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Til bahá’íene i verden 
 
Kjære bahá’í-venner! 

Guds Større Plan er virksom rundt om i verden og påskynder oppsmuldringen av 
den gamle ordningen samtidig som den nye folder seg ut. Mens den driver frem en 
sosial forvandling i et omfang man aldri har sett maken til før, fester frykt og usikkerhet 
sitt grep om bevisstheten hos flertallet av verdens folk, som fortsatt ikke har kjennskap 
til Guds formål på denne Dag. Det hersker en voksende følelse av grunnleggende 
forandring av vidtrekkende dimensjoner som demper opptattheten av den materielle 
tilværelses fornøyelser og bekvemmeligheter. Midt i denne tummelen blir Guds vilje 
med menneskeheten gjennomført. 

Fremgangen som gjøres av Det Største Navns samfunn, gir grunn til den dypeste 
tilfredshet. Uforferdet av den forvirring og bekymring som medlemmene omgis av, 
bestreber de seg for å gi forvissning og innsikt til dem de kommer i kontakt med, alt 
mens de selv sikrer seg at den tillitsfulle visjon som setter sitt preg på deres handlinger, 
ikke fordunkles av det begrensede perspektivet hos det store gross av menneskeheten. 
Verdensbegivenhetene i tiden byr bahá’íene en anledning til å vise anvendelsen av 
botemidlet som den guddommelige lege har bragt. 

I denne kritiske stund finner vi oss drevet til å vende oss til dere, våre 
medarbeidere, for å gjøre dere kjent med det presserende behovet for en markant økning 
i bidragene til det internasjonale bahá’í-fondet. En stor del av dette fondets ressurser 
brukes utenfor Det Hellige Land for å fremme Guds Sak. Disse utgiftene er av særlig 
betydning på denne tid da Femårsplanen viser alle tegn på å gi en betydelig fremgang i 
prosessen med inntreden i skarer i årene foran oss. Det samme fondet må finansiere 
driften av Bahá’í Verdenssenter, vedlikeholdet av de hellige eiendommer i Det Hellige 
Land, gjennomføringen av pilegrimsprogrammet og forsvaret og forkynnelsen av troen. 

Vi appellerer nå om en reaksjon fra alle Bahá’u’lláhs tilhengere som svar på dette 
behovet. Vår appell er rettet til alle uten unntak: til dem som har beskjedne midler, så 
vel som til dem som eier betydelige ressurser. At dere handler umiddelbart og fortsetter 
å handle, er bydende nødvendig, for utførelsen av deres åndelige forpliktelse til å bidra 
til Sakens fremme kan ikke tåle noen forsinkelse. Velsignelsene som flyter fra deres 
offergjerninger, er sikre. 



Den nåværende krisen i det internasjonale bahá’í-fondet skyldes i betydelig grad 
den markante avkortingen av tilgjengelige ressurser, som følge av den økonomiske 
nedgangen som hjemsøker mye av verden. Den skyldes dels også nødvendigheten av å 
yte bistand fra det internasjonale bahá’í-fondet for å opprettholde troens virksomhet i 
det økende antall land som er herjet av krig, indre splittelse og stedlig fattigdom. Men 
en viktig årsak til vår nåværende dype bekymring er nødvendigheten av å holde 
bygningene og hagene ved Verdenssenteret ved like i en behørig standard. En pekepinn 
om kostnadsøkningen er at hagearealet nå er mer enn fordoblet. 

Det internasjonale bahá’í-fondet må ikke unnlate å dekke disse behovene. For å 
avlaste det har vi vedtatt å opprette fondet for formuesgaver til Verdenssenteret, for å 
bevare, vedlikeholde og sikre de bygninger og tilliggende områder som hører til troens 
åndelige og administrative sentre – aktiviteter som for tiden utgjør en så stor del av det 
internasjonale bahá’í-fonds forpliktelser. Denne beslutningen følger Shoghi Effendis 
eksempel; i løpet av sin embetstid viet han inntektene fra landområder i traktene ved 
Jordan-dalen til vedlikehold av de hellige gravmælene. 

Dette fondet for formuesgaver, som dere sterkt oppfordres til å bidra til, utover 
deres alminnelige støtte til det internasjonale bahá’í-fondet, vil til å begynne med 
benyttes til å dekke de beslektede utgiftene, som for tiden anslås til sju millioner dollar 
pr. år. Den rest som måtte være ubrukt ved utgangen av det enkelte år, vil beholdes som 
et øremerket fond. Etter hvert som dette vokser i de kommende år, vil det sørge for en 
vedvarende kilde til investeringsinntekt viet vedlikehold av den storslagne rammen 
rundt disse hellige stedene. Disse omgivelsene ble skapt gradvis, i løpet av det siste 
århundre, gjennom den oppofrende utøsingen av ressurser fra de troende som reagerte 
med handling på Bahá’u’lláhs visjon og støttet Mesterens og Beskytterens 
møysommelige bestrebelser. Det er uomgjengelig nødvendig at denne prakten, som 
anstår så hellig et sted, må bli bevart uforminsket i de kommende tiår og hundreår. 

Vår inderlige bønn i de hellige gravmæler gjelder styrkingen av deres hengivne 
innsats som elsker Den Velsignede Skjønnhet, i alle land, etter hvert som de reagerer 
med handling på de behov som Guds stadig fremadskridende Sak har. 
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