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26. november 1999 
 
Til verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner! 
 
På denne spesielle dag, når våre hjerter og tanker er fokusert på det udødelige eksempel 
som Paktens Midtpunkt foregikk oss med i sitt liv, stanser vi opp, med dypt følt 
takknemlighet, for å iaktta fremgangen for Den Guddommelige Plan han unnfanget, og 
for å ta et blikk på fremtiden etter det fireårige stadium som nå raskt nærmer seg sin 
avslutning.Det som er oppnådd i løpet av denne perioden, er virkelig oppmuntrende. 
Rundt om i verden er det opprettet et imponerende nettverk av undervisningsinstitutter i 
en skala som man bare vagt forestilte seg ved Planens begynnelse. Disse 
lærdomssentrene in spe har tatt betydelige skritt i utviklingen av formelle programmer 
og iverksettelsen av effektive systemer for kursdrift. Rapportene viser at tallet på 
troende med direkte utbytte av utdanningskurs har steget til nesten 100 000. Det hersker 
ingen tvil om at samfunnet verden over har hatt en klar økning i evnen til å utvikle sine 
menneskelige ressurser. 
 
Virkningene av denne systematiske måten å nærme seg menneskelig ressursutvikling på 
gjør seg gjeldende i livet for alle de tre forkjemperne for Planen – den enkelte troende, 
institusjonene og lokalsamfunnet. Det har skjedd et oppsving i undervisningsaktiviteter 
igangsatt etter initiativ fra den enkelte. Åndelige råd, nevnder og komitéer har vokst i 
evnen til å veilede de troende i deres individuelle og kollektive innsats. Og 
samfunnslivet har blomstret, selv på steder som lenge har vært i dvale, i takt med at nye 
tanke- og handlingsmønstre har tatt synlig form. 
 
Når vi tar et overblikk over bahá’í-verdenen, ser vi et samfunn som i høy grad har økt 
sin kraft, som er sunt innad og merkbart forsterket. I å nå ut til almenheten, til 
regjeringer og det sivile samfunns organisasjoner, og i å vinne tillit i alle disse kretser, 
oppviser dette samfunnet slående prestasjoner. Organer med utadrettet aktivitet som sitt 
spesialfelt har – etter en klart definert strategi – gitt troen bredere innflytelse nasjonalt 
og internasjonalt; sosiale og økonomiske utviklingsprosjekter som søker å høyne hele 
samfunn åndelig og materielt, gjennomtrenger samfunnet på grasrotplanet. 
 
De to stadiene i Den Guddommelige Plan som ligger umiddelbart foran oss, vil vare 
henholdsvis ett og fem år. Ved ridván i år 2000 vil bahá’í-verdenen bli bedt om å 
begynne på det første av disse to stadiene, en tolvmåneders innsats for å samle de 
krefter, ferdigheter og innsikter som i så sterk grad er blitt synlige. Den etterfølgende 
Femårsplan vil sette i gang en serie verdensomspennende foretagender som vil føre 
bahá’í-verdenen gjennom de siste tjue år av det første århundre i troens formingstid. 
Fokus for disse globale planene vil fortsatt være prosessen med inntreden i skarer og en 
systematisk påskyndelse av den. 
 
Det er av grunnleggende viktighet at nasjonale og regionale institutter i løpet av 
ettårsinnsatsen overalt setter i full drift de programmer og systemer de nå har utarbeidet. 
Nasjonale samfunn bør tre inn i Femårsplanen i forvissning om at store grupper av 
troende uhindret vil fortsette å tilegne seg kunnskap, egenskaper og ferdigheter 
vedrørende tjeneste, ved hjelp av en serie med kurs. En ytterligere systematisering av 
undervisningsinnsatsen må også vies rikelig oppmerksomhet, hva enten den igangsettes 
av den enkelte eller ledes av institusjonene. I så henseende har Det Internasjonale 
Undervisningssenter fastlagt bestemte mønstre for systematisk utvidelse og befestelse 
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for forholdsvis små geografiske områder bestående av et håndterlig antall steder. 
Gjennom samarbeid mellom rådgivere og nasjonale åndelige råd er man i ferd med å 
opprette flere "programmer for områdevekst" i alle verdensdeler. De vil bli nøye 
observert i løpet av Tolvmånedersplanen, og metodene anvendt der vil bli forbedret, slik 
at denne fremgangsmåten kan innarbeides i senere planer. 
 
Strategier for å fremme prosessen med inntreden i skarer kan ikke overse barn og yngre 
ungdommer dersom de seire som er vunnet i én generasjon ikke skal gå tapt i tidens løp. 
Det er derfor bydende nødvendig at det på dette punkt i arbeidet med å systematisere 
undervisningsarbeidet tas klare skritt for å sikre at samfunnets visjon fullt ut omfatter 
sine yngre medlemmer. Barneoppdragelsen, som er en forpliktelse pålagt både foreldre 
og institusjoner, krever særlig vekt, slik at den blir helt integrert i 
samfunnsutviklingsprosessen. Intensiteten i denne aktiviteten bør nå nye høyder i løpet 
av disse tolv månedene og deretter heves ytterligere i de umiddelbart påfølgende år. At 
programmene ved de fleste instituttene i verden tilbyr utdannelse for lærere i 
barneklasser, er en styrke. Åndelige råd og hjelperådsmedlemmer vil måtte mobilisere 
disse nyutdannede menneskelige ressursene for å dekke barns og yngre ungdommers 
åndelige behov.  
 
Tiden i Tolvmånedersplanen vil bli preget av stor aktivitet i samfunnet i sin 
alminnelighet mens det tjuende århundre nærmer seg sin avslutning. Toneangivende 
personer innenfor åndslivet viser seg allerede sterkt interessert i kommende 
generasjoners skjebne, og vi håper at gløden i bahá’í-samfunnet, i dets interne 
virksomhet så vel som i dets samhandling med samfunnet forøvrig, vil formidle en 
følelse av tillit til menneskehetens fremtid. 
 
Vi vil be inderlig i de hellige gravmæler om at Bahá’u’lláh vil velsigne deres 
anstrengelser for å føre Fireårsplanen frem til en seierrik avslutning. 
 
Det Universelle Rettferdighetens Hus (sign.) 


