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DET UNIVERSELLE RETTFERDIGHETENS HUS 
 

1. januar 2011 
Til verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner! 
 
De siste fem dagene har de kontinentale rådgiverne vært samlet til en konferanse i Det hellige 
land, der fremgangen for den guddommelige plan har vært gjenstand for oppriktig rådslagning 
som var preget av innsikt og klarsyn og samtidig var velfundert og preget av tillit. Det som 
skapte fryd og glede ved denne sammenkomsten, som nå nærmer seg sin avslutning, var de 
levende beretningene om tallrike bravader, bedrifter som sikret at Femårsplanens mål så 
overraskende ble nådd ett år tidligere enn tenkt. Det er vanskelig å uttrykke i ord hvor mye 
kjærlighet til dere som er blitt vist i løpet av disse få, flyktige dagene. Vi priser Gud for at han 
har oppreist et så dyktig samfunn, og takker ham for at han har frigjort deres vidunderlige 
potensialer. Det er dere som presenterer troens sannheter og hjelper sjeler til å anerkjenne Den 
Velsignede Skjønnhet, det være seg ved felles innsats eller gjennom egne bestrebelser. Det er 
dere som i titusenvis tjener som veiledere i studiesirkler overalt hvor mottageligheten blir 
tent. Det er dere som uten selviske tanker sørger for åndelig undervisning av barn og 
vennskapelig samvær for juniorungdom. Det er dere som ved å besøke andres hjem og 
invitere andre hjem knytter åndelige slektskapsbånd som fostrer en følelse av fellesskap. Det 
er dere som, når dere kalles til å tjene i institusjoner og innenfor Sakens organer, ledsager 
andre og gleder dere over det de oppnår. Og uansett hvilken del vi har i dette foretagendet, så 
er det vi alle som arbeider for, lengter etter, strever for og bønnfaller om en fremskynding av 
den forvandling av menneskeheten som Bahá’u’lláh så for seg. 
 
Nå er det en ny femårshorisont som kaller, rik på varsler og tegn. Grunntrekkene i planen, 
som vil begynne ved ridván, er angitt i et brev som vi stilet til rådgiverkonferansen under 
åpningssesjonen, og som ble oversendt til nasjonale åndelige råd samme dag. Vi håper at dere 
vil kunne studere det med ettertanke, ved siden av budskapet vi stilet til dere ved ri�ván 
2010, ved sammenkomster av alle slag – det være seg på nasjonalt, regionalt eller område-
nivå, i lokalsamfunn, nabolag og landsbyer, eller hjemme. Vi er sikre på at gjennom 
rådslagningene om planen dere deltar i, vil deres forståelse bli dypere, og at i bevisstheten om 
de åndelige krefter som støtter dere, vil dere bestemme dere for å gjøre dette globale 
foretagende til et personlig anliggende og bli like opptatt av menneskefamiliens velvære som 
for deres nærmeste slekts vedkommende. Det gleder oss stort at så mange sjeler rundt om i 
bahá’í-samfunnet er rede til å utmerke seg på denne måten. Men enda mer tilfredsstillende 
enn dette er den sikre kunnskapen om at i de neste fem årene vil det bli vunnet seire av 
ungdom og voksne, menn og kvinner, som nå kan være fullstendig uvitende om Bahá’u’lláhs 
komme, enn si den “samfunnsbyggende kraften” i hans tro. For dere eier et mektig redskap 
for å gi menneskehetens store masser åndelig styrke til å ta styring med deres egen skjebne, et 
redskap som er herdet i erfaringens smeltedigel. Dere kjenner Bahá’u’lláhs budskap godt og 
har hørt det klart og tydelig: “Jeg er visdommens sol og kunnskapens osean. Jeg oppmuntrer 
de svake og gjenoppvekker de døde. Jeg er ledelsens lys som opplyser veien. Jeg er den 
kongelige falk på den allmektiges arm. Jeg folder ut de slepende vingene på enhver vingebrutt 
fugl og sender den av sted på dens flukt.” 
 
Våre stadige bønner er med dere alle. 
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