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Kjære bahá’í-venner! 
 

Valfart er en av de guddommelige forordninger som er nedfelt i Den helligste 
bok. I et brev til en pilegrim skriver ‘Abdu’l-Bahá: “Takk Gud for at du kom til den 
velsignede plett, la hodet på terskelen i det hellige gravmæle og kom som pilegrim til 
den sakrale helligdom hvorom det åndelige rikes innvånere kretser i tilbedelse.” 
Uttalelser gitt av eller på vegne av den elskede Beskytter viser at valfart til de hellige 
gravmæler kan bli et middel til at man “kan oppleve den mystiske kjærlighet som 
utgjør selve kjernen i all sann religion”, kan sette en i stand til å oppnå “en klarere 
visjon av troens oppgave og betydning” og kan “i høy grad styrke vennene og anspore 
dem til større tjeneste og offer.” 

 
Det Universelle Rettferdighetens Hus har hatt anledning til å foreta en 

gjennomgang av valfarten til Det hellige land og har gitt oss anvisning om å gjøre 
dere kjent med tiltak som det i årenes løp og i den senere tid har iverksatt for å gjøre 
valfart mer tilgjengelig for et større antall og mangfold av troende. 

 
Det er slutt på den lange ventelisten som hadde eksistert i mange år, og de som 

søker om å få komme på pilegrimsreise, gis nå en rekke datoer å velge mellom, kort 
tid etter at søknaden er mottatt. Ventetiden på fem år før man kan søke om å foreta en 
ny pilegrimsferd, er skåret ned til tre år, og det er iverksatt tiltak for å gjøre det lettere 
for et større antall familier og venner å reise sammen som pilegrimer. Slektninger 
eller venner av personer som ikke er registrerte medlemmer av bahá’í-samfunnet, kan 
nå be om tillatelse til at disse kan komme sammen med dem. Det gjøres anstrengelser 
for ytterligere å strømlinjeforme den web-baserte søknadsprosessen gjennom 
nettstedet pilgrimage.bahai.org. 

 
Noen av dere vil være kjent med at Rettferdighetens Hus også har innført et 

valfartsprogram for grupper, som har fått svært oppmuntrende respons. Blant dem 
som – med organisatorisk støtte fra sine nasjonale råd – får det privilegium å tilbringe 
dyrebare dager i områdene ved de hellige gravmæler og hellige steder forbundet med 
Bahá’u’lláhs og ‘Abdu’l-Bahás liv, er det pilegrimsgrupper fra utvalgte deler av 
verden som få tidligere hadde kommet fra, herunder avsidesliggende deler av store og 
fjerne land. Frem til i dag er sytti nasjonale råd innbudt til å delta i programmet, og 
troende fra førtifem land har allerede hatt det privilegium å foreta sin valfart gjennom 
denne prosessen. 

 
Dere bes om i samråd med rådgiverne å vurdere måter til å gjøre vennene mer 

oppmerksomme på valfartens betydning – også de venner som bor i avsidesliggende 
og isolerte områder, og hvordan flere troende kan bli oppmuntret til å benytte seg av 



denne store velsignelsen, med ‘Abdu’l-Bahás råd i tankene, om at besøk ved de 
hellige gravmæler “er obligatorisk dersom man har råd til det og er i stand til å gjøre 
det og ingen hindring står i veien”. I denne sammenheng kan filmen "Pilgrimage: A 
Sacred Experience" være til hjelp for dere, siden den ble laget for å hjelpe vennene til 
en bedre forståelse av valfartens åndelige fordeler og av dens rolle i å fremme ens 
hengivenhet overfor Saken. Filmen kan ses på pilgrimage.bahai.org. Som dere vil 
huske, ble filmen gjort tilgjengelig for alle nasjonale råd på en DVD som vedlegg til 
et følgeskriv datert 20. januar 2006. 

 
Rettferdighetens Hus vil fremføre bønner ved den hellige terskel om at deres 

overlegninger og handlinger med dette for øye kan tiltrekke seg Abhá-skjønnhetens 
bekreftelser. 
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