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I sitt budskap av 29. desember 2015 til rådgiverkonferansen henledet Det Universelle Rettferdighetens 
Hus oppmerksomheten på de to tilstundende tohundreårsdagene som markerer at det er gått to hundre år siden 
henholdsvis Bahá’u’lláh og Báb ble født. Rettferdighetens Hus mener at det nå ville være betimelig å se 
nærmere på hvordan disse svært betydningsfulle høytidelighetene skal feires, slik at man kan begynne å gjøre 
forberedelser. Som påpekt i budskapet av 29. desember bør disse helligdagene betraktes som spesielle 
anledninger til at vennene kan nå ut til det bredest mulige tverrsnitt av samfunnet og til alle dem de deler en 
forbindelse med – det være seg ved et familiebånd eller en felles interesse, et yrke eller et studiefelt, et 
naboforhold eller bare et tilfeldig bekjentskap – slik at alle kan glede seg over at det akkurat to hundre år 
tidligere fremstod en som skulle bli den som bragte et nytt budskap til menneskeheten. 

 
Stedet for aktivitet ved tohundreårsdagene vil ligge på det lokale plan. Rettferdighetens Hus regner med 

at på utallige steder rundt om i verden, både i landlige omgivelser og i bymessige sentre, vil vennene finne 
kreative måter å ære de to manifestasjonene på, hvis liv og hellige sendeferd vil bli husket på deres årsdager. 
Det kunne også gis en anledning til initiativer på det nasjonale plan, som kunne inkludere en sammenkomst som 
høytstående embetsholdere og fremstående personer med et forhold til troen kunne inviteres til. Men det mest 
karakteristiske trekk ved disse tohundreårsdagene vil være en veldig oppblomstring av aktivitet hos bahá’íer og 
deres venner i lokale samfunn. Man bør merke seg at selv om hver årsdag er forbundet primært med bare én av 
manifestasjonene, bør feiringene omfatte begge dobbeltfødselsdagene. og begivenhetene kan spres over hele 
lengden av de to dagene. Disse helligdagene vil naturligvis også bli markert ved Bahá’í verdenssenter av de 
pilegrimer, besøkende og stabsmedlemmer som befinner seg i Det hellige land på den tiden. 

 
I hjertet av disse festlighetene må det ligge en forenet innsats for å formidle en følelse av hva det betyr 

for menneskeheten at disse to strålende lys steg opp over verdens horisont etter hverandre. Selvsagt vil dette gi 
seg ulike utslag i forskjellige sammenhenger og strekke seg til et stort mangfold av kunstneriske og kulturelle 
uttrykk som innbefatter sanger, audiovisuelle presentasjoner, publikasjoner og bøker. Sammen med vidt utbredte 
feiringer som er både oppløftende og ærbødige, vil slike initiativer helt sikkert vekke nysgjerrighet og undring 
hos mange som ennå kan være ukjent med navnene Báb og Bahá’u’lláh. Men troens virkelige forvandlende kraft 
vil rimeligvis fornemmes desto lettere om folk opplever hvordan gudsdyrkelse og meningsfull tjeneste overalt 
veves inn i bahá’íers livsmønster. Fra Femårsplanens samfunnsbyggende aktiviteter fremtrer det faktisk et 
mønster for et kollektivt liv der hvem som helst kan skjelne den opplivende innflytelsen av den guddommelige 
lære som Guds manifestasjoner har kommet med. Hvert tohundreårsminne vil uten tvil oppildne til en holdning 
preget av trofast innsats som vil gjennomsyre alle de edle foretagender fra vennenes side. 

 
Som antydet i årets riḍván-budskap kan de seks syklusene som fører frem til den første av de spesielle 
årsdagene, betraktes som en innledende periode som fremgangen mot Femårsplanens generelle målsetning kan 
måles i løpet av. De skritt som tas i løpet av disse månedene, og de oppnåelser som disse resulterer i, vil utgjøre 
en offergave av brennende kjærlighet, gitt i fellesskap til ham som er verdens forener, ved tohundreårsminnet 
for hans fødsel. De åndelige krefter som ganske visst vil bli frigjort ved denne svært gunstige anledningen, vil 
gjøre mye for å anspore vennene til dåd når de tar fatt på de åtte syklusene som ligger mellom de to 
tohundreårsminnene, og i løpet av denne tiden vil det være behov for hovedtyngden av innsatsen for å nå 
planens mål. Begivenheter rundt tohundreårsminnet for Bábs fødsel vil likeledes gi det verdensomspennende 
åndelige foretagendet en kraftinnsprøytning når det går inn i de siste seks sykluser som fører frem til riḍván 
2021. Det er derfor all grunn til å vente at vekten som legges på markeringen av disse helligdagene, vil ha en 
anselig og kumulativ innvirkning på arbeidet med å oppreise pulserende samfunn – ikke minst på berikelsen av 
andaktslivet.  
 
Dette brevet blir sendt nå, slik at det er rikelig med tid til at dere kan innprente betydningen av de kommende 
høytidene overfor deres respektive samfunn og oppmuntre til å begynne med forberedelser. En viktig side ved 



det som må foregå, er følelsen av delt erfaring og global solidaritet ved at så mange sammenkomster holdes i et 
konsentrert tidsrom og på et enormt mangfold av steder og fører sammen sjeler som har fått et glimt av den 
tidløse glansen fra disse guddommelige skikkelser som satte i gang en uimotståelig prosess med individuell og 
sosial forandring. Det vil bli ordnet med at samfunn kan rapportere om sine aktiviteter, slik at disse raskt kan bli 
gjort tilgjengelige for det bredest mulige publikum. Senere vil det bli gitt mer informasjon om disse ordningene. 

 
Med kjærlige bahá’í-hilsener 
 
Sekretariatet 


