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Til verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner! 
 
Dagen i dag, årsdagen for Bábs fødsel, markerer midtpunktet i det femårige foretagende som vil 
beskjeftige bahá’í-verdenen frem til ridván 2011. Vi bøyer hodet i ydmyk takknemlighet overfor 
Bahá’u’lláh for de gunstbevisninger og bekreftelser han har forunt dem som bestreber seg med slik 
flid og oppofrelse i undervisningsarbeidets forreste linje. Etter slutten på det tiende internasjonale 
bahá’í-konvent for noen få måneder tilbake er man blitt mer oppmerksom på hvor virkningsfull 
den strukturen er som styrer gjennomføringen av Femårsplanen, i takt med at delegatenes nyvunne 
innsikter er blitt spredt vidt og bredt i bahá’í-samfunnet. Snesevis av områder rundt om på kloden 
gjøres klar for systematisk utvidelse, og vi venter å se at en bølge av intensive vekstprogram 
igangsettes i månedene frem mot neste års ridván. 
 
Utfordringen som møter vennene i disse og alle områder, har fortsatt to sider. Samtidig som de 
lærer å gjenkjenne mottagelige grupperinger i samfunnet og å dele troens budskap med lydhøre 
sjeler – et ønske som det i alminnelighet ikke er vanskelig å oppfylle – bestreber de seg på å forstå 
i praksis hvordan de ulike elementene i et sunt vekstmønster, og da særlig utviklingen av 
menneskelige ressurser, skal innordnes i et sammenhengende hele. Hvor oppmuntrende er det ikke 
å se at i det øyeblikk vennene i et område begynner å møte denne doble utfordringen, oppnår man 
fremgang med det samme, og målet med å sette i gang et intensivt vekstprogram lar seg oppnå i 
nær fremtid. 
 
At den fortsatte styrkingen av samfunnet skulle ha sitt motstykke i et ytterligere forfall i den gamle 
verdensorden, kommer ikke som noen overraskelse. Vennene bør faktisk akte seg så ikke 
kapasitetsutviklingen i bahá’í-samfunnet blir liggende etter den økende mottageligheten hos en 
desillusjonert menneskehet. Se til og med hvordan finansstrukturer som en gang ble holdt for å 
være uangripelige, har vaklet i den korte tiden som er gått siden vi gav denne advarselen i vårt 
ridván-budskap, og hvordan verdens ledere har vist sin manglende evne til å komme med mer enn 
midlertidige løsninger, en svakhet som de i økende grad innrømmer. Uansett hvilke 
hensiktsmessige tiltak som settes i verk, så er tilliten blitt rokket, og en følelse av trygghet er gått 
tapt. Slike tildragelser har sikkert fått de troende i alle land til å tenke over den nåværende ordens 
begredelige tilstand og styrket dem i overbevisningen om at utviklingen av den materielle og den 
åndelige sivilisasjon må skje samtidig. 
 
Det er dette vi har i tankene når vi vender våre hjerter mot Bahá’u’lláh i hyppig bønn og trygler 
ham om å styrke sine tilhengere ved sin aldri sviktende nåde. I slike stunder bønnfaller vi ham om 
å opplyse deres sjeler med kunnskapens og troens lys. La dem ikke undervurdere den iboende 
kraften i det system de er i ferd med å få på plass for å fremme hans tro, og heller ikke ta feil av 
det sanne formål for det globale foretagende de har gitt seg i kast med. La dem ikke vike fra den 
læringskursen de har satt, og heller ikke la seg distrahere av de flyktige sysler som et forvirret 
samfunn driver med. La dem ikke unnlate å anerkjenne verdien av den kultur som nå har slått rot i 
det samfunn som befordrer det systematiske studium av det skapende Ord i små grupper for å 
bygge opp evnen til å tjene. La dem aldri glemme befalingen om å ivareta behovene hos verdens 
barn og tilby dem undervisning som utvikler deres åndelige evner og legger grunnlaget for en edel 



og rettskaffen karakter. La dem innse den fulle betydningen av sin innsats for å hjelpe unge 
mennesker til å danne en sterk moralsk identitet i ungdomsårene og sette dem i stand til å bidra til 
sine samfunns velvære. Og la dem fryde seg over å ha lært – gjennom vedholdende, systematisk 
handling – hvordan man skaper en vekstrytme som tar tilbørlig hensyn til grunnelementene 
utvidelse, befestelse, refleksjon og planlegging. Måtte de hver og én bli utstyrt med standhaftighet 
og troskap og bli skjenket mot til å bringe de offer som enn måtte kreves for å sikre at Planen blir 
en formidabel suksess. Måtte de – ved sin rakryggede livsførsel, sin oppriktige kjærlighet til sine 
medmennesker og sitt glødende ønske om å tjene verdens folk – bekrefte sannheten i Bahá’u’lláhs 
forkynnelse om at menneskeheten er én. Måtte de vise flid i sin innsats for å knytte vennskapsbånd 
som ikke tar noe hensyn til rådende sosiale skillelinjer, og uten stans bestrebe seg på å knytte 
hjerter sammen i kjærlighet til Gud. At de måtte erkjenne den dype betydningen av sin oppgave – 
det er vårt glødende håp. At de ikke må vakle i gjennomføringen av sine ambisiøse mål, uansett 
hvilke alvorlige kriser som oppsluker verden rundt dem – det er vår inderligste bønn ved Den 
Hellige Terskel. 
 
For å gi vennene anledning til å komme sammen for å rådslå om Planens nåværende krav, og like 
meget for å feire det som allerede er prestert i løpet av den, kunngjør vi at det vil bli arrangert en 
serie på førtien regionale konferanser i følgende byer, i tiden mellom november og mars: Abidjan, 
Accra, Almaty, Antofagasta, Atlanta, Auckland, Baku, Bangalore, Bangui, Battambang, Bologna, 
Bukavu, Calcutta, Chicago, Dallas, Frankfurt, Guadalajara, Istanbul, Johannesburg, Kiev, Kuala 
Lumpur, Kuching, Lae, London, Los Angeles, Lubumbashi, Lusaka, Madrid, Managua, Manila, 
Nakuru, New Delhi, Portland, Quito, Sao Paulo, Stamford, Sydney, Toronto, Ulan Bator, 
Vancouver, Yaoundé. Til hver av disse konferansene vil to medlemmer av Det Internasjonale 
Undervisningssenter bli sendt som våre representanter. Ytterligere detaljer om deltagelsen vil være 
tilgjengelige hos de nasjonale åndelige råd i vertslandene. Vi oppfordrer de troende, både de som 
er fullt engasjert i gjennomføringen av Planens enkeltheter, og de som av sin situasjon hittil er blitt 
forhindret fra å oppfylle sitt ønske om å gjøre det, om å benytte seg av denne anledningen og delta 
på konferansen som vil bli holdt i deres område. 
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