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Til verdens bahá'íer 
 
Inderlig kjære venner! 
 
Tilsynekomsten ut av mørket, som har vært et så markant trekk ved Guds Sak i de første fem 
år av Syvårsplanen, er blitt ledsaget av forandringer - både ytre og indre - som påvirker 
bahá'i-verdenssamfunnet. Ytre sett er det tegn på at et offentlig bilde av troen er i ferd med å 
utkrystalliseres - i hovedsak uopplyst, men allikevel positivt - mens vi innad viser voksende 
modenhet og sikkerhet gjennom økte administrative evner, et ønske om at bahá'i-samfunnene 
må få tjene menneskeheten som et hele, og en dypere forståelse av det guddommelige 
budskaps anvendelighet i løsningen av vår tids problemer. Begge disse former for forandring 
må tas i betraktning når vi går inn i Syvårsplanens tredje og siste fase. 
 
Det året som nå slutter, har vært overskygget av fortsatt forfølgese av vennene i Iran. De har 
blitt tvunget til å oppløse sin administrative oppbygning, de har blitt plaget og sjikanert, fratatt 
sine eiendeler, oppsagt fra sitt arbeid, fordrevet fra sine hjem, og barna deres blir nektet 
utdannelse. Over 600 menn, kvinner og barn sitter nå i fengsel, - noen blir nektet enhver 
kontakt med sine venner og slektninger, noen utsettes for tortur og alle er under press til å 
frasi seg sin tro. Deres heroiske og eksemplariske standhaftighet har vært drivfjæren som har 
bragt troen frem fra mørket, og det er deres hjertens trøst at deres lidelser fører til fremskritt 
uten like i undervisning og proklamasjon av det guddommelige budskap til en verden som så 
desperat trenger dets helbredende kraft. For dette aksepterer de beredvillig martyriet som den 
ytterste tjeneste. Vår forpliktelse er krystallklar. Vi kan ikke svikte dem nå. Oppofrende 
handling ved å undervise og fremme Guds Sak må ledsage hver ny anledning av publisitet 
som deres forfølgelser medfører. La dette være vårt budskap til dem om kjærlighet og åndelig 
forening. 
 
På det internasjonale området har de elskede Sakens Hender som alltid vokser i vår kjærlighet 
og beundring, når helsen har tillatt det fortsatt å oppløfte og oppmuntre vennene og styrke 
enheten og fremmarsjen til "livets hær". Det Internasjonale Undervisningssenter, som arbeider 
ut fra verdenssenteret, har gitt kjærlig og klok ledelse og retningslinjer til rådgivernevndene. 
Dets tjenesteområde er blitt betydelig utvidet ved tildelingen av nye ansvarsoppgaver og ved 
økning av antall rådgivermedlemmer til syv. De hengivne tjenester til rådgiverne på alle 
kontinenter, med dyktig støtte fra hjelperådsmedlemmene, har vært til uvurderlig hjelp i 
fostringen av hele samfunnets åndelige helse og integritet verden over. For å videreutvikle 
dette vitale organet i den administrative orden har man besluttet å fastsette en femårs 
tjenestetid for dem som blir utnevnt til hjelperådene fra og med 26. november 1986. Arbeidet 
til Det Internasjonale Bahá'í-samfunn (BIC), tilknyttet De Forente Nasjoner, har medført 
økende verdsettelse av våre sosiale holdninger og prinsipper, og ved noen anledninger, særlig 
i sesjonene om menneskerettighetene, har bahá'í-deltagelsen vært bemerkelsesverdig, - igjen 
som resultat av de persiske vennenes heltemot. Kontoret i Geneve er styrket og ytterlige 
bemannet for å kunne ta seg av sitt økende virksomhetsområde. Til tross for store problemer 
har byggingen av templene i India og på Samoa hatt tilfredsstillende fremdrift, og 
Samoatemplet vil bli innviet og åpnet for offentlig gudstjeneste i tiden 30. august - 3. 
september 1964, - da vil Universelt Rettferdighetens Hus være representert av Sakens Hånd 



Amatu'l-Bahá Rúhiyyih Khanum. Umiddelbart etter det Internasjonale Konvent forrige ridván 
ble to nye nasjonale åndelige råd dannet på St. Lucia og Dominica (i De Små Antiller). To 
nye radiostasjoner vil få sine  åpningssendinger i år, nemlig Radio Bahá'í i Bolivia (i 
Caracollo) og WGLI, bahá'í-radiostasjonen ved Louis Gregory instituttet i USA. I 11 land - 
alle i den tredje verden og ni av dem i øysamfunn - har antall bahá'íer kommet opp i eller 
passert 1% av befolkningen. 
 
I de siste måneder av Syvårsplanens annen fase har de troende så vel som institusjonene 
reagert med stor gavmildhet på appellen som fremsatte de økende behov i det Internasjonale 
Fond. Vi har tillit til at fortsatte og regelmessige bidrag gjennom planens siste fase vil sikre 
full oppnåelse av dens mange mål. 
 
Sakens inntreden på verdensscenen går frem av en rekke offentlige uttalelser hvor vi er blitt 
betegnet som "mønster-borgere", "vennlige" (gentle), "lovlydige", "ikke skyldige i noen 
politisk forseelse eller forbrytelse", - alle utmerkede betegnelser, men langt fra dekkende når 
det gjelder troens virkelige innhold og dens hensikt og formål. Ikke desto mindre er folk 
villige til å høre om troen, og vi må gripe anledningen. Uoppholdelig må vi gjøre større og 
større anstrengelser for å la verdens ledere - innenfor alle livets områder - bli kjent med det 
sanne vesen i Bahá'u'lláhs åpenbaring, som det eneste håp for frembringelsen av en fredelig 
og forenet verden. Samtidig med et slikt program må undervisningsarbeidet holde frem med 
uforminsket styrke, så vi blir betraktet som et samfunn i vekst, og vennenes universelle 
overholdelse av bahá'í-lover for individets livsførsel vil markere helheten i bahá'íenes levesett 
og vekke ønsket om å ta del i dette. Ved alle disse midler vil det offentlige bildet av troen 
gradvis, men sikkert, nærme seg dens sanne vesen. 
 
Bølgen av entusiasme i hele bahá'í-verdenen med hensyn til utforsking av den nye dimensjon 
ved sosial og økonomisk utvikling er både hjertevarmende og oppløftende for alle våre håp. 
Med omhyggelig og klok veiledning vil denne energi i samfunnet uten tvil medføre en ny 
epoke med konsolidering og utbredelse, som igjen vil tiltrekke ennå videre oppmerksomhet, 
slik at begge sider av forandringen i bahá'í-verdenssamfunnet gjensidig vil påvirke og utvikle 
hverandre. 
 
Et vesentlig element i den omhyggelige og kloke veiledning som behøves, er oppnåelsen av 
seier i Syvårsplanen, med spesiell aktpågivenhet i utviklingen oq styrkingen av lokale råd. 
Store bestrebelser må gjøres for å oppmuntre dem til å oppfylle sine viktigste 
ansvarsoppgaver med regelmessige møter, overholdelse av nittendagsfester og helligdager, 
organisering av barneklasser, oppmuntring til bønnestunder i familien, igangsettelse av 
undervisningsprosjokter i naboområder, administrering av bahá'í-fondet og stadig 
oppmuntring og ledelse av sine samfunn i all bahá'í-virksomhet. 
 
Likestillingen mellom mann og kvinne er ennå ikke universelt gjennomført. I de områder hvor 
tradisjonelle forskjeller fremdeles hindrer dens fremskritt, må vi føre an i praktiseringen av 
dette bahá'í-prinsippet. Bahá'í-kvinner og -jenter må oppmuntres til å delta i de sosiale, 
åndelige og administrative aktiviteter i sine samfunn. Bahá'í-ungdom som nå yter 
eksemplarisk og hengiven tjeneste ved fronten i "livets armé", må oppmuntres, selv mens de 
utruster seg til fremtidig tjeneste, til å planlegge og utføre sine egne undervisningsplaner blant 
sine jevnaldrende. 
 
Nå som vi går inn i den siste toårsfase av Syvårsplanen, gleder vi oss over tilveksten av ni nye 
nasjonale åndelige råd; tre i Afrika, tre i Latin-Amerika, to i Asia og ett i Europa, som bringer 



antallet opp i 143 nasjonale råd. Fem til skal opprettes ved ridván 1985. De er i Ciskei, Mali 
og Mozambique i Afrika og Cook-øyene og Vest-Karolinene i Australasia. Dermed ender 
Planen med minst 148 nasjonale åndelige råd. Innen den tid må planene for fullførelsen av 
bueutformingen rundt monumenthagene på Karmels Berg være godkjent, - innbefattet 
plassering og design av de tre gjenstående bygninoer som skal oppføres langs denne buen. 
 
Det er ingen tvil om at Sakens framgang fra nå av vil bli kjennetegnet av stadig økende 
forbindelse og kontakt med den øvrige verdens organer virksomheter, institusjoner og 
fremstående ledere. Vi vil oppnå større vekst og posisjon ved De Forente Nasjoner, bli bedre 
kjent i regjeringenes forhandlinger, bli et kjent trekk i nyhetsbildet, bli omfattet med interesse 
av akademikere og uunngåelig bli gjenstand for misunnelse fra bestående organisasjoner og 
systemer som er i ferd med å svikte. Vår forberedelse til og svar på denne tilstand må være en 
uopphørlig fordypelse i vår tro, en urokkelig fastholdelse ved dens prinsipper om avholdelse 
fra partipolitikk og frigjørelse fra fordommer, og fremfor alt en voksende forståelse av dens 
fundamentale sannhet og nødvendige betydning for vår tids verden. 
 
I tilknytning til dette ridván-budskapet går det ut en appell om 298 pionerer for bosetning i 79 
nasjonale bahá'í-samfunn, og egne særskilte budskap til hvert av de nåværende 143 nasjonale 
samfunn. De er fruktene av inngående studium og rådslagning i Universelt Rettferdighetens 
Hus og Det Internasjonale Undervisningssenteret, og setter opp de mål som skal oppnås og de 
oppgaver som skal arbeides med i hvert nasjonalt samfunn slik at vi ved ridván 1986 kan være 
vitne til en strålende seier i og med fullførelsen av denne meget betydningsfulle planen. Den 
vil ha funnet sin vei gjennom en tid med forvirring og uro i verden som savner sidestykke, 
mens den bevitner vitaliteten, den uimotståelige fremgang og sosialt skapende kraft i Guds 
Sak og står i klar kontrast til det økende forfall i hele menneskehetens fremtidsutvikling. 
 
Elskede venner, den gavmildhet og beskyttelse som Den Velsignede Skjønnhet nærer og 
verner sin nye verdensordens spede organisme med, gjennom denne voldsomme og prøvende 
overgangstid, gir rikelig forsikring om kommende seire hvis vi bare følger hans ledelses sti. 
Han belønner vår ydmyke innsats med en utstrømning av nåde som ikke bare bringer 
fremgang for Saken, men også forvissning og lykke i våre hjerter, slik at vi virkelig kan se på 
vår neste med lyse og strålende ansikter, i tillit til at ut fra våre tjenester i dag vil den 
lykksalige fremtid oppstå som våre etterkommere skal arve, og forherlige Bahá'u'lláh, 
Fredsfyrsten, menneskehetens forløser. 
 
Med kjærlige bahá'í-hilsener, 
Universelt Rettferdighetens Hus 
 


