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Til verdens bahá’íer 

 

Inderlig elskede venner! 

 

Vårt budskap av 28. desember 2010 til konferansen for de kontinentale rådgiverne gav en kort 

beskrivelse av vekstprosessen som begynner å utvikle seg i et område, ofte som resultatet av 

at en enkelt hjemmefrontpioner engasjerer seg i meningsfylt samtale med lokale beboere. Vi 

pekte også på at mer fremskredne områder, der handlingsmønsteret forbundet med et intensivt 

vekstprogram er blitt fast etablert, ofte vil tjene som forråd med pionerer som kan bli sendt til 

andre områder, særlig på hjemmefronten – i noen områder for å sette i gang en systematisk 

tilnærming til å dele Bahá’u’lláhs lære, og i andre for å styrke de allerede igangsatte 

utvidelses- og befestelsesprosessene. Det er ikke tvil om at forflyttingen av pionerer forblir et 

uunnværlig innslag i det åndelige foretagende som Det største navns samfunn er i gang med. 
 

I løpet av den nylig avsluttede Femårsplanen trådte over 3500 internasjonale pionerer inn på 

tjenestens arena for å styrke troens arbeid på utallige måter rundt om på kloden. Samtidig var 

vi svært tilfredse med å se et oppsving i forflyttingen av hjemmefrontpionerer, i et antall 

jevnstort med dem som reiste seg for å tjene på det internasjonale felt, og med en oppofrende 

innsats som utgjorde et tydelig bidrag til at planens mål ble nådd på et tidlig tidspunkt. I de 

neste fem årene vil en vellykket gjennomføring av planen kreve at flere tusen engasjerte sjeler 

yter sine tjenester, sjeler som – drevet av sin kjærlighet til Den velsignede skjønnhet – vil 

forlate sine hjem for å slå seg ned i landsbyer, småbyer og storbyer for å øke antall områder 

med vekstprogrammer til 5000. 

 

Nasjonale åndelige råd vil i nært samarbeid med kontinentale rådgivere og kontinentale 

pionerkomitéer fortsette å spille en avgjørende rolle i å utvide de troendes bevissthet om 

Sakens kritiske behov, og i å bistå med å utplassere pionerer i anviste områder. De vil 

imidlertid ikke bli bedt om å sette numeriske mål til å begynne med, slik tidligere praksis var, 

for dem som skal sendes utenfor deres grenser i de kommende fem år. Vi vil heller 



regelmessig gjøre utvalgte nasjonale råd i ulike deler av verden oppmerksomme på bestemte 

påtrengende pionerbehov, fastslått av Det internasjonale undervisningssenter i dets løpende 

anstrengelser for å følge troens fremgang rundt om på kloden. Håpet er at nasjonale råd da 

raskt vil være i stand til å sende pionerer som reagerer på denne spesielle appellen. I så 

henseende er et lovende mønster i utvikling i bestemte regioner der troende reiser seg for å 

tjene i et naboland eller i et land som ligger lenger borte, men i samme verdensdel. Denne 

utviklingen fører med seg fordelen ved nærmere kjennskap til kulturen og språket i landet der 

de bosetter seg, noe som gjør dem mer virkningsfulle og øker nytten ved bruken av deres 

tjenester.  

 

I tillegg til å reagere på spesielle appeller som institusjonene fra tid til annen kommer med, 

om pionerer til hjemmefronten og til utlandet, er vennene selvsagt velkomne til å reise seg til 

enhver tid og fra ethvert sted for å bosette seg i enhver region der de føler at de best kan bidra 

til å fremme Saken. Likevel ville deres bestrebelser gi større effekt dersom de, etter råd fra 

institusjoner, skulle rette innsatsen mot områder – endog landsbyer og nabolag inne i områder 

– som står i fokus for systematisk oppmerksomhet. Det er vårt brennende håp at de troende vil 

reise seg, i rekke etter rekke, med et klart syn født av erfaring og med full tillit til Guds 

bekreftelser, for å tilby hans livgivende budskap til enhver ivrig sjel, til enhver mottagelig 

befolkning. Våre bønner ved den hellige terskel vil ledsage dem mens de bestreber seg på å 

gripe de rike muligheter som nå åpner seg foran dem. 
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