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Til verdens bahá’íer 
 
Høyt elskede venner! 
 
 

På denne årstidenes årstid hilser vi dere med dyp glede over den økede aktiviteten 
i hele bahá’í-samfunnet i året som nettopp er gått og med glødende forventninger til 
det som kan og må bli prestert i den siste tredjedelen av Treårsplanen. Vi nærer både 
bekymring og håp i forhold til fortvilelsen som nager lederne av folk og nasjoner i 
deres leting etter løsninger på påtrengende samfunnsproblemer. Ja, denne fortvilelsen 
er jevngod med et rop etter Bahá’u’lláhs lære verden over, noe som virkelig er en 
utfordring og et løfte som ingen samvittighetsfull institusjon eller enkeltperson i 
bahá’í-samfunnet kan overse. 

Ingen begivenhet har formidlet disse dystre utsiktene tydeligere enn det nylig 
avholdte verdenstoppmøtet om sosial utvikling, det seneste i en serie internasjonale 
sammenkomster arrangert av De forente nasjoner. Men uansett hvor liten den 
umiddelbare innflytelsen av slike begivenheter er på regjeringenes politiske linje, 
uansett hvor meget det store flertall av verdens befolkning måtte unnlate å ta hensyn til 
eller være uvitende om dem, så vil enhver bahá’í iakttager i gjentagelsen av disse 
møtene se en gradvis bevegelse mot den endelige oppfyllelsen av Bahá’u’lláhs ønske 
om at nasjonenes herskere skulle møtes for å rådslå og ta beslutninger om viktige 
spørsmål som møter et stadig mer globalt samfunn. 

I forbindelse med denne viktige begivenheten i København ble det gjort en 
imponerende innsats av rundt 250 bahá’íer fra mer enn 40 land for å gjøre deltagerne 
på toppmøtet og det beslektede forum for ikke-statlige organisasjoner kjent med 
botemidlene foreskrevet av den guddommelige lege. Innsatsen fortsatte etter toppmøtet 
og pågår mange steder rundt om i verden akkurat nå. Med dypt følt takknemlighet 
hyller vi de institusjoner, organer og enkeltpersoner i bahá’í-samfunnet som 
frembragte en slik flom av handling før, under og etter toppmøtet, for det viste sannelig 
både at vårt verdenssamfunn er kommet videre i å påvirke prosessene frem mot Den 
Mindre Fred og at det har skjedd en mangedobling av mulighetene for en videre 
utbredelse av Bahá’u’lláhs reformatoriske budskap. Etter hvert som slike 
verdensbegivenheter finner sted oftere og bahá’í-samfunnet arbeider mot sine mål med 
større kraft, så kan vi se klarere at det er to parallelle prosesser som nærmer seg 
hverandre slik Shoghi Effendi skrev for flere tiår siden. Den ene prosessen fører til at 
nasjonene forenes politisk, den andre til at hjertene til sist forenes i én felles tro. 

Vi gjør disse iakttagelsene med utviklingen av bahá’í-samfunnet i løpet av 
Treårsplanens annet år som oppmuntrende bakgrunn. Enda mer spennende enn 
spranget i utadrettede aktiviteter lokalt og nasjonalt er tegnene på en kvalitativ 
forandring alle vegne i vennenes svar på appellen om å undervise. Økningen i 
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undervisningsaktiviteten innebærer en dypere forståelse av denne ufrakommelige 
plikten for den enkelte. Dette er en oppmuntrende situasjon som skyldes flere 
stimulerende faktorer som sammen lover godt for den lenge forventede innstrømningen 
av nye troende i flokkevis. Blant disse faktorene er den oppmerksomhet som vies 
sitatsamlingen om inntreden i skarer etter hvert som den kommer på stadig flere språk, 
innflytelsen av internasjonale og kontinentale rådgiveres bevegelser rundt om på 
kloden, utviklingen i måten hjelperådsmedlemmer og deres assistenter fungerer på, 
virkningene av at undervisning av barn er blitt fremhevet, og den friske kraft 
ungdommen legger for dagen ved å starte undervisningsprosjekter og delta i en rekke 
andre bahá’í-aktiviteter. 

Til dette positive bildet bidrar den økende styrken hos åndelige råd, som møter 
krav om å takle mangfoldige utfordringer samtidig som de først og fremst bestreber 
seg på å samle seg om det som undervisningsarbeidet fordrer av dem. Vi er særlig 
oppmerksomme på byrdene som bæres av nasjonale åndelige råd etter hvert som 
samfunnene innenfor deres myndighetsområder blir mer uensartede i sin oppbygning 
og mer sammensatte i sine krav til veiledning og hjelp fra disse institusjonene. 

Det samlede inntrykk av de ulike utviklingstrinn som samfunnet har nådd, antyder 
at det satses sterkt på Planens tredoble tema, som krever at livskraften i den enkeltes 
tro skal styrkes, at Sakens menneskelige ressurser skal utvikles i betydelig grad og at 
lokale og nasjonale bahá’í-institusjoner skal hjelpes til å fungere riktig. Men siden mye 
fortsatt er ugjort i disse henseender, fordres det et mer slående gjensvar fra 
enkeltpersoner og institusjoner dersom vårt samfunn skal kunne bekjempe skadene av 
et overhåndtagende moralsk forfall, kunne mønstre en massiv hær av helligede sjeler 
for å møte behovene for undervisning og for å administrere troens anliggender, og 
kunne gjøre våre institusjoner skikket for de oppgaver som et sprang i samfunnets 
størrelse helt sikkert vil pålegge dem. 

Til grunn for enhver effektiv respons på de umiddelbare utfordringer som møter 
samfunnet, ligger følgende nødvendige forutsetninger, som særlig gjelder den enkelte 
og det lokale åndelige råd. På den ene side står det initiativ som det er den enkeltes 
plikt og privilegium å ta i undervisning om Saken og ved å tilegne seg en dypere 
forståelse av troens siktemål og behov. Ved siden av å utøve et slikt initiativ er det 
nødvendig at den enkelte deltar i felles innsats, som samfunnsfunksjoner og prosjekter. 
På den annen side står det lokale åndelige råds rolle, som består i å hilse velkommen, 
oppmuntre og gi rom for enkelttroendes initiativ i størst mulig grad, og likeledes rådets 
ansvar for å utvikle eller fremme planer som vil ta i bruk talentene og evnene hos de 
enkelte i samfunnet, og som vil trekke enkeltpersoner inn i kollektiv handling som 
undervisnings- og utviklingsprosjekter, kurssamlinger og andre gruppeaktiviteter. 
Virkningene av samvittighetsfulle forsøk på å virkeliggjøre disse uadskillelige 
forutsetningene vil være at samfunnet utvides og styrkes og at et klima for forenet 
handling begunstiges. 

I løpet av det siste året var det en sterk økning i antall besøk ved Verdenssenteret 
av høytstående myndighetspersoner, av andre personer i høye embeter og av 
representanter for media, noe som viser den økende betydningen som troens åndelige 
og administrative senter har fått i verdens øyne. Dette syntes å understreke en tendens i 
retning av at landenes regjeringer blir mer fortrolige med det stadig mer utviklede 
senteret for en verdenstro. Når vi betrakter denne tendensen fra Guds fjell, stedet for de 
pågående byggeprosjektene, og ser den i forbindelse med ting som er under utvikling i 
lokale og nasjonale bahá’í-samfunn, så forstår vi å verdsette på en mer fyldestgjørende 
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måte den fremvoksende virkeligheten i visjonen som Shoghi Effendi trakk opp da han 
forklarte innebyrden av å reise byggverk som vil utgjøre det administrative verdenssete 
for Bahá’u’lláhs tro. «Denne veldige og uimotståelige prosess,» sa han, «vil falle 
sammen i tid med to ikke mindre viktige begivenheter – opprettelsen av Den Mindre 
Fred og utviklingen av nasjonale og lokale bahá’í-institusjoner.» Det er en visjon som i 
lys av verdens tilstand krever at Karmelfjell-prosjektene må fullføres som planlagt. 

Disse prosjektene skrider frem i et bemerkelsesverdig tempo og forbløffer 
pilegrimer, turister og folk fra stedet med sitt omfang og sin fremvoksende 
storslagenhet. Anleggsarbeidet foregår samtidig på alle byggene. Arbeidet med syv av 
terrassene nedenfor Bábs Gravmæle og fem ovenfor pågår for fullt. Flere 
anleggskontrakter ble undertegnet i løpet av dette året enn i noe tidligere år, og de 
innbefatter den kontrakten som nylig gikk til et italiensk firma for leveransen av 
marmor til byggverkene på Buen. Det er åpenbart at arbeidet har en fremdrift som ikke 
tåler noen forsinkelse. Derfor er det tvingende nødvendig med en tilsvarende fremdrift 
i bidragsstrømmen dersom de manglende førti millioner dollar skal kunne foreligge 
innen riḍvàn 1996 og oppfylle Treårsplanens mål på syttifire millioner dollar. 

Det nye året får en lykkelig start ved at det denne riḍvàn dannes fem nasjonale 
åndelige råd. Våre representanter ved de første årsmøtene er Guds Saks hånd Amatu’l-
Bahá Rú∆iyyih Khánum, Armenia og Georgia, Sakens hånd ‘Alí-Mu∆ammad Varqá, 
Hviterussland og Sicilia, rådgiver Hushang Ahdieh, Eritrea. I løpet av denne perioden 
vil enn videre samfunnene i Bophuthatswana, Ciskei, Sør-Afrika og Transkei gå 
sammen under myndighetsområdet for ett nasjonalt åndelig råd for Sør-Afrika for å 
gjenspeile den nylig gjennomførte politiske foreningen av dette området. Som et 
resultat av disse forandringene vil antall nasjonale åndelige råd i verden stige fra 172 
til 174. 

Elskede medarbeidere! Ut over behovet for å nå våre mål kaller menneskehetens 
nåværende tilstand oss til å fordoble våre anstrengelser. Over en forstyrret verdens 
skjebne hviler en sky av håpløshet, men det er nettopp den som bærer bud om det 
vårregn som kan slukke alle folkeslags åndelige og materielle tørst. Den trenger bare å 
bli overdrysset med jevnlige og tillitsfulle undervisningshandlinger. Selv om 
utføringen av slike handlinger er avhengig av funksjonene i  troens institusjoner for å 
vinne styrke, så hviler de først og sist på den enkelte bahá’í. 

La ingen overdreven selvkritikk eller noen følelse av utilstrekkelighet, manglende 
evner eller erfaring hindre dere eller gjøre dere engstelige. Begrav frykten i 
Bahá’u’lláhs forsikringer. Har han ikke hevdet at over enhver som nevner hans navn 
vil «den guddommelige inspirasjons skarer» senke seg og likeså «skaren i det høye, 
hver av dem med en løftet kalk av purt lys»? Tre derfor inn på arenaen hvor alle hans 
elskede er blitt kalt i samme grad, blir utfordret i samme grad og blir rikelig velsignet. 
For å undervise, bekrefter Bahá’u’lláh selv, er å utføre den «mest fortjenstfulle av alle 
gjerninger». Og i denne ekstraordinære stund i planetens historie er intet av mer 
avgjørende betydning enn å innby alle slags mennesker med alle slags begavelser til 
Hærskarenes Herres festdekte bord. 

Når vi nå sender dere dette budskapet, så ser vi klart for oss en visjon av utallige 
seire som venter på å bli vunnet. Vi er sikre på at dere kan virkeliggjøre en mengde av 
dem i løpet av den tiden av Treårsplanen som gjenstår. Det er nettopp en slik bragd 
man må anstrenge seg oppriktig for, for å berede grunnen for det neste globale 
foretagende som vil bli lansert ved riḍvàn 1996. Det vil da bli igangsatt en 
verdensomspennende kampanje for å sikre et passende klimaks for prestasjonene i et 
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århundre som ingen ringere enn ‘Abdu’l-Bahá selv betraktet som en periode som vil ha 
«satt spor som skal vare evig». 
 
Med kjærlige bahá’í-hilsener 
 
Det Universelle Rettferdighetens Hus (sign.) 
 


