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Til Norges bahá’íer. 
 
Inderlig kjære venner! 
 
I anledning av denne gledelige ridván-festen, den "Største Fest", "Guds Fest", idet bahá’í-
verdenen går inn i tredje og siste fase av SyvårsPlanen, henvender vi oss til deres samfunn 
med stor anerkjennelse av de betydelige oppnåelsene til de hengivne troende i Norge i løpet 
av de fem årene som er gått siden planens begynnelse. 
 
Selv om mange utfordrende oppgaver ennå står foran dere, har vi glede merket oss deres 
solide resultater: 
 
– det faktum at siden planens begynnelse har antallet troende øket med 80%, og dere har 
overgått målet for antall lokaliteter; 
 
– nok en øy i Lofoten er åpnet for troen, så vel som Vestfold fylke, og 
undervisningsaktivitetene er utbredt til andre nye områder; 
 
– noen av vennene har flyttet til landsbygda i et forsøk på å nå nye lovende grupper av 
befolkningen; 
 
– deres lokale åndelige råd har gitt seg i kast med undervisning i sine naboområder; 
 
– vellykkede sommer– og vinterskoler, konferanser og seminarer er avholdt, med det  for øye 
å øke kunnskapen og styrke det åndelige liv hos de troende; 
 
– bahá’í-barneundervisning foregår regelmessig, og passende litteratur gjøres tilgjengelig for 
dem; 
 
– generelt går oversettelses– og trykkingsarbeidet fremover, og en brosjyre på samisk skal 
utgis. 
 
Alle disse oppnåelser lover godt for den fremtidige utvikling av den hengivne gruppen av 
Baha’u’llahs følgesvenner i dette landet i nord. Men det er ved deres kontakter med 
myndighetene og suksessen dere har hatt med å gjøre troen kjent, at bahá’í-samfunnet i Norge 
generelt er blitt bestyrket. I tillegg til at alle lokale råd er blitt anerkjent og registrert etter 
norsk lov og sikret retten til å utføre bahá’í-vielser, har dere i den seneste tid – ikke minst som 
et resultat av den bitre og brutale forfølgelsen av våre iranske brødre – lykkes, ikke bare i å 
rette oppmerksomheten til det norske Storting mot situasjonen i Iran, men også i å bevege 
noen av dets medlemmer til å reise spørsmålet i sitt eget forum så vel som i Europarådet, 
gjennom Norges representant der. 
 
Med slike seire bak dere må dere nå fortsette med utholdenhet til dere har vunnet alle målene, 
med spesiell oppmerksomhet viet disse: 
 



– Sikre at antall lokale åndelige råd blir hevet til 15 før planen slutter i 1986; 
 
– Åpne Sogn og Fjordane ved etablering av minst én troende der; 
 
– Videreføre iherdig det undervisningsarbeid dere allerede har innledet blant samene, i den 
hensikt snarlig å samle noen under Baha’u’llahs banner og vinne deres tjenester i 
undervisningen av hans tro hos sitt eget folk. I disse bestrebelser bør dere rådslå og 
samarbeide med de svenske og finske nasjonale råd; 
 
– Opprettholde det viktige og historiske bahá’í-senteret på Svalbard; 
 
– Fortsette grense-undervisningsprosjekter i samarbeid med de nasjonale åndelige råd i 
Danmark, Sverige og Finland. 
 
Norsk er det språk i verden som har størst antall bøker utgitt pr. innbygger, selv om det 
representerer et av de minste språksamfunn. Dette betyr en stor utfordring til de troende til å 
studere troens skrifter og innarbeide deres læresetninger mer og mer i det daglige liv. Våre 
bønner vil bli fremsagt ved de hellige gravmæler om gudommelig ledelse og velsignelse av all 
deres innsats. 
 
Med kjærlige bahá’í-hilsener, 
 
Universelt Rettferdighetens Hus. 
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