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Vi er kommet til høytiden over alle høytider i den uforminskede gløden av de 
vidunderlige velsignelsene i det hellige år som vi nettopp har opplevd, og vi står 
styrket, fornyet og fylt av kraft i våre hellige forehavender. For dette var en tid da 
Abhá-skjønnheten lot sin nåde stråle over sitt verdensomspennende samfunn med en 
slik glans at hans tilhengere i forbløffende grad lyktes i sine bestrebelser på å markere 
en så betydningsfull dobbel minnehøytid som hundreårsdagen for hans bortgang og 
for innstiftelsen av hans Pakt. Det var minnepausen som gav opphav til en 
bekjentgjøring av Det Største Navn som gjenlød over hele jorden som aldri før. Men 
det som så tydelig var et ytre fenomen, var ganske åpenbart en gjenspeiling av at vi 
hadde nådd en dypere indre forståelse enn før av vårt forhold til Bahá’u’lláh. At vi 
selv har en større forståelse av trossamfunnets globale karakter, av at det legemliggjør 
det første og overordnede prinsipp i hans tro, har gjort et nytt og sterkt inntrykk på 
våre hjerter. Virkningene av denne bevisstheten ble slående demonstrert under 
minnehøytideligheten i Det Hellige Land i mai i fjor og i videre utstrekning under 
verdenskongressen i november, som for å bekrefte vår overbevisning i disse fortvilt 
vanskelige tider om at menneskeheten ubønnhørlig beveger seg nærmere sin skjebne-
bestemte enhet og fred, som ennå ikke lar seg gripe. Ja, sannelig – i det hellige året 
ble vi på åndens vinger ført opp på en tinde hvor vi så herligheten i Herrens løfte fra 
fordum nærme seg raskt – løftet om at hele menneskeheten en dag vil bli forenet. 

De spennende detaljene i det som skjedde i løpet av året er for tallrike til at de lar 
seg beskrive her. For Den Hellige Ånds virksomhet merket man alle vegne, og den 
fylte vennenes aktiviteter med en gåtefull kraft. La det derfor være nok å minnes slike 
høydepunkter som at: • Det største antall bahá’íer som har deltatt ved en begivenhet i 
Det Hellige Land, samlet seg der i mai i fjor. • Representanter for så godt som alle na-
sjoner foretok en rundgang om Bahá’u’lláhs gravmæle. • Flesteparten av Bahá’u’lláhs 
nålevende riddere var til stede ved nedleggelsen av æresrullen ved inngangsdøren til 
Det Aller Helligste Gravmæle. • Omfanget av verdenskongressen var uten sidestykke, 
og deltagerne utgjorde et veldig mangfold, blant dem en stor ungdomsgruppe som 
støttet opp om hovedprogrammet med egne aktiviteter. • Representantene for verdens 
raser og nasjoner gikk i prosesjon ved denne storslagne begivenheten. • En satel-
littsending knyttet kongressen og Verdenssenteret sammen med alle fem verdens-
deler. Dette er opplevelser av en art som sjelden forekommer, og de har innbragt ar-
rangementene ved hundreårsminnet udødelig berømmelse. 

Verden over, fra fjerntliggende landsbyer til store byer, har vennene gjennomført 
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oppfinnsomme tiltak uten tall for å markere disse viktige minnedagene. Tiltakene il-
lustrerte nok en gang i hvor stor grad Bahá’u’lláhs tro har befestet seg, og de utløste 
undervisningsarbeidet i mange områder, med uvanlige og overraskende resultater. En 
rekke begivenheter viste klart at samfunnets profil var høynet i offentlighetens øyne: • 
Gjennom massemedia i store og små land ble det hellige års siktemål og aktiviteter 
gjenstand for en publisitet uten sidestykke. • Hundreårsminnet ble viet 
oppmerksomhet av lovgivende forsamlinger og øvrighetspersoner. • 
Regjeringsorganer gav uttrykk for sin anerkjennelse og påskjønnelse av troen. • 
Representanter for Det Internasjonale Bahá’í-samfunn var med på større globale 
arrangementer, deriblant De forente nasjoners konferanse om miljø og utvikling i Rio 
de Janeiro i juni i fjor, der et offentlig monument med en inskripsjon fra Bahá’u’lláhs 
skrifter og Det Største Navn i stort format ble avduket i forbindelse med konferansen. 

Utgivelsen ved naw-rúz av den engelske kommentaroversettelsen av Kitáb-i-
Aqdas, Den Aller Helligste Bok, kommer utenom alle disse iøynefallende 
begivenheter og utviklingstendenser, men er av en enda høyere størrelsesorden på 
grunn av sin vidtrekkende betydning for hele menneskeslekten. Vi kommer derfor et 
trinn nærmere tiden ‘Abdu’l-Bahá forutså: «Når lovene i Den Aller Helligste Bok blir 
gjennomført,» sa Mesteren, «… vil den alminnelige fred reise sitt telt i jordens midte, 
og det velsignede livsens tre vil vokse og utbre seg i en slik grad at det vil overskygge 
Østen og Vesten.» 

Minneåret var også en periode da situasjonen i verden som helhet ble mer 
forvirret og paradoksal, for på en og samme tid var det tegn til orden og kaos, løfter 
og skuffelser. Mens tingenes tilstand i dagens verden floker seg sammen omkring oss, 
fornemmer vi i våre hjerter likevel en følelse av undring og glede, mot og tro skapt av 
det hellige år når vi ved denne riƒván tar fatt på Treårsplanen, i troens etthundreog-
femtiende år. Planens kortvarighet er en nødvendig følge av at tidene forandrer seg så 
fort. Men dens hovedsiktemål er uunnværlig for Sakens og menneskehetens fremtid. 
Det er neste trinn i videreutviklingen av det guddommelige undervisningscharteret 
som Paktens Midtpunkt førte i pennen. Planen vil bli et mål på hvor fast bestemt vi er 
på å gripe de veldige muligheter som denne kaotiske stund i planetens sosiale 
utvikling byr på. Gjennom besluttsom innsats for planens angitte målsetninger og full 
gjennomføring av dens mål, tilpasset de nasjonale samfunns omstendigheter, vil det 
banes vei for at troen på en passende måte kan synliggjøre sin rolle i forhold til de 
uunngåelige utfordringer som hele menneskeheten står overfor mot slutten av det 
skjebnetunge tjuende århundre, som snart er omme. 

Det må oppnås en massiv utvidelse av bahá’í-samfunnet, langt ut over alle 
tidligere rekorder. Det må skje en hurtig videreføring av oppgaven med å spre 
budskapet til folk flest i landsbyer, småbyer og større byer. Behovet for en slik 
videreføring er kritisk, for uten den vil administrasjonsordningens møysommelig 
utviklede organer ikke få spillerom nok til å kunne utvikle og gi en god 
demonstrasjon av sin iboende evne til å møte menneskehetens skrikende behov i en 
tid da dens fortvilelse blir stadig dypere. Med tanke på dette må det innbyrdes forhold 
mellom undervisning og administrasjon bli forstått fullt ut og stadig understrekes, for 
de forsterker hverandre gjensidig. Samfunnsproblemene som påvirker vårt 
trossamfunn, og de problemer som på en naturlig måte oppstår innenfor 
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trossamfunnet selv, de være seg av sosial, åndelig, økonomisk eller administrativ art, 
vil bli løst etter hvert som vårt antall og våre ressurser forfleres, og i takt med at 
vennene på alle nivåer i bahá’í-samfunnet utvikler evnen, viljen, motet og 
besluttsomheten til å adlyde troens lover, anvende dens prinsipper og administrere 
dens anliggender i samsvar med det som er guddommelig forordnet. 

Den nye planen dreier seg om et trefoldig tema, nemlig å høyne livskraften i den 
enkeltes tro, å øke Sakens menneskelige ressurser i betydelig grad og å fremme den 
riktige funksjonsmåten for lokale og nasjonale bahá’í-institusjoner. Dette skjer for å 
samle oppmerksomheten om forutsetningene for å lykkes, i takt med at det arbeides 
for planens mange mål i disse stormfulle tider. 

På bakgrunn av de iøynefallende tegn på moralsk forfall som daglig tærer på 
grunnlaget for det siviliserte liv, blir disse malende ord av Bahá’u’lláh påtrengende 
viktige: «Livskraften i menneskets tro på Gud er ved å dø ut i alle land. Intet annet 
enn hans styrkende medisin kan noensinne helbrede den. Ugudelighetens tærende 
angrep eter seg inn i det menneskelige samfunns innerste organer. Hva annet enn hans 
mektige åpenbarings eliksir kan rense og gjenopplive det?» Slike ord har en særlig 
betydning for handlingene til enhver som har anerkjent Tidsalderens Herre. En 
avgjørende konsekvens av denne anerkjennelsen er en tro som tilskynder en til å 
godta hans bud. Troens dybde sikres av den indre forvandlingen, denne velgjørende 
tilegnelsen av en åndelig og moralsk karakter, som følger av lydighet mot de gud-
dommelige lover og prinsipper. Til dette bidrar utgivelsen av den engelske 
kommentarutgaven av Kitáb-i-Aqdas, og også at den snart ventes utgitt på andre 
viktige språk. Det gir en veldig innsprøytning av guddommelig ledelse for å 
virkeliggjøre troens livskraft, som er nødvendig for den enkeltes åndelige 
velbefinnende og lykke og for å styrke samfunnets grunnstruktur. For å nære denne 
livskraften er det ikke mindre viktig å pleie sansen for det åndelige, denne mystiske 
følelsen som forener enkeltmennesket med Gud og oppnås gjennom meditasjon og 
bønn. 

For å utvikle de menneskelige ressurser som er nødvendige for Sakens fremgang, 
er det uomgjengelig nødvendig at vennene gis opplæring, og at de, gjennom seriøse 
studier på egen hånd, bestreber seg på å tilegne seg kunnskap om troen, på å anvende 
dens prinsipper og å administrere dens anliggender. Men kunnskap alene er ikke nok. 
Det har avgjørende betydning at opplæringen gis på en måte som vekker kjærlighet 
og hengivenhet, som fremelsker standhaftighet i Pakten, beveger den enkelte til å 
delta aktivt i Sakens virksomhet og til å ta sunne initiativ for å fremme dens 
interesser. En særlig innsats for å tiltrekke evnerike mennesker til troen vil også i høy 
grad bidra til å fremskaffe de menneskelige ressurser som det nå er et så stort behov 
for. Enn videre vil disse anstrengelsene stimulere og styrke de åndelige råds evne til å 
skjøtte sine tunge plikter. 

Hvorvidt disse institusjonene fungerer slik de skal, avhenger i stor grad av at 
medlemmene bestreber seg på å bli fortrolige med sine plikter og på å være 
omhyggelig prinsippfaste i sin personlige oppførsel og i utøvelsen av sine offisielle 
forpliktelser. Her har det også aktuell betydning at de bestemmer seg for å utrydde 
ethvert spor av kjølig avstand og sekteriske tendenser fra sin midte, at de har evnen til 
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å vinne hengivenhet og støtte hos vennene som de har omsorg for, og til å bringe så 
mange enkeltmennesker som mulig inn i Sakens arbeid. Ved at medlemmene stadig 
har for øye å gjøre en bedre innsats, vil lokalsamfunnene under deres veiledning 
avspeile et livsmønster som vil tjene troen til ære og, som en velkommen konsekvens, 
vekke nytt håp blant det øvrige samfunns stadig mer desillusjonerte medlemmer. 

Etter hvert som nasjonale åndelige råd – med beredvillig støtte fra de 
kontinentale rådgiverne – staker ut kursen som skal følges i denne korte tiden, vil 
Verdenssenteret samordne vidt forskjellige aktiviteter over hele kloden og angi 
retningen videre for troens ytre anliggender i takt med at Det Internasjonale Bahá’í-
samfunn trekkes dypere inn i behandlingen av globale spørsmål. Verdenssenteret vil 
gjøre dette samtidig som det i fastsatt tempo viderefører de gigantiske 
byggeprosjektene på Guds hellige fjell. Disse prosjektene utgjør en del av en prosess 
som Shoghi Effendi klart oppfattet slik at den ville sammenfalle i tid med to ikke 
mindre viktige utviklingslinjer, nemlig opprettelsen av Den Mindre Fred og 
videreutviklingen av nasjonale og lokale bahá’í-institusjoner. Ved planens utløp vil 
alle gjenstående anleggsfaser i Karmel-prosjektene være påbegynt. Råbygget vil være 
oppført for det internasjonale undervisningssenter, for senteret for tekststudier og for 
utvidelsen av den internasjonale arkivbygningen, og sju terrasser nedenfor Bábs 
gravmæle vil være fullført. 

Den dramatiske utvidelsen av Sakens arbeid i de senere år og det som ventes å 
skje i løpet av denne nye planen, krever materielle ressurser som i noen tid ikke har 
vært tilstrekkelige, selv om det har skjedd en anselig økning i bidragene til bahá’í-
fondene. De økonomiske krisene som det kommer så mange meldinger om, synes til 
og med å skulle bli verre, men hverken de økonomiske problemer eller andre av 
påtrengende art som menneskeheten står overfor, vil i siste instans bli løst med 
mindre Bahá’u’lláhs Sak vies tilbørlig oppmerksomhet av nasjoner og folk, og med 
mindre den mottar tilstrekkelig materiell støtte fra sine erklærte tilhengere. Måtte 
vennene overalt – sammen med sine bahá’í-institusjoner og enkeltvis, uforferdet av 
usikkerheten, farene og den økonomiske knipen som hjemsøker landene – overveie 
hva som nå må gjøres av hver og en for å møte dette uunngåelige, hellige ansvaret 
som hviler på dem. 

Vår appell om øyeblikkelig, fordoblet og vedvarende handling innenfor alle 
aspekter av planen er først og fremst rettet til den enkelte troende på hvert sted, som i 
seg selv rår over det mål av initiativ som sikrer at ethvert globalt bahá’í-foretagende 
lykkes, og «som hele samfunnets skjebne i siste omgang avhenger av,» slik vår 
elskede Beskytter klart uttalte. Det vil ikke bli lett å nå målene i Treårsplanen, men de 
må bli oppfylt med glans, uansett offer. Derfor bør hverken enkeltpersoner eller 
åndelige råd nøle eller somle med å ta dem for seg, så ikke menneskehetens 
problemer uhindret skal hope seg opp eller fremveksten av indre kriser skal sinke oss. 
La det alltid bli husket at vi gjør oss fortjent til våre seire gjennom prøvelse og 
påkjenning. Vi vender kriser til en fordel for fremgang ved å utnytte anledningen de 
gir oss til å vise hvor gjennomførbare og seierbringende våre prinsipper er. Når Guds 
Sak bruser frem, har krise og seier alltid vekslet og alltid vist seg å være hoved-
bestanddelen i fremgangen. Når vi nyter det hellige års seire, så la oss ikke glemme 
realiteten i denne stadig tilbakevendende erfaringen. La oss også huske at våre 
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velsignelser står i forhold til våre utfordringer, slik vår ærefulle historie gjentagne 
ganger har vist. 

Elskede venner! Bli ikke forferdet eller skremt. Fatt mot ved tryggheten som 
Guds lov og forordninger gir. Dette er de mørkeste timer før dagen gryr. Freden vil 
som lovet komme når natten er over. Skynd dere videre for å møte daggryet. 
 
 

Det Universelle Rettferdighetens Hus 
(sign.) 


