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Til verdens baha'is

Inderlig elskede venner!

Et tidsrom på atten år skiller oss fra hundreårsdagen for Baha'u'llahs bortgang og 
åpenbaringen av Hans allmektige Pakt; menneskehetens skjebne i denne tiden kan 
intet menneske forutsi. Vi kan imidlertid tillitsfullt forutsi at Guds Sak – drevet frem av 
de mektige livskrefter som den bærer i seg – vil måtte skride frem med økende 
styrke, idet den vokser i omfang og utvikler større og større evner til å virkeliggjøre 
Guds hensikt på jorden. 

De rikelige bevis på guddommelig bekreftelse som i løpet av det siste tiår har 
belønnet baha'i-samfunnets intense og hengivne bestrebelser, er tydelige over hele 
jorden og gir en uimotsigelig forsikring om samfunnets evne til å vinne Baha'u'llahs 
gunst og besvare enhver utfordring det møter i Hans tjeneste.

Den Femårsplanen som dette samfunnet nå kalles til, danner åpningsfremstøtet for 
disse kritiske årene, Den er den tredje verdensplan som Lysets Hær setter ut i livet i 
sin gjennomføring av Abdu'l-Bahas Gudommelige Plan – dette verdensomfattende 
program som ble satt frem i Hans lysende klare brev og som ble beskrevet av Guds 
Saks Beskytter som den grunnleggende plan for Troens utbredelse i verden. Det var 
Beskytteren selv, det elskede "Guds tegn", som gjennom sin fremstilling og 
fortolkning av åpenbaringen, gjennom sin disiplin over og oppdragelse av baha'i-
samfunnet og gjennom en serie nasjonale planer tildelt de forskjellige enheter 
innenfor dette samfunnet, utformet Troens administrative orden og gjorde den til et 
instrument for å sette denne mektige grunnleggende plan ut i livet. Og selv trakk han 
opp og satte i verk den første verdensplan – det enestående lysende og åndelig 
strålende Tiårskorstoget. Dette korstogets seire reiste Baha'u'llahs banner over hele 
kloden, og den påfølgende Niårsplan styrket og utvidet Troens befestninger og øket 
tallet på Nasjonale Åndelige Råd – støttepilarene for Universelt Rettferdighetens Hus 
– til ett hundre og tretten, et antall som økes til ett hundre og femten ved dannelsen 
av Nasjonale Åndelige Råd i Hong-Kong og Sydøst-Arabia denne Ridvan.

Denne Femårsplanen har tre hovedmål: å bevare og befeste de seire som er vunnet; 
å gjennomføre en utstrakt og omfattende utvidelse av Baha'i samfunnet; å utvikle 
baha'i-livets særpreg, særlig i de lokale samfunn. For å oppnå disse generelle mål er 
det nødvendig at visse oppgaver utføres ved Troens Verdenssenter og av de 
nasjonale og lokale samfunn.

Ved Verdenssenteret vil arbeidet fortsette med å samle og klassifisere de Hellige 
Skrifter; autoriserte oversettelser av tre Skrift-samlinger vil bli utarbeidet og utgitt, 
nemlig brev fra Baha'u'llah åpenbart etter Kitab-i-Aqdas, bønner og utdrag fra Babs 
Skrifter – som sterkt vil forøke de bruddstykker av Hans Ytringer som nå er 
tilgjengelige i Vesten – og av Mesterens verker med et bredt utvalg fra den lange 



rekken av emner som ble belyst gjennom Hans guddommelige visdom; man vil 
begynne å reise det byggverk på Karmelberget som skal tjene som sete for 
Universelt Rettferdighetens Hus og håper på å fullføre det i løpet av Femårsplanen; 
videre utvidelse og utsmykning av hagene og landområdene rundt de Hellige Steder 
vil finne sted; forbindelsen mellom det Internasjonale Baha'i-samfunn og de Forente 
Nasjoner vil fortsatt bli styrket, det vil bli gjort vedvarende anstrengelser for å 
beskytte Troen mot forfølgelse og for å befri Troen fra bånd påtvunget den av 
ortodoks religion. 

På det internasjonale plan vil reisningen av to Mashriqu'l-Adhkar bli påbegynt – ett i 
India og ett på Samoa; åtte internasjonale undervisningskonferanser vil bli holdt 
rundt midten av Femårsplanen: to for de arktiske områder (en i Anchorage og en i 
Helsinki i løpet av juli 1976), en i Paris i august 1976, en i Nairobi i oktober 1976, en i 
Auckland og en i Bahia (Brasil) i januar 1977 og en i Merida (Mexico) i februar 1977.

Seksten nye Nasjonale Åndelige Råd vil bli dannet, nemlig Nasjonale Åndelige Råd 
for Bahama-øyene, Burundi, Kypros, De Franske Antiller, Hellas, Jordan, Mali, 
Mauritania, Ny-Hebridene, Niger, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Surinam og 
Fransk Guiana, Togo og Øvre Volta; i disse landene. må der skaffes nasjonale 
Haziratu'l-Quds, tempeltomter og endowments; formidlingen av nyheter og budskap 
– som er så livsnødvendig for baha'i-samfunnets kunnskap, oppmuntring og enhet – 
må gjøres rask og effektiv, og med tanke på sterk vekst i tallet på troende, Lokale 
Åndelige Råd og steder hvor baha'is er bosatt skal der utvikles et samordnet 
program for å oversette og utgi baha'i-litteratur med det endelige mål for øye å gjøre 
den Hellige Tekst og Troens lære tilgjengelig for hele menneskeheten – et program 
som vil innebære at seks baha'i-forlag grunnlegges og at baha'i-litteratur fortsatt 
støttes -, 409 hjelpeprosjekter mellom Nasjonale Råd er satt opp og ved Planens 
begynnelse trenges det 557 pionerer.

Ett av de trekk som særpreger Guds Sak er prinsippet om ikke å motta økonomiske 
bidrag for dens egne formål fra ikke-baha'is; støtte til baha'i-fondet er en gave 
Baha'u'llah har reservert for Sine erklærte følgesvenner. Denne rike gave legger det 
fulle ansvar for finansiell støtte av Troen på de troende alene, som hver og en er kalt 
til å gjøre sitt ytterste for å sikre at en stadig og rikelig strøm av midler holdes ved 
like og økes for å møte Sakens voksende behov. Mange baha'i-samfunn er for tiden 
avhengige av hjelp utenfra, og for dem nå målet være å bli uavhengige, i tillit til at 
den Gavmilde Herre – etter som deres anstrengelser øker – til sist vil sette dem 
istand til å tilby materiell rikdom såvel som sin hengivenhet, sine krefter og sin 
kjærlighet for Hans Tros fremgang.

Proklamasjon av Troen etter utarbeidede planer og med sikte på økende bruk av 
masse-media må utføres energisk. Det bør huskes at proklamasjonens hensikt er å 
gjøre hele menneskeheten kjent med at den nye Åpenbaringen eksisterer og hva 
dens generelle mål er, mens undervisningsprogram bør planlegges for å befeste 
mennesker fra alle samfunnslag.

Det veldige reservoar av åndelig energi, iver og idealisme hos baha'i-ungdommen, 
som så effektivt bidro til at niårsplanen lyktes, må dirigeres i retning av og brukes så 
det monner til proklamasjon, undervisning og konsolidering av Troen. Åndelige Råd 
oppfordres sterkt til å sørge for rådslagning og tilbud på veiledning for baha'i-



ungdom som prøver å planlegge sitt liv slik at de kan tjene Guds Sak på den aller 
beste måte.

Å oppdra barn i Troens lære må bli sett på som en grunnleggende plikt for alle 
baha'i-foreldre, for hvert lokalt og hvert nasjonalt samfunn, og dette må bli en 
grunnfestet baha'i-aktivitet i løpet av denne Planen. Dette bør innebære moralsk 
opplæring ved ord og eksempel og aktiv deltagelse for barn i baha'i-samfunnsliv.

Denne Femårsplanen må bli vitne til at der i det verdensomspennende baha'i-
samfunnet utvikles tydelige baha'i kjennetegn nedlagt i det av Baha'u'llah selv. 
Menneskehetens enhet er det sentrale prinsipp i Hans Åpenbaring; baha'i-
samfunnene må derfor bli kjent for å vise denne enheten. I en verden som stadig blir 
mer splittet av partiånd og gruppeinteresser må baha'i-samfunnet utmerke seg ved 
samstemmighet og harmoni i sine forhold. Den menneskelige rase nærmer seg 
moden alder, og dette faktum må gjenspeile seg i at disse samme baha'i-samfunn 
viser moden, ansvarlig forståelse av menneskelige problemer og administrerer sine 
saker på en klok måte. Å praktisere og utvikle slike baha'i-egenskaper er et ansvar 
som gjelder såvel enkelt-baha'is som administrative institusjoner, skjønt den aller 
største muligheten til å fremme deres vekst ligger hos  de Lokale Åndelige Råd.

Som guddommelig forordnet institusjon virker det Lokale Åndelige Råd på det 
menneskelige samfunns primære plan og er den grunnleggende administrative 
enhet i Baha'u'llahs Verdensorden. Det har å gjøre med enkeltpersoner og familier 
som det stadig må oppmuntre til å forenes i et baha'i-samfunn som merker seg ut – 
som er gitt kraft og beskyttelse av lovene, forordningene og prinsippene i 
Baha'u'llahs Åpenbaring. Det beskytter Guds Sak, det opptrer som baha'i-flokkens 
kjærlige hyrde. Styrking og utvikling av de Lokale Åndelige Råd er et meget viktig 
mål i Femårsplanen. Oppnåelse av dette ene målet vil virke sterkt berikende på 
baha'i-livets kvalitet, vil øke Troens evne til å ta imot den massetilslutning som er 
igang allerede nå og vil fremfor alt vise baha'i-samfunnets solidaritet og stadig 
tydeligere egenart og således trekke flere og flere sjeler til Troen og fremby et 
tilfluktssted for de ulykkelige millioner uten leder i den åndelig forfalne og 
dødsmerkede nåværende orden.

"Disse Åndelige Råd," skrev Abdu'l-Baha, "blir hjulpet av Guds Ånd. Deres forsvarer 
er Abdu'l-Baha. Over dem sprer Han Sine vinger. Hvilken nåde er større enn 
denne?" Og et annet sted: "Disse Åndelige Råd er skinnende lamper og himmelske 
haver. Fra dem sprer det seg en vellukt av hellighet over alle himmelstrøk, og 
kunnskapens lys stråler ut over alle skapte ting. Fra dem strømmer livets ånd i alle 
retninger. De er i sannhet mektige kilder for menneskets fremgang, til alle tider og 
under alle forhold."

I Femårsplanen skal Lokale Åndelige Råd som dannes for første gang dannes når 
som helst der er ni eller flere voksne troende i det område det gjelder. Siden må de 
bli valgt eller erklært ved Ridvan. Nasjonale Åndelige Råd blir bedt om å tildele – og 
oppmuntre Lokale Åndelige Råd til å påta seg – mål innenfor Femårsplanens 
generelle ramme, å rådslå med dem og hjelpe dem til å gjøre større anstrengelser 
for gradvis å påta seg sin egentlige funksjon og sitt egentlige ansvar i Baha'u'llahs 
Verdensorden. Vennene blir bedt om å skjenke det Lokale Åndelige Råd helhjertet 
støtte og samarbeid, først ved å stemme på medlemmer og dernest ved energisk 



innsats for dets planer og programmer, ved å be for dets frengang og glede seg over 
at det stiger opp til innflytelse og ære. Donne kostelige perle, denne Guds gave 
innenfor hvert samfunn, må bli skattet, næret, elsket, hjulpet, adlydt, og bedt for.

Et slikt velfundert, aktivt og lykkelig samfunnsliv som de fullt ut effektive Lokale 
Åndelige Råd lar oss ane, vil utgjøre et solid grunnlag, og fra det kan vennene hente 
mot og styrke og kjærlig støtte til å bære det Guddommelige Budskap ut til sine 
medmennesker og til å føye sitt liv etter Budskapets kjærligsinnede herredømme.

De handlinger og programmer, alle disse verdensomspennende aktiviteter, som dere 
blir kalt til, har bare et siktepunkt – å opprette Guds Rike på jord. På hvert trinn i 
denne prosessen og på alle plan av baha'i-ansvar – hva enten det er individuelt, 
lokalt eller nasjonalt – vil dere bli oppmuntret, få råd og hjelp fra den guddommelig 
forordnede institusjon Guds Saks Hender, en institusjon som ble veldig styrket ved 
den vellykte grunnleggelsen av det Internasjonale Undervisningssenter. Det at dette 
Senteret står frem fullbyrder oppnåelsen av det mål – kunngjort for nesten ti år siden 
– å skulle sikre den fremtidige fortsettelse av de spesielle funksjoner (beskyttelse og 
utbredelse) som den Hellige Tekst pålegger Sakens Hender. Det Internasjonale 
Undervisningssenteret – som fører tilsyn med og koordinerer Rådgivningsrådenes 
arbeid rundt om i verden – sørger ved sitt arbeid for at kjærlighet, veiledning og hjelp 
fra Sakens Hender gjennom Rådgivningsrådene, deres Hjelperådsmedlemmer og 
disses assistenter gjennomsyrer hele strukturen i baha'i-samfunnet.

De Øverste forvaltere for Baha'u'llahs forsiktig spirende verdenssamvelde har 
sannelig sikret dette voksende samfunn omsorg for dets velferd, for utviklingen av 
dets karakter, for dets åndolige oppmuntring – som alt er plikter knyttet til deres høye 
stilling.

Etter hvert som den gamle orden viker for den nye, så er de forandringer som nå 
skjer i menneskelige forhold av en slik art at de får tanken til å steile. Det er 
anledningen for Herrens hærskarer. Uten å la seg forferde eller skremme av 
vrakgodset fra "lenge skattede idealer og ærverdige institusjoner" som nå blir "feiet 
bort og forvist til hendøende og glemte læresetningers mørke natt", må baha'i 
verdenssamfunnet strømme frem med iver og stadig økende kraft for å bygge disse 
nye gudegitte institusjoner som vil spre lyset fra hellige prinsipper og læresetninger 
sendt ned fra Gud i denne tid for hele menneskehetens frelse.
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