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DET  UNIVERSELLE  RETTFERDIGHETENS  HUS 

17. januar 2003 

 

Til verdens bahá’íer 

Inderlig elskede venner! 

Vi har, med overmåte stor takknemlighet til Bahá’u’lláh, fulgt utviklingen av Femårsplanen i 
de to årene etter vårt budskap av 9. januar 2001 til konferansen for de kontinentale rådgiver-
nemndene. Det er virkelig oppmuntrende å se den læringskultur som er i ferd med å slå rot alle 
vegne, i takt med at verdens bahá’í-samfunn fokuserer på å fremme prosessen med inntreden i 
skarer. På dette tidspunkt, da samfunnets kollektive erfaring har gjort et så betydelig fremskritt, 
finner vi det betimelig å gjennomgå med dere de innsikter som så langt er vunnet, og å klargjøre 
spørsmål som har dukket opp. 

I løpet av planens første måneder kom nasjonale åndelige råd forholdsvis lett i gang med å 
dele territoriene under sin jurisdiksjon inn i regioner bestående av tilstøtende lokaliteter, kalt 
områder, under anvendelse av rent geografiske og sosiale kriterier som ikke hadde med de lokale 
bahá’í-samfunns styrke å gjøre. Rapporter mottatt ved Verdenssenteret viser at det på verdens-
basis nå er tett innpå 17 000 områder, fraregnet de land der troens virksomhet av en eller annen 
grunn er underlagt restriksjoner. Tallet på områder per land varierer mye – fra India med sine 1 
580 til Singapore, som nødvendigvis betrakter seg selv som étt område. Noen av grupperingene er 
tynt befolkede regioner med kun et par tusen innbyggere, mens andre har flere millioner 
mennesker innenfor sine grenser. Større bymessige sentra underlagt ett lokalt åndelig råd er stort 
sett blitt betegnet som enkeltområder, som igjen blir inndelt i sektorer for å gjøre det lettere å 
utarbeide og gjennomføre planer.  

Da de ulike land og territorier var blitt inndelt i håndterbare regioner, gikk de nasjonale 
samfunn raskt videre til å kategorisere områdene i samsvar med de stadier i troens utvikling som 
ble nevnt i vårt budskap av 9. januar. Denne arbeidsoppgaven gav et realistisk middel til å se på 
samfunnets fremtidsutsikter, men oppgaven med å forbedre kriteriene som trengs for gyldige 
vurderinger, viser seg å være en stadig utfordring for institusjonene. Å henregne et område til en 
eller annen kategori er ikke å avgi en erklæring om status. Det er snarere en måte å vurdere dets 
vekstmulighet på, så man kan velge en tilnærmingsmåte som samsvarer med dets skiftende 
utvikling. Rigide kriterier virker åpenbart mot sin hensikt, men det er helt nødvendig med et 
veldefinert oppsett for å foreta en evaluering. To kriterier synes å være særlig viktige: styrken hos 
de menneskelige ressurser tilveiebragt av opplæringsinstituttet for å utvide og befeste troen i 
området, og institusjonenes evne til å mobilisere disse ressursene på tjenestefeltet. 

I så godt som hvert eneste land er man nå gått over til å fokusere på å stimulere landets 
prioriterte områder til å bevege seg fra sitt nåværende vekststadium til det neste. Det som er blitt 
slående klart, er at fremgangen i så henseende i høy grad avhenger av hvor virksom den parallelle 
prosessen er, som sikter mot å hjelpe et stadig økende antall venner til å gjennomgå hoved-
sekvensen av kursene som tilbys av instituttet som betjener regionen. Aktivitetsøkningen rundt 
om i verden bærer vitnesbyrd om at disse kursene har lyktes i å vekke den tiltakslyst som kreves 
for å gjennomføre de ulike handlinger som vekst i et område betinger, uansett stadium. 

Spesielt hjertevarmende er det å legge merke til en voksende fornemmelse av initiativ og 
rådsnarhet rundt om i bahá’í-verdenen, sammen med mot og dristighet. Hengivenhet, glød, tillit 
og utholdenhet – de er blant de egenskaper som utmerker de troende i hver verdensdel. De som 
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reiser seg som hjemmefrontpionerer, er eksempler i så måte, men disse egenskapene er så visst 
ikke begrenset til dem. Som vi hadde håpet, nås målene for åpning av jomfruelige områder 
beredvillig av entusiastiske instituttprogramdeltagere som – utstyrt med den kunnskap og de 
ferdigheter de har tilegnet seg gjennom opplæringskurs – går i gang med å innføre troen i en ny 
region og å skape et begynnende samfunn. 

I de fleste områder defineres bevegelsen fra ett vekststadium til det neste ved at det holdes 
flere og flere studiesirkler, andaktsmøter og barneklasser, og ved den utvidelsen disse gir opphav 
til. Andaktsmøtene begynner å blomstre opp etter hvert som bevisstheten om menneskelivets 
åndelige dimensjon heves blant de troende i en region gjennom instituttkurs. Også barneklasser er 
en naturlig videreføring av den opplæringen man mottok tidlig i studiet av hovedopplegget. Etter 
hvert som begge aktiviteter åpnes for det bredere samfunn gjennom et mangfold av velgjennom-
tenkte og fantasirike midler, tiltrekker de et økende antall søkere, som gjerne er ivrige etter å delta 
på fireside-arrangementer og bli med i studiesirkler. Mange går senere videre og erklærer sin tro 
på Bahá’u’lláh, og anser fra begynnelsen av at deres rolle i samfunnet er å være aktive deltagere i 
en dynamisk vekstprosess. De individuelle og kollektive bestrebelser på undervisningsfeltet 
forsterkes tilsvarende og driver prosessen videre. Etablerte samfunn gjenoppfriskes, og ny-
dannede vinner snart det privilegium å velge sine lokale åndelige råd. 

Sammenhengen som således er oppnådd gjennom opprettelsen av studiesirkler, andaktsmøter 
og barneklasser, sørger for startimpulsen til vekst i et område, en impuls som tiltar i styrke i takt 
med at disse kjerneaktivitetene forfleres. Denne aktivitetsforfleringen tilføres økt fremdrift av 
kampanjer som hjelper en anselig gruppe av troende til å komme langt nok i hovedkursopplegget 
til å utføre de nødvendige tjenestegjerninger. 

Det er således åpenbart at en systematisk tilnærming til opplæring har skapt en måte som 
bahá’íene kan nå ut til det omgivende samfunn på, dele Bahá’u’lláhs budskap med venner, 
familie, naboer og medarbeidere og la dem møte rikdommen i hans lære. Denne utadskuende 
orienteringen er en av de fagreste frukter av læringen som skjer på grasrotplanet. Aktivitets-
mønsteret som opprettes i områder rundt om på kloden, er et utprøvet middel til å påskynde 
utvidelse og befestelse. Dette er likevel bare en begynnelse. 

I mange deler av verden har det å bringe store antall inn i rekken av Bahá’u’lláhs tilhengere 
tradisjonelt ikke vært noen avskrekkende oppgave. Det er derfor oppmuntrende å se at i noen av 
de mer utviklede områder føyes omhyggelig utarbeidede prosjekter til det eksisterende vekst-
mønsteret for å nå mottagelige befolkninger og heve utvidelsestakten til et høyere nivå. Slike 
prosjekter øker undervisningstempoet, som allerede er stigende gjennom enkeltmenneskers 
innsats. Og der resultatet begynner å bli innmelding i stor skala, tas det forholdsregler for å sikre 
at en viss prosentdel av de nye troende straks går inn i instituttprogrammet; for som vi har 
understreket i flere budskap, vil disse vennene bli bedt om å imøtekomme en stadig voksende 
bahá’í-befolknings behov. De bidrar til å fordype bahá’íer flest ved å besøke dem regelmessig; de 
underviser barn, arrangerer andaktsmøter og danner studiesirkler og gjør det dermed mulig å 
holde utvidelsen ved like. 

Alt dette åpner svært spennende sjanser for lokale åndelige råd. De har som sin utfordring – i 
samarbeid med hjelperådsmedlemmene som gir dem råd og bistand – å gjøre bruk av kreftene og 
talentene hos de økende menneskelige ressurser som blir tilgjengelige i deres respektive 
myndighetsområder, både for å skape et pulserende samfunnsliv og for å begynne å påvirke 
samfunnet rundt seg. På steder der det ennå ikke finnes åndelige råd, eller der de ennå ikke 
fungerer på det nødvendige nivå, er en trinnvis tilnærming til utviklingen av samfunn og lokale 
åndelige råd svært løfterik. 
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Det er spesielt tilfredsstillende å merke seg i hvor høy grad de troende deltar i de ulike 
aspektene av vekstprosessen. I område etter område skjer det en stadig økning i tallet på dem som 
bærer ansvaret for utvidelse og befestelse. Rådslagningsmøter på områdenivå tjener til å høyne 
bevisstheten om muligheter og skaper entusiasme. Befridd for de krav som knytter seg til en 
formell beslutningsprosess, drøfter deltagerne her den erfaring som er vunnet, deler innsikter, 
utforsker tilnærmingsmåter og tilegner seg en bedre forståelse av hvordan hver enkelt kan bidra 
til å nå planens målsetning. I mange tilfeller fører en slik samhandling til enighet om et sett med 
kortsiktige mål, både individuelle og kollektive. Å lære mens man handler er i ferd med å bli den 
fremvoksende aksjonsmåtens særpreg. 

La det ikke herske noen tvil om at det vi er vitne til, er at prosessen med menneskehetens 
inntreden i Saken i skarer skyter fart – en prosess som ble forespeilet i Bahá’u’lláhs tavle til 
kongen av Persia, som ble ivrig forventet av Mesteren, og som av Beskytteren ble beskrevet som 
det nødvendige forspill til masseomvendelse. I spissen for denne prosessen befinner de områdene 
seg som – skjønt de ennå er forholdsvis få i tallet – nå er rede til å igangsette intensive vekst-
programmer. Disse områdenes neste vekststadium vil kjennetegnes av utvidelse i en skala som 
krever en innsats så intens at det ennå gjenstår å prestere den. Måtte den veldige kraft-
anstrengelsen som vies dette veldige foretagende, bli styrket av Guds mektige hjelp. 

Vær forvisset om våre inderlige bønner ved de hellige gravmæler om at Bahá’u’lláh må 
velsigne og bekrefte deres bestrebelser for å virkeliggjøre disse dyrebare dagers usedvanlige 
sjanser fullt ut. 

 

Det Universelle Rettferdighetens Hus (sign.) 


