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Til verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner! 
 
Den vellykkede igangsetting av Syvårsplanen og fremskrittene gjort i det første år av dens 
åpningsfase mildner i noen grad de tragedier og ulykker som i det forløpne år har angrepet 
Guds kjempende Tro. Den nyeste bølge av forfølgelse sluppet løs mot oss i vår Tros Vugge er 
blitt skjerpet ved en Guddommelig forordning som hjemsøkte hele bahá’í verdenssamfunnet. 
Mens de var fullt engasjert i deres fremragende tjenester for Guds Tro og innen det korte 
tidsrom av tyve uker ble tre Hovedforvaltere for Bahá’u’lláhs Verdensorden, som ennå er på 
fosterstadiet, Guds Saks Hender Enoch Olinga, Rahmatu’lláh Muhájir og Hasan Balyúzí kalt 
til Abhá Kongeriket, idet de etterlot resten av oss berøvet og sjokkert ved umåteligheten av 
vårt tap og den tragiske brutalitet ved omstendighetene som ledsaget mordet på avholdte 
Enoch Olinga og medlemmer av hans familie. 
 
I Iran åpnet forvirringen som har grepet hele landet veien for de voldsomme og forherdede 
fiender av Troen til, uhemmet av noen effektiv autoritet, å gi sitt fanatiske hat fritt løp. Bábs 
Hellige Hus er blitt revet ned og forslag er blitt gjort om å radere bort selve tomten. Síyáh-
Chál og Bahá’u’lláhs Hjem i Teheran er blitt beslaglagt sammen med alle andre Hellige 
Steder og eiendommer. Et medlem av det Nasjonale Åndelige Råd og to fra det Lokale 
Åndelige Råd i Teheran er blitt kidnappet og tilholdsstedet for to av dem er fremdeles ukjent 
mens den tredje er i fengsel. En Rådgiver og noen venner tilknyttet det Nasjonale Kontor eller 
som er medlemmer av det Lokale Åndelige Råd for Teheran har også blitt fengslet. Bahá’íer 
er blitt sterkt presset til å avsverge sin Tro og i et tilfelle fulgte en troende, som nektet å gjøre 
så, martyrenes ærefulle sti og ble henrettet. Utover alt dette har en kampanje av bakvaskelse 
og falske anklager blitt ført mot vennene i en anstrengelse for å gjøre den til syndebukker for 
tøylesløse mobber. 
 
Og likevel, som alltid i Guds Sak er den godgjørende virkning av foreningen tragedie og 
triumf klart synlig. Den urokkelige tro til det inderlig elskede, voldsomt prøvede, alltid 
trofaste Persiske Bahá’í samfunn, ledet ved det modige standpunkt og eksempel fra dets 
Nasjonale Åndelige Råd, støttet og inspirert av Rådgiverne og deres Hjelperådsmedlemmer, 
har bevirket en åndelig gjenopplivelse av de elskede vennene. De har forenet seg som et 
menneske for å presentere en holdning av strålende åndelighet og tillit og vise seg, som en 
iakttager rapporterer, lik et blendende samfunn av ivrige, strålende nye troende. 
 
Heller ikke er innflytelsen av deres svar på lidelsene eom oppsluker dem avgrenset til deres 
hjemland. Fra fjerneste øst til fjerneste vest, fra pol til pol, hvor som helst Bahá’u’lláhs 
Banner er blitt innpodet, har vennene følt impulsen til oppofrelse og reist seg for å påta seg 
den umåtelige andel av Troens arbeide innen undervisnings- og pionerområdet og i finansielle 
bidrag, som de persiske vennene for øyeblikket ikke lenger er i stand til å påta seg. 
 
Den vidunderlige kjærlighet vekket i bahá’í-hjerter over alt av den plutselige, ubeleilige 
bortgang av de elskede Sakens Hender, har beveget de troende til å hellige seg selv på ny, 
med forøket iver og selvoppofrelse, for å fremme det arbeide som alle Sakens Hender har viet 
sine liv. 
 
Den verdensomspennende respons fra vennene til disse tragedier er enda mere oppmuntrende 



med henblikk på de klare advarsler gitt uttrykk for av ‘Abdu’l-Bahá og den elskede 
Beskytteren om den voldsomme og omfattende motstand som Guds Saks tiltagende vekst vil 
vekke. Der er ingen tvil om dette. Shoghi Effendi henledet oppmerksomheten mot "omfanget 
og karakteren av de krefter som er forutbestemt å strides med Guds hellige Tro", og støttet sitt 
argument med "disse profetiske og illevarslende ord" fra ‘Abdu’l-Bahá: "Hvor stor, hvor 
uendelig stor er Saken! Hvor voldsomt er jordens folk og folkeslags stormløp mot den. Om 
ikke lenge skal skrikene fra mengdene i Afrika, i Amerika, ropet fra europeeren og tyrkeren, 
klageropene fra India og Kina bli hørt fra fjern og nær. Alle som én vil de reise seg med all 
deres styrke for å motstå Hans Sak. Da skal Herrens riddere, bistått av Hans nåde fra det høye, 
styrket ved tro, hjulpet ved forstålsens kraft, og forsterket ved Paktens legioner; reise seg og 
gjøre sannheten av verset: ‘Se den forvirring som har rammet de beseiredes stammer!’, 
åpenbar." 
 
Den elskede Beskytteren gikk i detalj om dette emne og dets uunngåelige resultat: "Veldig 
som den kamp Hans ord forespeiler er, bringer de også vidnesbyrd om den fullstendige seier 
som Det Største Navns forsvarere til sist er bestemt å oppnå." 
 
Derfor er det det vår hellige plikt å gjøre den ytterste bruk av vår frihet, hvor som helst den 
eksisterer, til å fremme Guds Sak mens vi kan. Den sikreste måte å gjøre dette og å vinne 
Bahá’u’lláhs velvilje er å forfølge, med innvielse og utrettelig styrke, målene i hvilken som 
helst Plan som gjelder, for Bahá’u’lláh har erkIært: "Å hjelpe Meg er å undervise i Min Sak." 
 
En god start er blitt gjort med Syvårsplanen. Ved Troens Verdenssenter har den uavbrutte 
fremgang i reisingen av Setet for Rettferdighetens Hus, reparering og gjenoppussing av 
‘Abdu’lláh Páshás Hus, videre utvidelse av hagene som omgir Haram-i-Aqdas i Bahjí, og 
innledningen til en alminnelig reorganisering av arbeidet til Verdenssentret for å tilpasse til 
dets stadig voksende behov og gjøre bruk av de mest moderne teknologieke utviklinger, 
funnet sted. 
 
I det internasjonale virkeområde bærer den entusiasme som vennene over alt hilste 
igangsettingen av Syvårsplanen og forberedte seg på å oppnå målene for den første toårsfasen, 
deres generøse og offervillige flom av midler til fondet, de tillitsfulle og opprettholdte 
bestrebelser for å videreføre de to hellige tiltak på det indiske subkontinent og i hjertet av det 
vidstrakte Stillehavet, den konstante aktivitet til det Internasjonale Bahá’í Samfunn i å pleie 
dets forbindelser med De Forente Nasjoner, den store økning i antallet av barns Bahá’í klasser 
og de utallige seire vunnet på undervisningsområdet, opptegnet ved etableringen av Det 
Største Navns verdensomspennende samfunn i over 106000 lokaliteter, alt bærer vitnesbyrd 
om den uangripelige og i sannhet alltid økende livskraft til Guds Sak. Antall pionerer og 
reisende undervisere som har kommet inn i området i løpet av Syvårsplanen, og økningen i 
antall nasjonale samfunn som har sendt dem ut er svært oppmuntrende. Denne strøm av 
pionerer og reisende undervisere må bli øket og mer vidt utbredt, og vi håper inderlig at, i det 
aller minste, alle disse pionerer som fyller de anviste mål for første fase av Syvårsplanen vil 
være på deres post ved Ridván 1981. 
 
På proklamasjonsområdet har enestående publisitet blitt innvilget Guds Tro, hovedsakelig 
som et resultat av forfølgelsene i Iran. I tillegg har viktige oppnåelser blitt gjort i Bahá’í radio 
virksomheten i Sør-Amerika, hvor kortbølgesending har utvidet rekkevidden til Radio Bahá’í 
i Otavalo, Ecuador, og hvor en ny stasjon blir etablert i Puno, Peru, pål breddene av 
Titicacasjøen. Begge disse oppnåelser gir nye muligheter, som ikke kan måles, for 
undervisning, proklamasjon og befestelse av Saken i det området. 



 
På 88 av verdens språk er forsyningen av Bahá’í litteratur blitt beriket, mene tre nye språk er 
føyd til og bringer antallet på hvilke bahá’í materiale er tilgjengelig opp i 660. 
 
Det Nasjonale Åndelige Råd for Transkei med dets sete i Umtata vil bli formet ved 
Ridván1980. Ved Ridván 1981 vil seks nye Nasjonale Åndelige Råd bli formet, to i Afrika, 
Namibia med dets sete i Windhoek, og Bophuthatswana med dets sete i Mabatho; tre i 
Amerika, Leeward Øyene med dets sete i St. Johns, Antigua, Windward Øyene med dets sete 
i Kingstown, St. Vincent, og Bermuda med dets sete i Hamilton; et i Austral-Asia, Tuvalu 
med dets sete i Funafuti. Med stor glede kunngjør vi gjendannelsen av det Nasjonale Åndelige 
Råd i Uganda, som skal finne sted ved Ridván 1981. 
 
I løpet av det kommende år vil det Universelle Rettferdighetens Hus, i samråd med det 
Internasjonale Undervisningssenter, gjennomgå oppnåelsene for den innledende fase og vil så 
kunngjøre til alle Nasjonale Åndelige Råd målene som de skulle strebe mot i neste stadium av 
Syvårsplanen. 
 
I løpet av dette siste år av den innledende fase anbefales Nasjonale Åndelige Råd å fortsette 
deres vise og verdige tilnærmelser til fremtredende mennesker i alle områder av menneskelig 
bestrebelse, for å gjøre dem kjent med Troens natur og Ånd og å vinne deres anseelse og 
vennskap. Samtidig må kraftige kampanjer fortløpende bli satt i verk for mer og mer direkte 
og til så store tilhørerskarer som mulig å proklamere eksistensen av og de grunnleggende 
prinsipper for Guds Tro. Nå er tiden inne, mens alle menneskelige bestrebelser på å reparere 
den gamle orden bare resulterer i dypere og dypere forvirring, å proklamere konstant og åpent 
Troens fordringer og Bahá’u’lláhs forløsende kraft. 
 
Den vidunderlige fremdrift utviklet ved Planens begynnelse og som nå driver Bahá’í 
verdenssamfunnet fremover til oppnåelsen av de umiddelbare mål i den innledende fase, må 
bli opprettholdt og så menn akselerert, slik at faste fundamenter i samfunnets åndelige liv kan 
bli lagt og dets krefter samlet for vinningen av de spesielle oppgaver som det vil bli utfordret 
med i hoveddelen av Planen. 
 
Våre hjerter går ut i kjærlighet og beundring for vennene i Iran og i takknemlighet til de 
troende i hele verden for deres spontane forsvar av deres forfulgte brødre og deres vilje til å 
påta seg den byrde som, for enhver pris, må bæres. 
 
Med kjærlige bahá’í-hilsener, 
 


