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Til verdens bahá’íer 
 
Kjære elskede venner! 
 
Triumfer av uvurderlige tegn for utfoldelsen av Guds Sak, – mange av dem som direkte 
resultat av de kjære perseres trofaste heroisme overfor de grusomme forfølgelser som er 
tilmålt dem – dette har preget året som gikk. Virkningen av denne utvikling bringer til veie 
strålende undervisningsmuligheter og fremmer proklamasjonen, som bare kan føre til store 
masseomvendelser og en økende prestisje når den blir grepet kraftig og entusiastisk. 
 
Hjertevarmende utvikling i oppførelsen av Mashriqú’l-Adhkárs i India og på Vest-Samoa, 
åpningen av den andre bahá’í radiostasjon i Peru, Latin-Amerika, opprettelsen av det 
europeiske kontor for det internasjonale bahá’í-samfunnet i Geneve, jevn fremgang under 
Syvårsplanens andre fase, oppmuntret utvidelse av systematisk bahá’í-undervisning for barn, 
ofre og den generøse flom av gaver fra et økende antall venner; alt bevitner en overflod av 
bekreftelser som Bahá’u’lláh belønner de hengivne bestrebelser utført av Hans elskede verden 
over. Den verdensomspennende oppmerksombet som har fulgt Troen i massemedia, som har 
åpnet dørene på vidt gap for masse-proklamasjon av det guddommelige Budskap, og de 
deltagende diskusjoner om Troen i de store internasjonale fora som har ført til at 
statsmyndigheter bar tatt affere, er alt sammen uten sidestykke i bahá’í-historien. 
 
Alt dette, kjære venner, tyder lovende for det kommende år som er rik på bahá’í begivenheter: 
50-årsdagen for bortgangen til Det Største Hellige Blad vil bli minnet ved 5 internasjonale 
konferanser samt ved en bokutgivelse, samlet i Verdenssentret og bestående av tekster om 
henne og noen hundre av hennes egne brev, – flyttingen av det permanente sete til Universelt 
Rettferdighetens Hus vil finne sted, – i november blir det 25-årsdag til minne om den elskede 
Beskytters bortgang, dette vil falle sammen med Syvårsplanens midtpunkt, – og året slutter 
med det 5. internasjonale konvent der de nasjonale rådsmedlemmer verden over kommer til 
Haifa for å velge Universelt Rettferdighetens Hus. 
 
De fremragende og uvurderlige aktiviteter utført av Sakens Hender er en kilde til stolthet og 
glede i hele bahá’í-verden. Overtagelse og videreføring av ansvar til hver av de kontinentale 
rådgivningsnemndene bevitner en ubetinget fremgang, og vi uttrykker vår varmeste takk og 
beundring til Det Internasjonale Undervisningssenter og til alle rådgivere for det store bidrag 
de utfører i stadig større grad for Bahá’u’lláhs spirende verdensordens stabilitet og dens 
utvikling. 
 
Når det gjelder bahá’í ungdom, arvingene til de tidlige heltemodige troende og hvis skuldre 
de står på – vi kaller dem til å fordoble sine anstrengelser i denne dag for vidstrakt interesse 
for Guds Sak, til å begeistre sine samtidige med det Guddommelige Budskap, og slik 
forberede seg til de dager når blir erfarne troende og kan påta seg en hvilken som helst 
oppgave som blir pålagt dem. Vi gir dem dette sitatet fra Bahá’u’lláhs Penn: 
 
"Velsignet er han som i sin første ungdom og på høydepunktet av sitt liv vil reise seg for å 
tjene Herrens Sak i begynnelsen og enden – og pryde sitt hjerte med Hans kjærlighet. Beviset 
av en slik nåde er større enn skapelsen av himlene og jorden. Velsignet er de utholdende og 



vel er det med dem som er faste." 
 
Bahá’u’lláhs åpenbarings oppadgående sol har sin synlige effekt på verden og på bahá’í-
samfunnet selv. Muligheter, etterlengtede undervisningsdrømmer, støttet opp av en strøm med 
bekreftelser, de ansporer i stadig økende antall hver individuell troende, hvert lokalt åndelig 
råd og nasjonalt åndelig råd. De fruktbare frø, sådd av ‘Abdu’l-Baha har begynt å spire innen 
den Guddommelig forordnete Orden, tolket og fastlagt av den elskede Beskytter. 
Menneskeheten er slått nesten på knærne, er ført vill og som en flokk uten hyrde er de sultne 
etter livets brød. Dette er vår dag av tjeneste; vi har den himmelske næring å tilby. 
Menneskene er desillusjonert med mangelfulle politiske teorier, sosiale system og strukturer. 
De higer etter, bevisst eller ubevisst, Guds kjærlighet og forening med Ham. Vårt gjensvar på 
denne voksende utfordring må bli et mektig oppsving av effektiv undervisning, som formidler 
den guddommelige ild som Bahá’u’lláh har tent i våre hjerter til en storbrann reiser seg fra 
millioner av sjeler i flammer med Hans kjærlighet, hvilket endelig skal bevitne at den Dag for 
hvilken Hovedlysgiverne i vår tro så ivrig har bedt for endelig er kommet. 
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