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Til verdens bahá’íer 
 
Høyt elskede Venner! 
 
Det gode resultatet av den innledende fasen av syvårsplanen er et oppmuntrende bevis på den 
Guddommelige omsorg som så kjærlig gir kraft til og verner om veksten i Guds Sak. Denne 
ennå spede Saken, pint og puffet av ubarmhjertige fiender i disse to årene, har i rask 
rekkefølge opplevd flere kontrastfylte kriser og seire, er omgitt av den økende uroligheten i en 
verden i oppløsning, har løftet sitt banner, har forsterket sitt fundament og utvidet omfanget 
av sine administrative institusjoner. 
 
Fornyete bitre og barbariske forfølgelser av Troen i dens fedreland, fem Guds Saks Henders 
bortgang til Abhá-kongedømmet, formørkelsen av verdens horisonter etter hvert som de 
mørke skyggene av universelle omveltninger og kaos slukker rettferdighetens og ordenens 
lys, er blandt de faktorene som i hovedsak har påvirket betingelsene for og skjebnene til Guds 
verdensomspennende hær. 
 
Bahá’í-samfunnet i Troens Vugge, som har vært vitne til ødeleggelsen av sitt mest hellige 
Gravmæle, beslaglegging av dets Hellige Steder, konfiskering av dets pengemidler og endog 
private eiendommer, martyrdøden til mange av dets tilhengere, fengsling og anholdning av 
medlemmer av dets Nasjonale Åndelige Råd og andre ledende skikkelser i sitt samfunn uten 
lov og dom eller å få nyheter om dem, berøvelsen av midlene til sitt livsopphold, bakvaskelser 
og ærekrenking av sine avholdte læresetninger, har stått faste som Morgengryets Budbringere 
og fremstått åndelig forente og trofaste, til stolthet og inspirasjon for hele Bahá’í-verdenen. På 
alle kontinenter på kloden har deres eksempel og ulykkelige tilstand ledet vennene til å 
bekjentgjøre Bahá’u’lláhs Navn som aldri før, personlig, lokalt, og gjennom alle massemedia. 
Bahá’í verdenssamfunn, som handler gjennom sine representanter i de Forente Nasjoner og 
gjennom sine Nasjonale Åndelige Råd, har henledet til oppmerksombeten hos regjeringer og 
verdensledere i mange områder læresetningene til og karakteren av Guds Tro. Verdens 
parlamenter, dens statlige styrer og dens menneskerettsorganisasjoner har gransket Bahá’í 
Saken og i mange tilfeller utvidet sin støtte og gitt uttrykk for sin sympati. 
 
Midt i denne tid- og energikrevende aktiviteten på vegne av våre elskede persiske brødre har 
Det Største Navns samfunn, langt fra å minske sine bestrebelser på å nå målene i den 
innledende fasen av syvårsplanen, fremmet dem med økt styrke. I tillegg til vennenes 
brennende ønsker på alle steder om å vise sin kjærlighet til sine brødre i Persia ved å 
undervise i Troen med dobbel styrke, har den videre inspirasjon til å undervise vært den som 
stammer fra tapet av de elskede Sakens Hender, en inspirasjon som blir pleiet ved reisene til 
de kjære Hendene som ennå er i stand til å yte denne kjærlige tjeneste for de troende. 
 
Utvidningen, i denne åpningsfasen av syvårsplanen, av fundamentene for Rådgiverne og 
sammenslåingen av de tretten regionale Rådene til fem kontinentale har i stor grad styrket 
denne livsviktige institusjonen til Troen. Den er blitt videre utviklet ved oppsettingen av et 
spesifisert arbeidsområde for kontinentale rådgivere som ble forutsett i de opprinnelige 
utnevnelsene. 



 
Reisingen av setet for Universelt Rettferdighetens Hus og templene i India og Samoa har 
fortsatt. Seks nye Nasjonale Åndelige Råd vil bli formet i løpet av denne Ridván: to i Afrika, 
det i SørVestAfrika/Namibia med sitt sete i Windhoek, og det i Bophuthatswana med sitt sete 
i Mmabatho; tre på de amerikanske kontinentene, Bermuda med sitt sete i Hamilton, 
Leewardøyene med sitt sete i St.Johns, Antigua, og Windwardøyene med sitt sete i 
Kingstown, St.Vincent; ett i Stillehavsområdet, Nemlig det i Tuvalu med sitt sete i Funafuti; 
og det Nasjonale Åndelige Rådet i Uganda vil bli gjendannet. I tillegg til de som skal dannes i 
løpet av det resterende av syvårsplanen er lagt følgende: to i Afrika, i Ekvatorial Guinea med 
sitt sete i Malabo, i Somalia med sitt sete i Mogadishu, og ett i Asia, det i Andaman og 
Nicobar-øyene med sitt sete i Port Blair. 
 
Økning av det totale antall Lokale Åndelige Råd og lokaliteter er registrert i løpet av 
åpningsfasen, og Bahá’í-samfunn i alle deler av verden har vist større enhet og modenhet i 
sine felles aktiviteter. 
 
Den andre fasen av syvårsplanen som åpner nå skal vare i tre år og vil bli etterfulgt av den 
avsluttende fasen på to år, og ender ved Ridván i 1986. 25-årsdagen for bortgangen til vår 
elskede Beskytter vil inntreffe i løpet av det andre året i den andre fasen av syvårsplanen, og 
dette samme år vil oppleve 50-årsdagen for bortgangen til Det Største Hellige Blad. 
Universelt Rettferdighetens Hus planlegger å utgi en samling av brev til henne og av utsagn 
om henne av Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá og den elskede Beskytteren, og med hennes egne 
brev. 
 
Alle Nasjonale Åndelige Råd er blitt tilsendt målene som er tilegnet deres samfunn i den 
andre fasen, og Bahá’í-verdenssamfunn står nå ferdig oppstilt til å utføre dem. Blandt 
hovedpunktene i utviklingen som er forutsett i denne fasen er: 
 
Universelt Rettferdighetens Hus tar i bruk sitt faste sete i skråningen av Karmelberget ovenfor 
Arken (Buen); 
 
Fullføring av tempelet i Samoa og fortsatt fremgang i arbeidet på tempelet i India; 
 
Videre utvikling av funksjonene til det internasjonale Undervisnings sentere og Rådgiverne, 
med særlig vekt på å fremme det åndelige, intellektuelle og sosiale livet i Bahá’í-samfunnet; 
 
Å avholde, i løpet av de første ni månedene av 1982, fem internasjonale konferanser, i Lagos, 
Nigeria; i Montreal, Kanada; i Quito, Equador; Dublin, Irland; og Manila, Filippinene, den 
siste finner sted som midtpunktet på en akse, som den elskede Beskytteren refererte til, hvis 
poler er Japan og Australia; 
 
Utarbeidelser av arkitekttegninger til det første tilbehør til det europeiske Mashriqu’l-Adhkár, 
nemlig et hjem for de gamle, og en økning i tallet på nasjonale og lokale Hazíratu’l-Quds; de 
sistnevnte vil bli spesielt i landdistriktene; og skal erverves eller bygges ved de lokale 
vennenes anstrengelser; 
 
Anskaffe seks nye tempeltomter, fem i Afrika og en i Australasia; og fem nye nasjonale 
eiendommer, fire i Afrika og en på de amerikanske kontinenter; 
 
Danne to forlag, ett på Elfenbenskysten og ett i Nigeria; 



 
En stor økning av produksjonen av Bahá’í-litteratur på et økende antall språk, med det 
endelige mål å gjøre det mulig for hver troende å ha en del av den hellige tekst tilgjengelig på 
sitt eget morsmål; 
 
Fullføring av ytterligere tre radiostasjoner i Sør-Amerika; 
 
Stor omsorg for utviklingen og styrkingen av Lokale Åndelige Råd rundt i verden; 
 
Utvikling av Bahá’í-samfunnsliv med særlig oppmerksomhet på Bahá’í-oppdragelsen av barn 
og den åndelige berikelse av samfunnet; 
 
Anbringe 279 pionerer i 80 land i løpet av det første året av den andre fasen. 
 
Rundhåndete og økte bidrag til Troens ulike fond vil bli absolutt nødvendig om de ovenfor 
nevnte oppgaver skal kunne følges opp med godt resultat. Videre kan det nå sees at vår 
elskede Tro kommer fram fra ubekjentheten, noe som vil fremtvinge nødvendigheten av nye 
foretagender som vil føre med seg store krav til fondet. Den voksende oppmerksombeten hos 
vennene rundt i verden i de siste årene på at Troens fond i virkeligheten er livsblodet i dens 
aktiviteter er et varmende varsel for framtiden. Vi er sikre på at denne oppmerksomheten vil 
øke, at flere Nasjonale Åndelige Råd vil gjøre store anstrengelser for å nå økonomisk 
uavhengighet, at nasjonale budsjetter vil bli møtt, og at det internasjonale Bahá’í-fondet vil 
motta en stadig økende strøm av bidrag som gjør dette fondet i stand til å følge opp de stadig 
økende internasjonale behov. 
 
Elskede venner, verden synker dypere inn i mørkets kjerne etter hvert som dens gamle orden 
rulles sammen. Mens vi strever mot våre mål med tillit, optimisme og urokkelig 
besluttsombet må vi aldri glemme at vår tjeneste er en åndelig tjeneste. Menneskeheten dør av 
mangel på sann religion, og dette er hva vi har å tilby menneskeheten. Det er Guds kjærlighet, 
åpenbart i Bahá’u’lláhs skikkelse, som vil gi næring til verdens sultne sjeler, og til slutt lede 
folkeslagene ut av den nåværende sump og til den velordnede, oppløftende og 
sjelsinspirerende oppgaven å etablere Guds Kongedømme på jorden. 
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