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Til verdens bahá’íer 
 
Høyt elskede venner! 
 
Begivenhetene i løpet av det siste tiåret har vist den merkbare fremveksten av de to samtidige 
prosessene som vår elskede Beskytter beskrev, nemlig oppløsningen av den gamle 
verdensorden og fremgangen og grunnfestingen av Baha’u’llahs nye verdensorden, som av 
fremtidens historikere antagelig vil bli betraktet som en av de mest bemerkelsesverdige trekk 
ved denne tidsperioden. Enda mer bemerkelsesverdig er den aller siste fremskyndelsen av de 
to prosessene. Både innenfor og utenfor Guds Sak er det mektige krefter som arbeider for å 
bringe disse to samtidige tendensene innenfor dette illevarslende århundre frem mot et 
høydepunkt. Blant de mange tegn som avslører denne utviklingen, kan vi på den ene siden 
nevne den stadig økende lovløsheten, terrorismen, den økonomiske forvirringen, umoralen, og 
den økende faren som masseutbredelsen av ødeleggende våpen representerer. På den andre 
siden kan vi vise til den verdensomspennende, guddommelig inspirerte utbredelsen, 
konsolideringen og raske tilsynekomst av selve Saken inn i verdenspolitikkens rampelys. 
Dette er en prosess som er kronet med Karmelfjellets fantastiske blomstring, den 
guddommelige vår fra Guds fjell som nå er sprunget ut i en praktfull blomstring. 
 
I løpet av de siste 5 årene har den historiske dialektikken med de motsatte prosessene av 
triumf og katastrofe virket samtidig innenfor Guds Sak. Lysets Hærskarer har overvunnet 
savnet etter seks Guds Saks Hender, og bølger av bitre forfølgelser har igjen oppslukt det 
lenge lidende samfunn i Iran. Resultatene av dette har vært raseringen av Bábs hus, 
ødeleggelsen av Baha’u’llahs fedrehjem i Takur og martyrdøden for en mengde tapre sjeler. 
Likevel har disse katastrofene fremkalt fornyede krefter i vennenes hjerter, styrket Sakens 
dypeste røtter og gitt opphav til en stor innhøstning av betydningsfulle seire. 
 
Den største blant disse er 5-årsplanens vellykkede avslutning, igangsettelsen av 7-årsplanen 
som nå er inne i den andre fasens avsluttende år, og en uovertruffen proklamasjon av troen til 
statsoverhoder, parlament og parlamentarikere, regjeringsmedlemmer og offentlige 
tjenestemenn, samt fremtredende lærde og spesialister innen ulike yrker. Disse fremstøtene 
har resultert i en holdningsendring innen massemedia , som nå oppsøker oss i en økende grad 
for å få mer informasjon om troen. 
 
I tillegg til disse begivenhetene må nevnes den verdensomspennende feiringen for å markere 
femtiårsdagen for Det Største Hellige Blads bortgang. Videre må også nevnes fullføringen av 
restaureringen på den øverste etasjen til ‘Abdu’lláh Pashas hus,som i disse dager åpner for de 
første besøkende. Innflyttingen av Universelt Rettferdighetens Hus til dets faste Sete 
representerer en ytterligere oppfyllelse av den store profeti i Karmels Brev, såvel som den 
stadige fremgangen når det gjelder oppbyggingen av det første Mashriqú’l-Adhkár i 
Stillehavet på Samoa og Modertemplet til det indiske subkontinent i New Delhi. 
 
De fortsatt virksomme ettervirkningene etter deltagelsen av mer enn seksten tusen troende fra 
alle verdensdelene på de fem Internasjonale Konferansene er blant de mest fremtredende 



særtrekk fra utdannings- og konsolideringsarbeidet. Men også intensive 
undervisningskampanjer er gjennomført med aktiv støtte fra alle lag i (Baha’i)samfunnet med 
muligheten til fullt ut å nytte entusiasmen og kunnskapene blant Baha’i ungdommene. Den 
andre radiostasjonen er blitt etablert i Sør-Amerika, de Nasjonale Åndelige Råd i Uganda og 
Nepal er blitt gjendannet, og ni nye Nasjonale Åndelige Råd er blitt grunnlagt. To av disse 
rådene vil bli valgt i løpet av mai måned dette år, og det samlede antall av disse sekundære 
Rettferdighetens Hus blir 135. 
 
Over alle disse fremganger står den enhet i handling som er oppnådd av Baha’i-samfunnene 
på internasjonalt plan i sine anstrengelser for å vinne offentlig støtte til de høyt-elskede høyt-
beundrede, grusomt forfulgte iranske troende. Denne enheten har vist seg i enda større grad 
gjennom de økende bidrag som helt overgår også tidligere rikelige økonomiske bidrag. 
Strømmen av personlig hengivenhet sjelden sett i en slik universell målestokk gir høye løfter 
for fremtiden. 
 
Alle disse prosessene tyder på en økende modenhet i et verdensomspennende religiøst 
samfunn, og dette blir videre bevist ved at en rekke nasjonale (Baha’i)samfunn er iferd med å 
få innflytelse innen det sosiale og økonomiske liv i disse landene. Eksempler på dette er 
grunnleggingen av lærerskoler, etableringen av nye radiostasjoner, gjennomføringen av 
utviklingsprosjekt på landsbygda og driften av helsestasjoner og landbruksprosjekt. I tillegg 
til de ovennevnte oppstartede virksomhetene må tilføyes de ferdighetene som utvilsomt er 
ervervet – som et resultat av krisen i Iran -gjennom å forhandle med internasjonale 
organisasjoner, nasjonale regjeringer og massemedia – akkurat de samfunnselementer som 
man i økende grad må samarbeide med i åalet for å virkeliggjøre fred på jorden. 
 
Foran oss åpner det seg en bredere horisont, opplyst av en fremvoksende og universell 
åpenbaring av de iboende muligheter som Saken har til å regulere menneskehetens 
anliggender. Innenfor dette lys vil ikke bare våre nåværende oppgaver bli tydeligere, men 
også mer uklart, de nye forsøk og oppgaver som vi snart vil bll involvert i. For øyeblikket må 
vi fullføre 7-årsplanens målsetninger idet vi tar nøye hensyn til den videre åndelige utvikling 
som vil åpenbare seg i en større enhet blant vennene og innen de nasjonale og lokale rådene, 
slik at de vil fungere "harmonisk, aktivt og effektivt", slik som Beskytteren ønsket det. 
 
Vi tviler ikke på at verdens Baha’i-samfunn vil fullføre alle disse oppgavene og fortsette mot 
nye mål. Kreftene som Baha’u’llah utløste, er tilpasset disse tiders behov. Vi kan derfor ha 
fullstendig tillit til at den nye pulserende kraften som nå gjennomstrømmer Saken, vil gjøre 
den istand til å møte de kommende utfordringene – etter hvert som modenhet og ressurser 
tillater dette – til å støtte utviklingen av menneskenes sosiale og økonomiske liv, til å 
samarbeide med de kreftene som leder mot opprettelsen av orden i verden, til å påvirke 
utnyttelse og konstruktiv bruk av moderne teknologi, og gjennom alle disse områdene øke 
Troens prestisje og fremgang samt bidra til å forbedre menneskehetens generelle vilkår. 
 
Dette er en tid for å fryde seg. Bahá’u’lláhs sol bestiger himlene, og bringer frem i stadig 
klarere lys kontrasten mellom mørket, fortvilelsen, frustrasjonene og forvirringen i verden – 
og utstrålingen, tilliten, gleden og vissheten blant de som elsker Ham. Oppløft deres hjerter. 
Guds dag er her. 
 
 
Med kjærlige Bahá’í-hilsener 
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