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Vi retter disse ordene til dere fra sammenkomsten hvor de kontinentale 
rådgiverne i fem samfulle dager har overveid hva den neste verdensplanen innebærer. 
Deres innsiktsfulle drøftinger støtter seg til den imponerende mengden av kunnskap 
om prosessen for å bygge kapasitet, som nå skapes i tusenvis av områder verden over. 
I løpet av konferansen kom det tallrike beretninger med vitnesbyrd om Det største 
navns samfunns kreativitet, fasthet og evner i rask vekst, og fremfor alt om hvordan 
det setter sin lit til den allmektiges bekreftelser. Blant folk i alle deler av verden er det 
en økende forståelse av hvor virkningsfullt Bahá’u’lláhs legemiddel til helbredelse av 
samfunnets sykdommer er. 

 
Før avslutningen av formingstidens første århundre ligger det et tidsrom som 

strekker seg mellom to årsdager forbundet med umåtelig betydningsfulle dokumenter. 
Det begynner med hundreårsdagen for ‘Abdu’l-Bahás åpenbaring av tavlene for den 
guddommelig plan, akkurat da vennene gir seg i kast med et nytt trinn i denne planens 
utvikling. Det avsluttes ett hundre år etter ‘Abdu’l-Bahás bortgang, som ble etterfulgt 
av at Mesterens testament ble åpnet. Med dette i tankene og som en forberedelse til 
sin rådslagning fulgte de kontinentale rådgiverne medlemmene av Det Universelle 
Rettferdighetens Hus og Det internasjonale undervisningssenter for å besøke 
Mesterens hus – stedet der tre av tavlene for den guddommelige plan var blitt 
åpenbart, og der hans testament, få uker etter ‘Abdu’l-Bahás bortgang, var blitt 
opplest for troende fra fire verdensdeler. I dette hellige hus ble det like før den 
nærværende konferansen opplest avsnitt fra disse to chartrene som, slik Shoghi 
Effendi forklarte, satte i gang prosessene for å utbre troen og for å opprette dens 
administrative orden. Dette var en passende innledning til fem dager med rådslagning 
fokusert på ytterligere spredning av Bahá’u’lláhs lys og på styrking av hans 
institusjoners evne til å virke som kanaler som hans lovede velsignelser kan strømme 
til menneskeheten gjennom. 

 
Tiltakene i den kommende Femårsplan inngår i budskapet som vi stilet til 

konferansen på åpningsdagen, og som på samme tid ble spredt til alle nasjonale 
åndelige råd. Den veldige kraftanstrengelsen som Herrens elskede vil bli bedt om å 
gjøre, ble klart erkjent av rådgiverne, men de gav også uttrykk for sin tillit til bahá’í-
verdenens kapasitet til å møte denne utfordringen. Ikke på noe tidligere tidspunkt 
kunne man seriøst ha overveid et slikt foretagende, men basert på det som nå er i ferd 
med å bli oppnådd i inneværende plan, strekker mulighetens riker seg videre og 
bredere enn noen gang før. Hos oss ble hjertet rørt av rapportene som begynte å 
komme inn, i løpet av timer etter at vårt budskap til konferansen var blitt sendt, om at 
vennene ivrig kom sammen under ytre omstendigheter av alle slag for å hjelpe 
hverandre til å bli kjent med innholdet. Vi håper at studiet av budskapet vil spre seg 
raskt rundt om i samfunnet. I mellomtiden vil institusjonene iverksette slike 



administrative og organisatoriske tiltak som måtte være nødvendige for å sikre at 
planen får sin aller gunstigste start ved riḍván. 

 
I de få månedene som gjenstår før dette, vil arbeidet i den inneværende plan 

føres videre, og da særlig for å sette i gang nye vekstprogrammer. Hvert skritt som tas 
i denne retningen, vil gjøre samfunnet verden over mer beredt til å gå i gang med 
neste femårsforetagende. Hver eneste øyeblikk er dyrebart. Vi lengter etter å se hver 
troende velge den vei som ‘Abdu’l-Bahá gjentagne ganger kalte vennene til i tavlene 
for den guddommelige plan – en vei viet gudhengiven tjeneste i streben mot høye 
mål. I våre inderlige bønner på deres vegne vil vi bønnfalle planens opphavsmann om 
å gå i forbønn foran sin fars trone, om at han måtte lede dere i deres tjeneste like så 
lenge som det finnes sjeler som trenger til brød fra himmelen. 
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