
 1 

DET UNIVERSELLE RETTFERDIGHETENS HUS 
 
 
 
 

5. desember 2013 
 

 
Til verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner! 
 

Da ‘Abdu’l-Bahá, i dag for nøyaktig ett hundre år siden, kom til Det hellige land 
ved avslutningen av sine “epokegjørende reiser” til Egypt og til Vesten, unngikk han 
alt av seremoniell eller fanfarer akkurat slik han hadde gjort da han dro ut. Men 
mellom hans avreise og tilbakekomst hadde det åpnet seg en avgjørende periode – et 
“strålende kapittel” med Shoghi Effendis ord, der “Paktens Midtpunkt med egen 
hånd” hadde sådd “frø med muligheter som ingen har drømt om” på de “fruktbare 
markene” i vest. 

 
Om ‘Abdu’l-Bahás reiser og hans virkning på dem han møtte, foreligger det 

mange beretninger. Noen gjorde store anstrengelser for å komme i hans nærvær – de 
reiste med båt, til fots, til og med under jernbanevogner, og ved sitt inntrengende 
ønske om å møte ham har de satt sitt preg på bevisstheten hos fremtidige generasjoner 
av barn og voksne. Vitnesbyrdene fra dem som ble forvandlet ved selv et kort møte 
med sin elskede Mester, noen ganger nesten uten ord, griper oss fortsatt sterkt. De 
besøkende han tok imot – rike og fattige, sorte og hvite, innfødte og emigranter – 
utgjorde en gruppe som med sin bredde gjorde det umiskjennelig klart at hans fars tro 
favnet alle. Det er umulig å finne et fullgodt mål for hele omfanget av det ‘Abdu’l-
Bahá utrettet i løpet av denne perioden. Han plantet frø som han pleide frem til 
modenhet gjennom en omfangsrik korrespondanse helt frem til slutten av sitt liv. 
Mange av disse frøene skulle blomstre opp til et standhaftig samfunn som maktet å 
bære de etterfølgende års store arbeidsbyrde, støtte den nasjonale bahá’í-
administrasjons første reisverk og begynne å handle ut fra Mesterens lengsel etter å 
bringe den guddommelige lære til enhver by og kyst. 

 
Vennene har selvfølgelig fremkalt disse punktene i erindringen i løpet av denne 

hundreårsperioden, og de har i tillegg gjort mye mer. Som vi håpet, har de viet de 
foreliggende oppgaver sin oppmerksomhet, inspirert av Mesterens maktfulle 
eksempel og tidløse råd. Det har særlig gledet oss å se hvordan bestrebelser på å gi 
barn og unge mennesker åndelig undervisning har blomstret. I åtte land går det 
fremover med arbeidet for å opprette institusjonen mashriqu’l-adhkár, som ‘Abdu’l-
Bahá så sterkt understreket den enestående betydningen av ved sitt besøk i De forente 
stater, mens det i alle land er fremgang for andaktsmøter, som er en samfunnsrettet del 
av livet med Gud. I bahá’í-samfunnets økende engasjement i samfunnslivet, som 
setter det i stand til å by på et nytt perspektiv på formelle og uformelle samtaler av 
alle slag, er det et klart ekko av ‘Abdu’l-Bahás store omtanke for tidens behov. I 
områder hvor man sterkest kjenner behovene skapt av aktivitetenes omfang og 
intensitet, trer det frem mer komplekse koordineringsopplegg gjennom en gradvis og 
tålmodig læringsprosess. I visse regioner i verden der institusjonene har overoppsyn 
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med spesielle initiativer, hjelper en innstrømning av ivrige pionerer til å styrke 
grunnlaget for bærekraftig vekst og utvide omfanget av det som kan oppnås av et 
samfunn. Arbeidet med utvidelse og befestelse skrider frem ved den utrettelige 
innsatsen av utallige hengivne sjeler som på mange måter har fulgt ‘Abdu’l-Bahá ved 
å vandre på oppofrelsens plan. Et verdensomspennende samfunns økte kapasitet til å 
bistå befolkninger i å bevege seg mot Bahá’u’lláhs visjon var påfallende tydelig ved 
det ellevte internasjonale bahá’í-konvent. Samme kapasitet ble levende illustrert i 
filmen “Frontiers of Learning” og i dokumentet “Insights from the Frontiers of 
Learning”, som har stimulert til dyp ettertanke, ikke bare over vekstens dynamikk, 
men også over middelet til å behandle røttene til mang en samfunnssykdom. Og i 
denne treårsperiodens avsluttende måneder kom den mest spektakulære 
demonstrasjonen av hvordan den nåværende generasjon har besvart appellen om å 
tjene menneskeheten, en appell som på enestående vis var legemliggjort i Mesterens 
person: at over åtti tusen ungdommer kom sammen i en firemåneders serie av 
konferanser arrangert på godt over hundre steder spredt vidt om på kloden. 

 
Skjønt hver konferanse hadde sine egne unike særtrekk, var de samme essensielle 

kjennetegn felles for dem alle – den nitide omtanken som preget forberedelsene, den 
tankens enhet som var påtagelig ved hver sammenkomst, energien som har strømmet 
derfra. I den iherdige innsatsen deltagerne gjorde for å kunne være til stede, kan man 
skimte hvilket dypt engasjement de følte. Noen bestrebet seg med stor oppofrelse for 
å fremskaffe de nødvendige midler, fra magre ressurser; i andre tilfeller fikk vennene 
spesiell arrangementstillatelse fra myndighetene ved å forklare begivenhetenes edle 
formål og sunne natur. Rederier ble overtalt til å endre kursen for å samle deltagere, 
mens noen ungdommer gikk i dagevis for å nå frem til et møtested. Rapporter om 
innsikt som ble skapt, skaperkraften som ble frigjort, de rørende vitnesbyrd som ble 
avgitt ved hver anledning og, fremfor alt, kraften som tjenestehandlinger ble tilført, er 
bevis på at de tilstedeværende ble berørt av åndelige krefter som er varigere og dypere 
rotfestet enn noe som kunne bli utløst av et spennende fellesskap og store antall alene. 
Det er høyst oppmuntrende at titusener av ungdommer som var uvillige til å gi etter 
for det trivielle eller å lettvint velge det som er vanlig og hevdvunnet, nå er ført inn i 
og stadig mer omsluttes av et miljø hvor samtale og handlingsmønster har 
vidtrekkende konsekvenser for hvordan man lever et helhetlig liv og er en pådriver for 
åndelig og sosial forvandling. Hos de tre hovedaktørene som Femårsplanens suksess 
avhenger av, har det vært en markert kapasitetsøkning, som flere faktorer sammen har 
bidratt til: Av institusjonene krevde disse konferansene samarbeid på nye nivåer for å 
mobilisere og veilede så mange og forberede skaren av tilretteleggere for å bistå dem. 
Fra samfunnets side krevdes det helhjertet fellesinnsats da deltagerkretsen ble åpnet 
helt og man så den dyptgående virkningen av dette. Fra individets side ble det vist et 
alvorlig engasjement hos dem som tok utgangspunkt i begrepene som ble utforsket i 
konferansematerialet, og sluttet seg til de titusener som tar kontakt med hundretusener 
av andre. Og skjønt vi erkjenner at ungdommen befinner seg i teten av dette 
fremskrittet, så er dets fremste kjennetegn at samfunnet reiste seg som én enhet for å 
støtte, oppmuntre og gå i bresjen for dette fenomenet og nå gleder seg over å se at det 
selv går fremover som et organisk hele i innbyrdes avhengighet, mer beredt til å møte 
dagens krav. 

 
I lys av alt dette erkjenner vi uten å nøle at det disse utviklingslinjene avslører, er 

en fremgang i prosessen med inntreden i skarer av en art man hittil ikke har opplevd. 
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Vi oppfordrer alle til å tenke over betydningen av hva Det største navns samfunn 
bestreber seg på – det som Mesteren så ofte beflittet seg på å understreke hensikten 
med på sine reiser – og igjen sette seg som mål å yte sitt bidrag til resultatet. “Prøv av 
hele deres hjerte,” tilskyndet han sitt publikum, “å være villige kanaler for Guds gave. 
For jeg sier dere at han har valgt dere til å være hans kjærlighetsbudbringere rundt om 
i verden, til å bringe hans åndelige gaver til menneskene, til å være middelet til å utbre 
enhet og samhold på jorden.” “Om Gud vil,” bemerket han ved en annen anledning, 
“kan denne verden kanskje bli lik et himmelsk speil der vi kan se merkene av 
guddommens spor, og et nytt skaperverks grunnleggende egenskaper kan gjenspeiles 
fra kjærlighetens essens som skinner i menneskers hjerter.” Hen mot dette målet sikter 
alle deres bestrebelser. I løpet av Femårsplanens andre halvdel må troens 
samfunnsoppbyggende kraft bli frigjort i tusener av områder der det er behov for å 
igangsette, styrke eller utvide vekstprogrammer. Utfordringen for bahá’í-institusjoner 
og deres organer vil være å sørge for midlene til å ledsage alle dem som nærer et rent 
og alvorlig ønske om en bedre verden, uten hensyn til hvor mye de hittil har deltatt i 
den åndelige undervisningsprosessen, og hjelpe dem til å omsette dette ønsket i de 
praktiske steg som samlet øker dag for dag og uke for uke for å bygge pulserende, 
blomstrende samfunn. Hvor passende er det ikke at en ungdomsgenerasjon har inntatt 
sin rette plass på denne tid, rede til å påta seg økende ansvar, siden dens bidrag til det 
forestående arbeid vil vise seg å være avgjørende i de kommende måneder og år. I 
våre bønner ved Den hellige terskel vil vi bønnfalle den allmektige om å understøtte 
alle dem som ville være en del av dette veldige foretagende, som foretrekker sann 
velferd for andre fremfor et bekvemt og makelig liv for seg selv, og som har øynene 
rettet mot ‘Abdu’l-Bahá som et plettfritt mønster for egen vandel – alt dette for at “de 
som vandrer i mørke, skal komme inn i lyset”, og “de som er lukket ute, skal slutte 
seg til rikets indre sirkel”. 

 

 


