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Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá’íer i ... 
 
Kjære bahá’í-venner! 
 

Det Universelle Rettferdighetens Hus har mottatt deres e-post av 16. september 
2015, der dere søker veiledning om hvordan man møter utfordringer som deres land 
står overfor som et resultat av den dramatiske økningen i tallet på migranter og 
flyktninger som kommer til Europa, og om deres innvirkning på bahá’í-samfunnet. Vi 
er blitt anmodet om å gi følgende svar. 

 
En bahá’í kan ikke unngå at hjertet blir påvirket av de nyheter og bilder som 

spres vedrørende hundretusener av sjelers vanskelige kår og lidelser – mange på flukt 
fra sitt krigsherjede hjemland for rett og slett å overleve og for å søke muligheten til et 
bedre liv. Det er imidlertid altfor lett å bli revet med av at krisen er så umiddelbar, og 
gjenta det som ropes på den ene eller den andre side i dagens debatt om strømmen av 
flyktninger og migranter, i et forsøk på å finne en rask løsning på et problem som bare 
er det nyligste symptom på et langt dypere og mer vidtrekkende forhold. Vennene bør 
påminnes om at den utfordring Europa nå står overfor, bare er enda et uttrykk for 
oppløsningen av en sørgelig mangelfull verdensorden, så levende beskrevet av den 
elskede Beskytter. Selv om regjeringer ikke har noe annet valg enn å reagere på en 
eller annen måte på de tragiske og opprivende forhold som i befolkningen nå vekker 
motstridende følelser av medlidenhet og bekymring, av fordom og frykt, finnes det 
ingen formålstjenlig løsning av politisk eller humanitær art. 

 
Siden vennene ønsker menneskeheten vel, bør de svare på slike utviklinger med 

innsikt, elevert diskurs og tillit. “La dem ikke se noen som sin fiende eller som en som 
ønsker dem ondt,” formaner Mesteren oss, “men la dem tenke på hele menneskeheten 
som sine venner, idet de betrakter utlendingen som en bekjent og den fremmede som 
en kamerat, er uten fordommer og ikke trekker noen skillelinjer.” Skjønt bahá’í-
samfunnet er dypt rørt av så manges lidelse, lar det seg ikke avlede av disse 
utviklingene, for i dem ser det ytterligere bevis på den gåtefulle virksomheten i Guds 
større plan som påskynder fremveksten av Bahá’u’lláhs orden. Slike verdensrystende 
hendelser vil forbli et trekk ved livet på dette stadium i formingstiden. Krig, konflikt, 
økonomiske forstyrrelser og sosial uro vil fortsette å ri verden og plage dens ledere. 
Når nasjonale åndelige råd har troens prinsipper sentralt i tankene, har fingeren på 
pulsen i sine nasjoner og kjenner kapasiteten i sine samfunn, er de i en enestående 
posisjon for å kaste lys på den sti som vennene bør følge. 

 
Når dere vurderer hvordan dere bør gi deres samfunn veiledning om måten å 

møte situasjonen på, bør dere hjelpe vennene til å styre unna å bli viklet inn i dens 
politiske dimensjoner og til å bestrebe seg på å løfte sine medborgeres blikk ved å 
rette oppmerksomheten mot de dypereliggende årsaker til de ovennevnte problemene 
og mot de læresetninger i troen som omhandler dem. Måtte vennene bestrebe seg på å 
høyne nivået i diskursen ved å henvise til de relevante åndelige og moralske 



prinsipper samtidig som de unngår å bli trukket inn i politiske eller sosiale debatter av 
dikotomisk art og avstår fra å komme med kommentarer som er stridbare, hissige, 
fordomsfylte eller splittende. Siden deres bahá’í-samfunn på sitt nåværende 
utviklingstrinn har begrensede ressurser, lar det seg ikke gjøre for troens institusjoner 
i ... å sette i gang et kollektivt handlingsprogram. Det kan likevel være rom for at noen 
troende enkeltvis, alt etter tilgjengelig tid, kapasitet og ressurser, i sine umiddelbare 
omgivelser kan gå inn i aktiviteter som sikter mot å yte humanitær hjelp. Faktisk er 
det bare naturlig for en bahá’í å ønske å rekke hånden ut til dem som er i nød. 

 
I de senere år er det blitt klart at i samfunn der Femårsplanens 

kapasitetsbyggende trekk har vært sterkt vektlagt, har det skjedd en betydelig økning i 
vennenes evne til å delta i sosial handling. Av den grunn ville dere gjøre klokt i å 
oppmuntre vennene til å holde frem i innsatsen for å styrke opplæringsinstituttet og 
planens aktiviteter, for der ligger nøkkelen til å mangedoble deres menneskelige 
ressurser og til å skape et vibrerende, forenet og kjærlig samfunn. Etter hvert som de 
gjør fremgang på denne veien, vil de i økende grad bli i stand til å yte påtagelige 
bidrag til den praktiske løsningen av de problemer som møter befolkninger på 
grasrota i større og mindre byer, i nabolag og landsbyer. Måtte disse ord fra Mesteren 
være en kilde til ledelse og inspirasjon for enhver troende i deres land. 

 
Hva dere angår, o dere Guds elskere, gjør deres skritt faste i hans Sak med 

en slik besluttsomhet at dere ikke lar dere ryste selv om verden skulle angripes 
av de verste ulykker. La dere ikke oppskake av noe, ikke under noen 
omstendigheter. Vær fast forankret som de høye fjell, vær stjerner som stiger 
opp over livets horisont, vær skinnende lamper i enhetens forsamlinger, vær 
ydmyke og underdanige sjeler i vennenes nærvær, ha et enfoldig hjerte. Vær 
ledelsens symboler og gudfryktighetens lys, løst fra verden og med et fast grep 
om det sikre og sterke håndfeste, idet dere sprer livsens ånd viden om og seiler i 
frelsens ark. Vær gavmildhetens morgengry, vær daggry for tilværelsens 
mysterier, steder der inspirasjonen stiger ned, glansens og herlighetens 
demringssteder, sjeler som næres av Den hellige ånd, fylt av kjærlighet til 
Herren, løsrevet fra alt uten ham, helliget over menneskehetens kjennetegn, 
ikledt de himmelske englers egenskaper, så dere kan vinne dere den største av 
alle gaver i denne nye tid, i denne underfulle tidsalder. 
 
I løpet av deres rådslagninger, og etter hvert som begivenhetene utvikler seg, vil 

dere uten tvil ha fordel av å benytte dere av rådgivernes anbefalinger. 
 
På vegne av de troende i ... vil Rettferdighetens Hus fremsi bønner i de hellige 

gravmæler om at de må bli ledet og bekreftet i sine edle anstrengelser for å fremme 
Guds Sak. 
 
Med kjærlige bahá’í-hilsener, 
 
Sekretariatet 


