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Til det internasjonale bahá'í-konventet 
 
Kjære gode venner 
 
Universelt Rettferdighetens Hus er glad for å kunne møte medlemmene av de NÅR som er 
samlet i det hellige land, i nærvær av sakens hender og rådgivere fra alle kontinent, til dette 
fjerde internasjonale konventet, som vil se tilbake på femårsplanens gang sammen med dere 
idet vi går over i dens siste år. 
 
Åpningen av planen vitnet om ivrig tilslutning blant dens venner, og den ble nøye studert av 
de nasjonale trosinstitusjonene med hensyn til dens implikasjoner, krav, oppretting og 
oppsetting av planer for å oppnå dens mål og den ofte vanskelige kampen for å oppfylle det 
første av dens tre hovedmål, nemlig beskytting og styrking av det som var oppnådd i tidligere 
kampanjer. Denne fasen utvidet seg til flere måneder i mange land og i andre fortsatte den så 
lenge som midtveis i planens tidsskjema. 
 
Midtveis i planen ble det holdt internasjonale konferanser og samtidig lokale og nasjonale 
konferanser som spredde inspirasjon vidt og bredt som strømmet fra disse åtte 
hovedforsamlingene av troende. Disse samlingene fikk i gang en veldig akselerering av 
arbeidet og hjalp de troende over hele verden til å komme til en ny erkjennelse av ansvaret 
som var betrodd det Største Navns følgesvenner i arbeidet for den åndelige fornying av sine 
medmennesker. 
 
Vi er nå kommet til planens siste stadium og dette konventet gir oss den lykkelige stund å 
vurdere vår framgang og lede våre tanker mot fullstendig realisering av målene. 
 
Av de 130 NÅR som kommer til å virke i løpet av planens siste år, har 50 oppnådd helt eller 
nesten helt sitt undervisningsmål. Av de gjenværende 80 NÅR går det svært framover med ca. 
40 og de vil klare det dersom det nåverende tempo i undervisningsarbeidet deres fortsetter. Ni 
NÅR er begrenset av tilstander som gjør at fullbyrdelsen av deres arbeid på hjemlige marker 
er avhengig av omstendigheter som er utenfor deres kontroll. De gjenværende 30 NÅR ligger 
sørgelig etter og det er kun iherdige, oppofrende anstrengelser som vil gjøre dem i stand til å 
nå sine mål. 
 
Det andre av planens tre hovedmål, en veldig utviding av Bahá'í samfunnet, har gjort stor, 
men geografisk ujevn framgang. Nå er det mer enn 19000 LÅR og tallet på steder der det bor 
Baha'is er 83000. Denne utbredelsen har blitt ledsaget av en intensivering av proklamasjon og 
en økt bruk av massemedia som radio og TV. 
 
Det har vist seg en merkbar framgang i arbeidet med å vinne større anerkjennelse for Guds 
sak og i å knytte vennskapelige forbindelser med offentlige myndigheter, en sak av vesentlig 
betydning i disse dager, da det er en voksende opposisjon mot troen blant de som mistolker 
dens sanne natur og mål og som blir engstelige ved dens framgang. 
 
Noe av det mest betydningsfulle arbeid som er oppnådd med hensyn til Planen gjelder det 



tredje hovedmålet - utviklingen av Bahá'í livets utpregede karakter - og styrkingen og 
foreningen av strukturen i Bahá'í samfunnet. Sakens hender som har vært i forgrunnen ved så 
mange sider av arbeidet for troen har gitt utstrakt hjelp på dette området. 
 
De LÅR, fokussentra for trosundervisningen og styrkingen av samfunnet, vokser i erfaring, 
modning og visdom og sikrer seg å bli innflytelsesrike instrument i det å nære Bahá'í livet og 
setter igjennom planer for etablering av troen i områder utenfor dens egen rekkevidde av 
jurisdiksjon, under ledelse av NÅR og med oppmuntring og hjelp av hjelperådsmedlemmene 
og deres assistenter. Arbeidet med å utvikle LÅR er en oppgave uten ende for framtiden. Når 
Bahá'í samfunnet, som fremdeles er svært tynt spredt rundt om i verden, kommer kontinuerlig 
og med økende hurtighet til nye områder, vil nye Råd bli opprettet og de vil trenge tålmodig 
hjelp og opplæring i deres hellige plikter. 
 
Vennenes hengivelse og offer som har gitt dem Bahá'u'lláhs bekreftelse har resultert i de 
veldige framskritt til nå. Bevis på disse anstrengelser er tydelig når man ser på det økende 
antall nasjonale samfunn som, under den kloke forvaltning og det utfordrende lederskap av de 
NÅR, etterhvert blir økonomisk selvforsørgende, på grunn av at stadig flere troende selv 
setter opp spesifikke mål og planer om å tjene troen så dens framgang kan øke; ved en 
samling av mer enn 7000 pionerer som har kommet i løpet av denne tiden, ved igangsetting 
av reisende undervisning individuelt eller i team, ved større erkjennelse av bønnens makt og 
på mange andre måter. Tre avgjørende sider ved Bahá'í samfunnslivet som har hatt en markert 
framgang i løpet av de siste fire år er utviklingen av kvinner og ungdoms tjenester og Bahá'í 
undervisning av barn. Ungdommen har lenge vært i forgrunnen i undervisningsarbeidet og nå 
gleder vi oss over å se kvinnene i så mange land, der deres kapasitet stort sett tidligere var 
upåaktet, vie seg til livet i Bahá'í samfunnet. Undervisningen av Bahá'í barna får også mye 
oppmerksomhet som varsler godt for den framtidige Bahá'í generasjonen. 
 
Erfaring har vist at aktivt og vennskapelig samarbeid mellom kontinentale rådgivningsråd og 
NÅR har vært en særdeles kraftig, styrkende faktor for sakens framgang i alle henseender av 
arbeidet. 
 
Når en tenker på samfunnets vekst, har antall kontinentale rådgivere økt til 64 i løpet av 
planen, antall hjelperådsmedlemmer til 675. Ved den autorisasjon som er gitt dem, har 
hjelperådsmedlemmer utnevnt 3358 hjelpere som allerede spiller en betydelig rolle i 
opprettingen og styrkingen av LÅR og i det å gi næring til Bahá'í-levemåten i de lokale 
samfunn. Idet en koordinerer og dirigerer arbeidet til disse kontinentale Rådgivere fra det 
hellige land, er det internasjonale undervisningssenter nå godt etablert, og det bebuder den 
mektige rolle som det er bestemt å spille i funksjonen i den administrative orden til 
Bahá'u'lláh. 
 
Troen går gjennom en tid av veldig utvikling, så vel som økende opposisjon og voksende 
kompleksitet i problemene som møter den. Disse anledningene må bli grepet og problemene 
må bli overvunnet, for så kritisk er denne tid at menneskehetens framtid står på spill. I løpet 
av dette året vil Universelt Rettferdighetens Hus rådslå om natur, varighet og mål for det neste 
stadium i realisering av den guddommelige plan. Den faste grunn for oppnåelsen av 
femårsplanens mål, både de av kvalitet og de av kvantitet, er den veldige nødvendighet av 
månedene som nå ligger foran oss. La oss gå fram i optimismens ånd med tillit, bestemthet, 
mot og enhet. Jo større kjærlighet og enhet blant venner, jo raskere vil arbeidet gå fram. 
 
Måtte den allmektige velsigne tjenernes strev og inspirere deres hjerter til å gå inn for hans 



Sak med den grad av strålende tro og offer som vil tiltrekke seg deres hjelp av de seierrike 
skarer av Den Høyestes Forsamling. 
 
 


