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DET UNIVERSELLE RETTFERDIGHETENS HUS 
 

Ridván 156 
 
 
Til verdens bahá’íer 
Inderlig elskede venner! 
 
 
Hjertet gløder av håp når vi tar et overblikk over det som er prestert i året forut for 
den skjebnesvangre sluttetappen i fullføringen av Fireårsplanen. Året fikk en 
betydningsfull begynnelse med det åttende internasjonale bahá¹í-konventet, og fra 
den tid av har bahá¹í-verdenen opprettholdt et økende aktivitetstempo som i 
betydelig grad har fremmet prosessen med inntreden i skarer. Vårt samfunn har 
hatt en anselig vekst, og dets menneskelige ressurser er forøkt i rikt monn. Fra 
vekstprosjekter til konsolideringsinnsats, fra sosial og økonomisk utvikling til 
utadrettet kontakt, fra ungdommens tjeneste til kunstnerisk utfoldelse, fra troens 
Verdenssenter til avsides landsbyer og byer - ja, faktisk fra hvilken vinkel man enn 
betrakter samfunnet - er det gjort fremskritt. Utsiktene for planen er svært 
ansporende. 
 
Drivkraften skapt ved det internasjonale konventet gjennomsyret den umiddelbart 
påfølgende rådgiverkonferansen og gav de utrettelige deltagerne en ytterligere 
spore til dåd. Den var likeledes en stimulus ved gjennomføringen av de nasjonale 
årsmøtene i mai, blant annet i Sabah, Sarawak og Slovakia, der man møttes for 
første gang for å danne sine nasjonale åndelige råd. Den samme energi 
gjennomsyret Det Internasjonale Undervisningssenter, som har lagt for dagen en 
bemerkelsesverdig kraft i den korte tiden som er gått etter at dets sjette 
embetsperiode begynte på årsdagen for Bábs erklæring. Senterets 
rådgivermedlemmer har konsentrert seg om å forbedre og styrke sin organisasjon 
og har derfor avstått fra sin sedvanlige reiser i løpet av dette første året, men de kan 
forventes å gjenoppta sine besøk til ulike deler av verden, for å øke sin 
stimulerende innflytelse på en vellykket avslutning av Fireårsplanen. 
 
Utover dette som foregår i Det Hellige Land, skrider byggeprosjektene på 
Karmelfjellet frem mot sin planlagte fullføring ved århundrets utløp, disse 
prosjektene som skapte slike ilinger av glede hos delegatene ved det internasjonale 
konvent da de forbløffet betraktet dem. Etter at alle gjenstående anleggsområder 
ble åpnet ved siste ridván, har arbeidstempoet nådd et nytt høydepunkt. Senteret 
for Tekststudier og tilbygget til Arkivbygningen klargjøres nå for innflytting i 
løpet av et par uker. Utsiden av bygningen for Det internasjonale 
undervisningssenter er fullstendig kledd med marmor, mens det går fremover med 
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det avsluttende interiørarbeidet på alle plan. Senkingen av Hatzionut Avenue, for å 
gi plass for broen som nå forbinder terrassene tilhørende Bábs gravmæle på 
begge sider av veien, er fullført, og trafikken går igjen som normalt. Det stadig mer 
storslagne syn som terrassene frembyr, har i den grad vakt offentlighetens 
oppmerksomhet at den nittende terrassen på toppen av fjellet allerede er åpnet for 
besøkende til bestemte tider hver dag, og det har vakt entusiastisk respons hos en 
takknemlig befolkning. Som ledd i en kampanje for å gjøre byen til gjenstand for 
internasjonal oppmerksomhet har Haifa by utgitt en bildebrosjyre om Bábs 
gravmæle og terrassene, på fem større språk i tillegg til hebraisk. 
 
Vi kjenner oss tilskyndet til å nevne minst to andre ting som skjer ved 
Verdenssenteret, av en helt annen størrelsesorden. Den første er beslutningen om å 
øke tallet på pilegrimer i hver gruppe til 150 fra 100. På den andre siden av veien 
ved hvilestedet for Det Største Hellige Blad ligger det en bygning som nylig er 
anskaffet og nå er under oppussing. Den vil inneholde en hall for pilegrimene og gi 
andre muligheter for å administrere et utvidet pilegrimsprogram. Økningen fra 100 
til 150 vil tre i kraft når oppussingen er ferdig og bygningen kan tas i bruk. Den 
andre tingen er at det går betydelig fremover - om enn i et uunngåelig sakte 
tempo - med planen om å oversette tekster fra Bahá¹u¹lláhs skrifter med sikte på å 
utgi et nytt bind med hans verker på engelsk. Det gjøres en innsats for å 
tilveiebringe fullstendige versjoner av slike vektige tavler som "Súriy-i-Mulúk" og 
"Súriy-i-Haykal", så vel som komplette tekster av tavlene stilet til de enkelte 
konger og herskere. På listen står også "Súriy-i-Ra¹ís", "Lawh-i-Ra¹ís" og "Lawh-i-
Fu¹ád". 
 
Bahá¹u¹lláhs Sak går uimotståelig fremover, stimulert av at man i økende grad 
utvikler og anvender menneskelige ressurser på en måte som er systematisk. Det er 
blitt opprettet flere nasjonale og regionale opplæringsinstitutter (antallet er nå 344), 
og dette har drevet denne utviklingen fremover. Resultatet er at utenom Nord-
Amerika og Iran, der det har vært holdt tallrike kurs, har rundt 70000 personer 
gjennomført minst ett instituttkurs. Alt dette bidrar til at skaren av Sakens 
befestede og aktive støttespillere vokser. Det umåtelige potensialet i denne 
fremgangen illustreres i slike rapporter som den som kom fra Tchad: I et område 
betjent av et institutt sluttet mer enn 1000 personer seg til troen ved 
enkeltinnsatsen fra personer som hadde fått opplæring. Forståelsen for at 
systematisering er nødvendig i utviklingen av menneskelige ressurser, vinner 
fotfeste alle vegne. 
 
Parallelt med at opplæringsinstituttene viser seg å være virkningsfulle, vokser det 
på pragmatisk vis frem regionale bahá¹í-råd i utvalgte land der forholdene har gjort 
det nødvendig og gjennomførbart å opprette slike institusjoner. Der det finnes et 
nært samarbeid mellom et slikt råd og et opplæringsinstitutt, ligger forholdene til 
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rette for en kraftfylt sammenheng mellom de prosesser som leder til utvidelse og 
befestning i en region, og for at instituttenes opplæringstjenester på en praktisk 
måte kan tilpasses lokale samfunns utviklingsbehov. Enn videre har de 
kontinentale rådgiverne og regionrådene direkte adgang til hverandre, i kraft av 
retningslinjene for sin virksomhet. Dette gir opphav til nok en forbindelse 
institusjonene imellom som - sammen med den som består mellom regionrådene 
og nasjonale og lokale åndelige råd - virkeliggjør en dynamisk integrering av 
funksjoner på det regionale plan. 
 
Det stadig mer omfattende arbeidet innenfor sosial og økonomisk utvikling drar 
også nytte av virksomheten i de opplæringsinstituttene som tar for seg slike tema 
som leseferdighet, grunnleggende helseomsorg og fremskritt for kvinner. Den mer 
vidtfavnende innsatsen ved Kontoret for sosial og økonomisk utvikling for å 
fremme en global prosess for å utbre kunnskapen om relevante bahá¹í-prinsipper, 
understøttes av disse instituttenes arbeid, så vel som av fremveksten av bahá¹í 
inspirerte organisasjoner rundt om på kloden. Det er derfor klart at institusjonenes 
evne til å administrere utviklingsprogrammer vokser seg stadig sterkere. Dette er 
åpenbart i prosjekter støttet av bahá¹í-institusjoner eller igangsatt av enkeltpersoner 
etter inspirasjon fra troen. Et fremragende eksempel på det siste utgjøres av Unity 
College, som ble skapt av en familie i Etiopia som landets første og - fra utgangen 
av 1998 - eneste private college, med en studentmasse som økte til 5000 i løpet av 
foregående år. Et annet eksempel - i mindre skala, men dog betydningsfullt - er 
initiativet som ble tatt av en familie i Buffalo, New York. I sitt hjem der har de 
hjulpet tiervis av barn og ungdom fra de indre bydeler til å utvikle adferdsmønstre, 
basert på bahá¹í-troens åndelige og moralske lære, som vil sette dem i stand til å 
overvinne selvødeleggende holdninger frembrakt av fattigdom og rasisme. 
 
Innenfor området utadrettet kontakt er de mest energiske utspillene blitt utløst av to 
tragiske tildragelser i Iran. Den brå henrettelsen i Mashhad i juli av herr Rúhu¹lláh 
Rawhání, den første slike offisielle handlingen på seks år, skapte et sjokk som 
fremkalte en protest uten sidestykke verden over fra regjeringer og FN-
organisasjoner. Sent i september iverksatte regjeringens etterretningstjeneste et 
organisert angrep på Bahá¹í-instituttet for høyere utdannelse, med arrestasjon av 36 
stabsmedlemmer og razziaer i over 500 hjem rundt om i landet. Denne siste 
tildragelsen gav opphav til en verdensomspennende protestkampanje som fortsatt 
pågår, der akademiske institusjoner og foreninger, pedagoger og studentgrupper 
har deltatt, og som pressen har viet særlig interesse, slik det fremgår av vektige 
artikler i "Le Monde", "The New York Times" og andre større aviser. At det i 
desember lyktes De Forente Nasjoners hovedforsamling å vedta nok en resolusjon 
om Iran, der bahá¹íene nevnes klart, må sikkert ha skjedd under innflytelse av disse 
to åpenlyse utslagene av ubønnhørlig religiøs forfølgelse. 
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Selv så sterkt det har påligget vennene i alle deler av verden å forsvare våre 
kringsatte brødre, er et vidt spekter av utadrettede fremstøt også blitt viet mye 
oppmerksomhet. Således ble samfunnets krefter brukt i flere utadrettede 
foretagender med bred basis, noe de følgende tilfellene er eksempler på: 
• Herr Giovanni Ballerio har som utsending for Det Universelle Rettferdighetens 

Hus gjennomført en firemåneders reise til øyer i Stillehavet der han møtte tjueto 
statsoverhoder, fem regjeringssjefer og mer enn førti andre høytstående 
embetsmenn. 

• En rekke nasjonale råd har etter oppfordring fra Det Internasjonale Bahá¹í-
samfunns FN-kontor gjort fremstøt for å fremme undervisning i 
menneskerettigheter. 

• Etter forutgående invitasjon deltok representanter for Sør-Afrikas bahá¹í-
samfunn i sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, der de kunne vise til at 
de uforferdet hadde støttet enhet mellom rasene i apartheidtiden. 

• Samfunnene i Australia, Brasil, Finland og Portugal har nylig lykkes i å få 
undervisningsmyndighetene til å ta kurs om bahá¹í-troen med i pensum for 
grunnskolen og for videregående skole. 

• I tillegg kommer, ikke å forglemme, informasjonsprosjekter overfor 
offentligheten, med påfølgende publisitetet i media av alle slag. 

 
Bruk av kunst inngikk i et ledsagende mangfold av aktiviteter, noe man så 
et fremragende eksempel på i innslagene med musikk og andre kunstneriske 
fremføringer ved feiringen i Paris av hundreårsjubileet for troens innpass 
i Europa. Koret "Voices of Bahá", med sine 68 sangere fra Europa og Nord- 
og Sør-Amerika, gledet publikum i åtte europeiske byer og gjorde troen 
kjent for mange. "Light and Fire", den fullførte delen av en opera/ballett 
under utarbeidelse av bahá¹í-komponisten Lasse Thoresen fra Norge, ble i 
september fremført med suksess ved den prestisjetunge musikkfestivalen i 
Polen kjent som Warszawa Musikkhøst, som ble åpnet av dronningen av 
Sverige. Verket bygger på heltedåder av martyrene i Iran i nær fortid, noe 
som gjorde troen kjent for publikum. Europas åpenbare lederstilling 
innenfor nettopp dette innsatsområdet ble også markert ved den østerrikske 
kammermusikkfestivalen da Det Østerrikske Kors for Vitenskap og Kunst, 
Østerrikes høyeste utmerkelse i sitt slag, ble tildelt herr Bijan 
Khadem-Missagh, en bahá¹í fiolinist og dirigent, av republikkens president. 
I et program ved samme festival inngikk resitasjon av utdrag fra bahá¹í-troens og 
andre religioners hellige skrifter. Men det må også sies et ord til anerkjennelse av 
den fremtredende rolle som ungdom verden over spiller i bruken av kunst i 
undervisningsarbeidet. Særlig har opptredender gjennomført av deres 
danseverksteder fått et ry innenfor og utenfor bahá¹í-samfunnet. 
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Vi går derfor inn i denne ridván-tiden som et samfunn i en dynamisk 
tilstand av forvandling, med sammenheng mellom visjon og aktivitet for å 
befordre prosessen med inntreden i skarer. Og vi begynner dette siste året 
i planen med en økning av administrativ styrke når tre land i Europa - 
Latvia, Litauen og Makedonia - kaller inn til sine første årsmøter for å 
danne nasjonale åndelige råd og dermed øke tallet på søyler for Det 
Universelle Rettferdighetens Hus til 182. Men i tillegg til denne feststunden 
kommer en liste med forventninger som først og fremst inneholder avslutningen av 
Fireårsplanen ved ridván i år 2000. Den vil, på Paktens Dag i samme år, bli 
etterfulgt av at en ny embetsperiode begynner for Rådgivernevnden, der 
medlemmene kort tid etterpå vil bli innkalt til Verdenssenteret til en konferanse 
som blant annet vil drøfte hovedlinjene i den neste globale undervisnings- og 
konsolideringsplanen. Rådgiverkonferansen vil markere at Det Internasjonale 
Undervisningssenter tar i bruk sitt permanente sete, og i den anledning vil 
hjelperådsmedlemmene i hele verden bli innbudt til å slutte seg til rådgiverne i Det 
Hellige Land. Prosjektene på Karmelfjellet vil være fullført på den tiden, og man 
vil være godt i gang med å forberede begivenhetene for innvielsen, som er planlagt 
til 22. og 23. mai i år 2001, da et antall representanter fra hvert lands bahá¹í-
samfunn vil bli invitert. Detaljene vedrørende disse begivenhetene vil bli kunngjort 
når tiden er inne til det. 
 
Denne skissen av vektige begivenheter spenner over tidsskillet mellom det tjuende 
århundre og det nye årtusen, etter ordinær tidsregning. Det er en skisse som 
understreker kontrasten mellom den tillitsfulle visjon som er drivkraften bak et 
opplyst samfunns konstruktive innsats, og det virvar av frykt og engstelse som 
fester sitt grep på millioner og atter millioner som ennå ikke er klar over hvilken 
tid de lever i. I mangel av autentisk veiledning dveler de ved århundrets redsler og 
fortviler over hva disse kan innebære for fremtiden, idet de neppe erkjenner at 
dette selvsamme århundre har i seg et lys som vil skinne på kommende århundrer. 
Dårlig rustet som de er til å tolke den sosiale uro som gjør seg gjeldende rundt om 
på kloden, lytter de til villfarelsens "kloke hoder" og synker dypere ned i 
fortvilelsens sump. I bekymring over dommedagsprofetier strir de med 
fantasibilder bygget på feilaktig informasjon. Uten kjennskap til den forvandlende 
visjon som Tidsalderens Herre har skjenket, snubler de fremover, blinde for hvor 
uforlignelig Guds nye dag er. 
 
De ynkverdige forholdene som en slik følelsesmessig og mental tilstand innebærer, 
kan ikke unnlate å anspore oss alle til handling, vedvarende handling, for å oppnå 
hensikten med en plan der hovedmålet er å påskynde prosessen som vil gjøre det 
mulig for stadig flere blant verdens folk å finne målet for sin søken og dermed å 
bygge et liv i enhet, fred og velstand. 
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Kjære venner: Dagene svinner raskt som et stjerneglimt. Sett spor etter dere nå, 
ved dette avgjørende vendepunkt i en tid vi aldri vil se maken til igjen. Sett slike 
spor i handling som vil sikre dere himmelske velsignelser, som vil garantere en 
fremtid bortenfor enhver jordisk beregning for dere, for hele menneskeheten. 
 
 
 
Det Universelle Rettferdighetens Hus (sign.) 
 
 
 


