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Til verdens bahá’íer 
 
Høyt elskede venner! 
 

Etter å ha avsluttet et år med betydningsfulle prestasjoner står vi på terskelen til det siste 
tiåret i dette strålende tjuende århundre og har foran oss en umiddelbar fremtid med veldige 
utfordringer og blendende utsikter. Begivenhetenes hurtige gang i året som gikk er et tegn på 
at de åndelige kreftene som ble frigjort da Bahá’u’lláh tiltrådte sin revolusjonerende oppgave, 
er i ferd med å øke tempoet, samtidig som hundreårsdagen for hans bortgang nærmer seg. Det 
er en tempoøkning som, ved at den kom så brått og har hatt en så bred forvandlende 
innvirkning på sosial tenkning og politiske enheter, har vakt følelser preget av glede når det 
gjelder dens umiddelbare virkninger og rådvillhet når det gjelder dens virkelige betydning og 
skjebnebestemte resultat. Den fikk de forbløffede redaktørene i en fremtredende avis til å 
mene, i mangel av en forklaring, at en «Usynlig Hånd» hadde vært i virksomhet. 

For Bahá’u’lláhs tilhengere rundt om i verden kan det ikke herske noen tvil om det 
guddommelige utspringet for disse uvanlige tildragelsene. La oss derfor fryde oss over de 
vidunderlige tegnene på hvor god Guds overflødige nåde er. Det høye nivået for undervisning 
og innmeldinger som det ble meldt om ved forrige riḍván, er holdt ved like, og nye områder 
for undervisning er åpnet fra Øst-Europa til Kina-havet. Ved at to Bahá’u’lláhs Riddere 
bosatte seg på Sakhalin i løpet av de siste par ukene, har det siste territoriet nevnt av Shoghi 
Effendi i hans tiårsplan for verden trådt inn i bahá’í-folden. Ved forrige riḍván ble Det Lokale 
Åndelige Rådet for Bahá’íer i Asjkhabad1 gjenopprettet. Nylig ble rådet i Cluj i Romania 
valgt, som det første nye lokale råd i østblokken. Denne riḍván gjenopprettes og dannes det 
lokale åndelige råd i andre deler av Sovjet-unionen og i andre land i Øst-Europa. Alt dette 
som er oppnådd og umiddelbart forestående, bekrefter at vi har nådd en viktig milepel i den 
fjerde epoken av formingstiden. Den administrative orden omfatter nå et samfunn som er mer 
mangfoldig enn noen gang før. Det var slike formidable begivenheter som nylig fikk oss til å 
kunngjøre en toårig støtteplan for undervisning som nå er formelt igangsatt og som vi 
anmoder dere om å gjøre til gjenstand for umiddelbar og aktiv oppmerksomhet.  

Hvor overveldende, hvor vidtrekkende har ikke de aktivitetene vært som i løpet av ett 
kort år drev dette samfunnet frem mot dette stadiet i dets utvikling! Når vi tenker over 
Bahá’u’lláhs vidunderlige bestyrkelser, vender våre hjerter seg med kjærlighet og 
anerkjennelse til Guds Saks Hender overalt, som i egenskap av fanebærere for dette 
samfunnet alltid har forsvart dets lysende samlingsmerker mot tidens mørke. Med en ukuelig 
ånd fortsetter de, under alle omstendigheter og hvor de enn måtte befinne seg, sine gudgitte 
oppgaver med å anspore, oppbygge og råde dets medlemmer, som er spredt vidt omkring og 
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hurtig øker i antall. Stilt overfor den nye situasjonen i bahá’í-verdenen gleder vi oss over å 
nevne noen anledninger hvor Sakens Hender i det forløpne år var knyttet til nye ting som 
skjedde i Europa og Asia. Amatu’l-Bahá Rú∆íyyih Khánum foretok en lengre reise til Det 
Fjerne Østen og representerte da Det Universelle Rettferdighetens Hus ved dannelsen av 
Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá’íer i Macao, tilbrakte tid sammen med Bahá’u’lláhs Ridder i 
Mongolia og viet vennene mye oppmerksomhet i ulike deler av Folkerepublikken Kina, der 
hennes film «The Green Light Expedition» er blitt vist på fjernsyn. Herr Collins Featherstone 
brukte mye energi på å sette nytt mot i vennene i det krigsherjede Vietnam, som har båret sine 
lidelser med tålmodighet. I dette øyeblikk besøker herr ‘Alí-Akbar Furútan Sovjet-unionen, 
som han ble tvunget til å forlate under forfølgelsen av troen der. Nå har han vendt tilbake for 
å oppleve den seiersglade oppfyllelsen av et ønske som vår elskede Beskytter uttrykte overfor 
ham for rundt seksti år siden.  

Heller ikke har rådgiverne ved Det Internasjonale Undervisningssenter vært sene til å 
reagere på muligheter til å fremme det gode klimaet for vekst som nå er tydelig overalt på 
kloden. Gjennom den felles visjonen om vekst som de har kalt de kontinentale 
rådgivningsnevndene og deres dyktige, hardt arbeidende og selvoppofrende hjelperåd til, kan 
man merke en ny kraft i utbredelsen og styrkingen av troen rundt om i hele verden. De 
kontinentale rådgiverne har gjort seg fortjent til hele bahá’í-samfunnets dype takknemlighet 
når de nå nærmer seg avslutningen av sin inneværende femårsperiode, som utmerker seg ved 
deres fremragende tjenester. 

På samme måte som samfunnet har utviklet sine forgreninger innad, så har det også 
utvidet sine forbindelser, sin innflytelse og sin appell utad på mangfoldige vis, noen av dem 
forbløffende i sin bredde og sine muligheter. Et par eksempler vil være tilstrekkelig. Gjennom 
det nyopprettede Miljøkontoret gjenopptok Det Internasjonale Bahá’í-samfunnet på eget 
initiativ og i samarbeid med andre miljøorganisasjoner det årlige Møte for Forstvesenets 
Verdenstraktat som ble arrangert for første gang i 1945 av den viden kjente Richard St. Barbe 
Baker. Etter den tid er Miljøkontoret blitt innbudt til å delta i viktige begivenheter i regi av 
internasjonale organisasjoner som er opptatt av miljøspørsmål. Det Internasjonale Bahá’í-
samfunnet har vært med i arbeidet til arbeidsgruppen for alfabetisering under UNESCO og 
ble innbudt til å delta i verdenskonferansen om skolegang for alle i Thailand, der dets 
representant ble bedt om å påta seg forskjellige høyst synlige og viktige oppgaver, som brakte 
bahá’í-samfunnet frem i forgrunnen. Etter oppmuntring fra en høytstående statstjenestemann 
fra Fiji-øyene ble det tatt skritt for å opprette en underavdeling for Stillehavs-området av Det 
Internasjonale Bahá’í-samfunns FN-kontor i Suva. Universitetet i Maryland i De Forente 
Stater kunngjorde sin beslutning om å opprette «bahá’í-professoratet for verdensfred» ved sitt 
senter for internasjonal utvikling og konfliktbehandling, noe som vil føre til en kraftig økning 
i den akademiske innsatsen for å granske Bahá’u’lláhs Sak. På nesten samme tid 
bekjentgjorde Nasjonalt Åndelig Råd i India at det var oppnådd enighet om å opprette et 
professorat for bahá’í-studier ved universitetet i Indore. 

De fortsatte anstrengelsene for å sikre bahá’íene i Iran frihet utviklet seg til et nytt 
stadium. For første gang kunne en representant for De Forente Nasjoner ha et offisielt møte 
med en representant for det forbudte bahá’í-samfunnet. Resultatet ble nedtegnet i en rapport 
til De Forente Nasjoners menneskerettskommisjon, og ved dens nylig avholdte sesjon i 
Genève ble det igjen vedtatt en resolusjon om Iran som nevner bahá’íene. I et oppfølgende 
tiltak av vidtrekkende betydning godkjente Representantenes Hus i De Forente Stater 
enstemmig en resolusjon som krever frihet for det iranske bahá’í-samfunnet og skisserer skritt 
som De Forente Staters regjering skal ta med dette for øye. En lignende resolusjon er til 
behandling i Senatet. 

I Det Hellige Land fikk forberedelsene til å gjennomføre byggeprosjektene på 
Karmelfjellet et avgjørende puff fremover. Det gir grunn til dyp tilfredsstillelse at like før 



naw-rúz vedtok den regionale byplanlegningskommisjonen, etter kinkige og innviklede 
forhandlinger, den planen som Bahá’í Verdenssenter hadde fremlagt. Dette baner veien for 
den endelige utstedelsen av byggetillatelser. 

Elskede venner! Bare to år skiller oss fra avslutningen av Seksårsplanen og begynnelsen 
på det hellige året ved riḍván 1992, denne spesielle tiden da vi vil stanse opp for å vurdere 
den brokete opptegnelsen over begivenheter som vil ha brakt oss til hundreårsminnet for 
Bahá’u’lláhs bortgang og for, med tilbørlig alvor, å la tankene dvele ved det frelsende livsmål 
for det dyrebareste vesen som noensinne har trukket været på denne planeten. 

I forventning om dette høydepunktet i bahá’í-historien er det igangsatt planer for to 
store verdensbegivenheter. Den ene består i at en bred representasjon av troende fra hele 
kloden samler seg i Det Hellige Land for å delta i en verdig markering av minnet om denne 
gripende fullbyrdelsen like ved Det Helligste Gravmæle. En del av denne 
minnehøytideligheten vil, som et symbol på den altoverskyggende og seierrike innflytelsen av 
Bahá’u’lláhs frigjorte ånd, bestå i at det under gulvet ved inngangsdøren til hans gravmæle 
plasseres en beholder med den illuminerte æreslisten over Bahá’u’lláhs Riddere. Det var 
Shoghi Effendi som i løpet av sin Tiårsplan begynte å føre denne listen over de uforferdede 
sjelene som reiste seg for å erobre de jomfruelige områdene som er nevnt i denne planen, i sin 
Herres navn. Denne handlingen vil bety en passende virkeliggjøring, etter nesten fire tiår, av 
en hensikt som den elskede Beskytteren selv gav uttrykk for. De Bahá’u’lláhs Riddere som 
lever vil bli innbudt til å være til stede. 

Den andre begivenheten vil være Bahá’í Verdenskongressen som skal feire 
hundreårsminnet for innstiftelsen av Pakten skjenket ettertiden av Bahá’u’lláh som det sikre 
middel til å trygge enheten for hans verdensomspennende orden og til å bevare den hel og 
ubeskåret. Den vil bli sammenkalt i november 1992 i New York, stedet som ble betegnet som 
Paktens By av ham som er dens utpekte Sentrum og som så for seg at «New York vil bli en 
velsignet plett, derfra vil oppfordringen om standhaftighet i Guds Pakt og Testamente utgå til 
alle deler av verden». 

Beslektede arrangementer på det lokale og nasjonale plan vil virke sammen med disse 
to hovedbegivenhetene for å gi utløp for bahá’íenes innerste følelser, for å understreke overfor 
almenheten den dype kjensgjerning at Paktens Herre har fremstått i verden og for å betone 
hva hans edle oppdrag sikter mot og har oppnådd. Faktisk arbeides det med planer om å sette i 
gang et energisk felttog for å la hans navn funkle og stråle over hele kloden. 

Vennene overalt må nå orientere seg i retning av betydningen av disse to minnefestene. 
De må være åndelig forberedt gjennom bønn og studium av læren for å oppnå en dypere 
forståelse av Bahá’u’lláhs rang og livsmål og av den grunnleggende betydningen av hans 
mektige Pakt. En slik forberedelse står helt sentralt i deres bestrebelser på å frembringe en 
forvandling i sine individuelle og kollektive liv. La alle vennene — hver mann, kvinne og 
ungdom — vise gjennom den høye kvaliteten av sitt indre liv og sin private karakter, gjennom 
ånden av enhet i sin innbyrdes omgang, gjennom rettskaffenheten i sin oppførsel overfor alle 
og gjennom det høye nivået i sine ytelser at de tilhører et virkelig opplyst og eksemplarisk 
samfunn, at deres høyst-elskede, hvis bortgang de vil minnes, ikke hadde gjennomlidt sitt liv 
på jorden forgjeves. La disse nødvendige betingelsene være målestokken for deres 
anstrengelser for å undervise i hans Sak, kjennemerket på deres hyllest til kongenes Konge. 

Våre kjære og skattede medarbeidere! Det er i en slik tid med store forventninger hos 
oss at verdenssamfunnet befinner seg i en kritisk fase i sin overgang til den tilstanden som 
tidalderens Herre så for seg. Guds vinder raser videre; de velter gamle systemer over ende, gir 
økt kraft til en dyp lengsel etter en ny orden i menneskelige anliggender og baner veien for å 
heise Bahá’u’lláhs banner i land som det hittil har vært utestengt fra. Det høye tempoet i de 
forandringene som gjennomføres vekker de forventningene som nærer våre drømmer i det 
avsluttende tiåret av det tjuende århundre. Situasjonen er like meget et godt varsel som en 



alvorlig utfordring. 
Den varsler om den gjennomgripende forandringen i dagens samfunnsstruktur som 

oppnåelsen av Den Mindre Fred innebærer. Så lovende som tegnene enn er, kan vi ikke 
glemme at vi fortsatt ikke har lagt bak oss overgangstidens mørke strede. Det er fortsatt langt, 
glatt og krokete. For gudløsheten herjer og materialismen grasserer. Nasjonalisme og rasisme 
øver fortsatt sitt svik i menneskenes hjerter, og menneskeheten er blind for det åndelige 
grunnlaget for løsningen på sine økonomiske problemer. For bahá’í-samfunnet er situasjonen 
en særlig utfordring fordi tiden er i ferd med å løpe ut og vi har alvorlige forpliktelser å innfri. 
De mest presserende er for det første å undervise i hans Sak og bygge dens guddommelig 
forordnede institusjoner over hele verden med visdom, mot og hast, og for det annet å fullføre 
anleggelsen av terrassene ved Bábs Gravmæle på Karmelfjellet og oppføringen av de 
gjenstående bygningene på Buen ved troens administrative verdenssenter. Det ene fordrer 
besluttsom, vedvarende og tillitsfull handling fra den enkelte troende. Det annet krever at det 
ytes en rikelig strøm av pengemidler. Begge er nært forbundet med hverandre. 

I løpet av de siste to årene har nesten en million sjeler sluttet seg til Saken. De økende 
tilfellene av inntreden i skarer på ulike steder har bidratt til denne veksten og henledet 
oppmerksomheten på Shoghi Effendis visjon, som former vår oppfatning av fremtidens 
strålende muligheter på undervisningens område. For han hevder at prosessen som består i at 
«folkeslag fra ulike nasjoner og raser trer inn i bahá’í-verdenen i skarer ... vil være forspillet 
til den lenge etterlengtede stund da en masseomvendelse fra de samme nasjoners og rasers 
side brått vil skape en omveltning i troens kår, vil bringe verden ut av likevekt og forsterke 
tusenfold den tallmessige styrken av Bahá’u’lláhs tro så vel som dens materielle og åndelige 
myndighet. Masseomvendelsen vil komme som et direkte resultat av en rekke begivenheter av 
avgjørende og muligens katastrofal art som man ennå bare kan danne seg et vagt bilde av.» Vi 
tilskyndes på alle måter til å tro at innmeldinger i stor skala vil øke i omfang, berøre landsby 
etter landsby, by etter by, fra ett land til et annet. Men vi skal ikke vente i uvirksomhet på at 
Shoghi Effendis visjon får sin endelige oppfyllelse. Vi må sette all vår lit til Guds forsyn, 
betrakte utfordringene foran oss som et guddommelig privilegium og gå frem til seier med 
planene i vår hånd. 

En utvidelse av tenkning og handling innenfor visse områder av vår virksomhet ville 
øke mulighetene for at vi lykkes i å innfri våre ovennevnte forpliktelser. Siden forandring, 
stadig raskere forandring, er et uforanderlig kjennetegn ved livet i vår tid, og siden vår vekst, 
størrelse og våre forbindelser utad krever meget av oss, må vårt samfunn være rede til å 
tilpasse seg. I én forstand betyr dette at samfunnet må bli dyktigere til å gi rom for en lang 
rekke virkomheter uten å flytte oppmerksomheten bort fra undervisningens hovedmål, nemlig 
vekst og befestelse. Det er behov for enhet i en mangfoldighet av handlinger, en tilstand hvor 
forskjellige personer konsentrerer seg om forskjellige virksomheter med forståelse for at 
summen av dem vil ha en velgjørende innvirkning på troens vekst og utvikling. For den 
enkelte kan ikke gjøre alt, og alle kan ikke gjøre det samme. Denne forståelsen er viktig for 
den modenheten som samfunnet nå tvinges til å oppnå av de mange krav som stilles til det. 

Den orden som Bahá’u’lláh brakte, er ment å skulle lede samfunnets fremskritt og løse 
dets problemer. Vårt antall er ennå for lite til å gi en fyldestgjørende demonstrasjon av de 
mulighetene som bor i det administrative systemet vi er vi ferd med å bygge opp. Og hvor 
virkningsfullt dette systemet er, vil man ikke få en fullgod forståelse av uten en sterk utvidelse 
av vår medlemsmasse. Slik situasjonen i verden er, blir en slik demonstrasjon i økende grad 
en tvingende nødvendighet. Det er altfor åpenbart at selv de som raser mot manglene i den 
gamle orden og til og med ville rive den ned, selv ikke har noe holdbart alternativ å sette i 
dens sted. Siden den administrative orden er utformet for å tjene som mønster for fremtidens 
samfunn, vil synligheten av et slikt mønster være et signal om håp for dem som fortviler. 

Så langt har vi oppnådd en forbløffende mangfoldighet i det store antallet folkegrupper 



som er representert i troen, og alt bør gjøres for å styrke den ved å øke tilslutningen av 
medlemmer fra grupper som allerede er representert og ved at vi tiltrekker oss medlemmer fra 
grupper som ennå ikke er nådd. Men det finnes en annen type mangfoldighet som må bygges 
opp, og uten den vil Saken ikke makte å møte de utfordringer som slynges mot den på en 
fullgod måte. Det er nå nødvendig at medlemsmassen, uavhengig av etnisk mangfold, 
innbefatter et økende antall evnerike mennesker, iberegnet personer som har utviklet 
ferdigheter og utmerket seg innenfor de ulike områdene for menneskelig streben. Å oppta et 
betydelig antall slike personer som medlemmer, er en uunnværlig del av å undervise massene. 
Denne delen kan ikke lenger forsømmes, men må innarbeides i vårt undervisningsarbeid, 
bevisst og med overlegg, for å gi det et bredere grunnlag og bidra til en raskere inntreden i 
skarer. Så viktig og behørig er behovet for handling i denne saken at vi nødes til å anmode de 
kontinentale rådgiverne og de nasjonale åndelige rådene om å vie den alvorlig 
oppmerksomhet i sin rådslagning og sine planer. 

Menneskehetens anliggender har nådd et stadium der vårt samfunn i økende grad vil 
motta henvendelser om å bistå med råd og dåd for å løse kritiske sosiale problemer. Det er en 
tjeneste vi gjerne vil gi, men dette betyr at våre lokale og nasjonale åndelige råd må være mer 
omhyggelige med å handle i samsvar med prinsippene. Guds Sak gjøres til gjenstand for 
økende offentlig oppmerksomhet. Dermed blir det bydende nødvendig for bahá’í-
institusjonene å forbedre sin ytelse, slik at samfunnene de veileder vil gjenspeile et 
livsmønster som vil by på håp for de desillusjonerte medlemmene av samfunnet rundt oss. 
Ytelsen må forbedres gjennom sterkere innforlivelse i troens grunnleggende sannheter, 
gjennom større overensstemmelse med bahá’í-administrasjonens ånd og gjennom at man på 
en tydeligere måte setter sin lit til de velgjørende virkningene av riktig rådslagning. 

Det er ting som tyder på at Den Mindre Fred ikke kan være altfor fjern. Den 
adminstrative ordens lokale og nasjonale institusjoner vokser stadig i erfaring og innflytelse. 
Planene for oppføringen av de gjenstående administrative byggverkene på Buen befinner seg i 
et fremskredent stadium. Disse løfterike forholdene gjør det lettere å skjelne utformingen av 
den dynamiske synkroniseringen som Shoghi Effendi så for seg. At tingene forholder seg slik, 
kan ingen ærlig iakttager benekte. 

Vi er et samfunn som klart befinner seg i teten blant de oppbyggende kreftene som er 
virksomme på planeten, og vi har tilgang på kunnskap som har stått sin prøve. La oss derfor 
skjøtte vår Fars gjerning. Fra sitt herlige skjul i det høye vil han la sin nåde strømme i rikt 
monn over våre beskjedne anstrengelser og forbløffe oss med seire som ikke er til å telle, 
vunnet av hans betvingende kraft. Om en slik Fars velsignelser uten ende er det vil vil 
fortsette å bønnfalle på vegne av hver og en av dere ved Den Hellige Terskel. 
 
Det Universelle Rettferdighetens Hus (sign.) 
 
 
 


