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Til verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner! 
 
I vårt brev av 26. mars 2016 beskrev vi bahá’í-verdenens respons på Den 
guddommelige plans tavler, der ‘Abdu’l-Bahá tilskyndet vennene slik: “Reis østover 
og vestover og opplys folket med den største ledelses lys, så de kan få del i det hellige 
liv.” I tiårene som fulgte utsendelsen av disse vektige tavlene, bosatte en strøm av 
troende seg i verdens fjerne himmelstrøk og plantet banneret for Bahá’u’lláhs Sak 
blant folk og nasjoner av ulike slag. Mens hengivne pionerer i tjeneste på den 
internasjonale arena til å begynne med hovedsakelig kom fra Nord-Amerika, Iran og 
Europa, kommer de nå, etter hvert som troen har gått fremover i hele verden, fra 
tallrike steder rundt om på planeten. Faktisk begav rundt 1500 venner fra over 110 
land seg inn på dette feltet i løpet av siste femårsplan. Samtidig har det vært en 
gradvis vekst i nasjonale samfunns kapasitet til å fostre en systematisk prosess for å 
bygge pulserende samfunn, og oppgaven med å utbre troen er kommet til å hvile 
hovedsakelig på skuldrene til lokale innbyggere som virker på hjemmefronten, der de 
har fordelen av å være fortrolige med språket og kulturen og lettere kan bosette seg i 
nærliggende områder så vel som i fjerne strøk. At nesten 5000 troende reiste seg for å 
tjene som hjemmefrontpionerer i forrige plan, vitner om denne sterkt økte kapasiteten 
og er en kilde til uhyre stor glede for oss. 
 
Skjønt en økende andel av pionerer i de senere år tjener på hjemmefronten, er det vårt 
håp at vennene vil fortsette å vurdere å begi seg inn på den internasjonale arena når 
deres omstendigheter tillater det. Muligheten er selvsagt åpen for at enhver troende 
kan reise seg og bosette seg hvor vedkommende kan bidra til planens fremgang, men i 
enkelte land er behovet for internasjonale pionerer særlig presserende. I denne 
henseende gjorde vi i forrige femårsplan, som forespeilet i siste pionerappell, utvalgte 
nasjonale åndelige råd oppmerksomme på særlige pionerbehov som oppstod i 
forbindelse med ti spesielle initiativ som ble tatt for å støtte troens vekst og utvikling i 
bestemte regioner med hjelp av venner fra flere land. I sin virksomhet side ved side 
med de lokale venner har disse hengivne tjenere av Bahá’u’lláh bidratt til å styrke 
Sakens røtter i alle de land som disse initiativene dekket, og de har tilført 
instituttprosessen og det lokale samfunnsliv større dynamisk kraft og i en rekke 
tilfeller bidratt til fremveksten av institusjoner. I de kommende fem år vil Det 
internasjonale undervisningssenter fortsette å finne frem til områder som ville ha nytte 
av en slik innsats, i forventning om at resultatet ved planens utgang vil være minst ett 
vel fremskredent intensivt vekstprogram i hvert land i verden der de ytre forhold 
tillater en slik utvikling. 
 
Utplasseringen av hjemmefrontpionerer vil i de neste fem år i stor grad bli styrt av 
kravene angitt i vårt budskap av 29. desember 2015 til konferansen for medlemmer av 
de kontinentale rådgivernevnder. Som det sies i dette budskapet, tar den nylig 
igangsatte femårsplanen sikte på å øke antall områder med et intensivt vekstprogram 
til 5000. En vedvarende strøm av hjemmefrontpionerer vil i betydelig grad bidra til 



dette monumentale målet. All hjelp de er i stand til å gi for å fremme planens arbeid, 
er selvsagt høyst velkommen; deres innsats vil likevel få enda større virkning dersom 
deres evner, under institusjonenes veiledning, rettes mot spesielle behov i områder der 
vennene bestreber seg på å intensivere vekstprosessen. Mens mange venner med 
ønske om å tjene som hjemmefrontpionerer kan forplikte seg over år, finnes det andre 
som bare kan være i stand til å tilby kortere perioder, noen ganger så lite som tre 
måneder. Slike venner kan fremme en ånd preget av uselvisk tjeneste og formidle 
verdifull erfaring fra sterkere områder til slike som befinner seg i vekstfasen. Med 
tiden vender de tilbake til sine samfunn, sterkt inspirert og beriket, og kan bidra enda 
mer effektivt til fremgangen i egne områder. Vi håper at vennene, og da særlig 
ungdom som kan ha tid og besluttsomhet til å gjøre dette i løpet av sine lengre 
ferieperioder, vil benytte anledningen til å begi seg inn på pionerfeltet på denne 
måten. 
 
Det er til de to tvingende behovene for pionerer angitt ovenfor – det ene primært på 
det internasjonale felt, det annet på hjemmefronten – vi nå kaller vennene, i tillit til at 
deres respons, som på hvert trinn i Den guddommelige plan vokser i både omfang og 
kvalitet, vil kunne klare de krav som Det største navns samfunn står overfor. De 
venner som reiser seg for med takt, kjærlighet, enhet og tapperhet å fostre et mønster 
for samfunnslivet i områder rundt om på kloden, vil uten tvil hente inspirasjon fra 
Mesterens dyptfølte rop som kommer til uttrykk i Den guddommelige plans tavler: 
“Å, om jeg bare kunne reise, om så til fots og i den ytterste fattigdom, til disse 
områdene, istemme ropet ‘Yá Bahá’u’l-Abhá’ i byer, landsbyer, fjell, ørkener og på 
hav og fremme den guddommelige lære! Dette kan jeg dessverre ikke gjøre. Hvor 
dypt jeg beklager det! Måtte det, om Gud vil, lykkes dere.” 
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