppnådde og satte i gang, men også over det ugjorte arbeidet 
som han har kalt oss til. I tavlene for den guddommelige plan gav han uttrykk for sin innerste 
lengsel: 

 
Å, om jeg kunne reise til disse områder – om det så skulle være til fots og i den 

ytterste fattigdom – og fremme den guddommelige lære i byer, landsbyer, fjellområder, 
ødemarker og havstrøk ved å la dette ropet lyde: Yá Bahá'u'l-Abhá! Dette kan jeg dessverre 
ikke gjøre. Hvor inderlig jeg beklager det! Gud gi at dere kan oppnå dette. 
 
Det er gått nesten hundre år siden disse ordene ble nedtegnet. Trinn etter trinn i den 



guddommelige plan er blitt gjennomført med suksess. Troen er blitt etablert over hele verden. Vi er 
å finne på de stedene som ‘Abdu’l-Bahá lengtet etter å besøke. Individer, samfunn og institusjoner 
er nå utstyrt med den yteevnen som er nødvendig for systematisk, vedholdende og samspillende 
handling. La derfor hver og en av dem som er trofaste i sin kjærlighet til ham, reise seg i denne 
dyrebare minneperioden og handle i hans navn. La dem tilby sin del, hvor beskjeden den enn måtte 
være, til fremgang for den plan han unnfanget – denne dyrebare og evigvarende arvelodd. 
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