
  

  

Til verdens baha'ier 
 
Inderlig elskede venner! 
 
Idet vi går inn i Sjuårsplanens siste år, må vissheten om seier og en voksende følelse av 
at det åpner seg en ny fase i troens fremmarsj vekke en følelse av takknemlighet og 
ivrig forventning  i ethvert baha'i-hjerte. Seieren i denne planen er nå innen synsvidde, 
og  når den er fullført, vil oppsummeringen av dens oppnåelser meget vel kunne 
forbløffe oss alle. Men det fremherskende, det historiske særpreg ved denne perioden er 
troens fremtreden ut av ukjenthetens mørke, fremmet av det standhaftige heltemot som 
er vist av det vidgjetne, det utrettelige og inderlig elskede baha'i-samfunnet i 
Baha'u'llahs og Babs hjemland. 
 
Denne dramatiske forandringen i Guds tros status, som skjer i et så kaotisk øyeblikk i 
verdenshistorien da statsmenn og ledere og de som står i spissen for menneskelige 
institusjoner med økende fortvilelse er vitne til hvor fallittpregede og fullstendige 
virkningsløse deres beste bestrebelser på å stanse det omseggrippende sammenbruddet 
er, påtvinger oss, baha'iene, plikten til på nytt å ta for oss og tenke grundig over den 
elskede Beskytterens utsagn om at "Prinsippet om menneskehetens enhet - den akse 
som alle Baha'u'llahs læresetninger dreier seg om - . . . innebærer en organisk 
forandring av strukturen i dagens samfunn, en forandring slik verden ennå ikke har 
opplevd den." 
 
Antydninger i ikke-baha'i verdenen om en raskt økende erkjennelse av at 
menneskeheten faktisk er i ferd med å gå inn i et nytt stadium i sin utvikling, gir oss 
hittil ukjente muligheter til å vise at baha'i verdenssamfunnet er "ikke bare kjernen i, 
men selve mønsteret for" det verdenssamfunnet som det er Baha'u'llahs hensikt å 
opprette og som en forpint menneskehet, om enn stort sett ubevisst, er i ferd med å 
kjempe seg frem mot. 
 
Tiden er inne til at baha'i-samfunnet blir sterkere involvert i samfunnslivet rundt seg, 
uten at det gir den aller minste støtte til verdens  dødsmerkede og splittende ideer, eller 
bremser sin direkte undervisningsinnsats, men heller, gjennom kontakt og omgang, gjør 
sin innflytelse gjeldende henimot enhet, viser sin evne til å avgjøre uoverensstemmelser 
gjennom rådslagning snarere enn gjennom konfrontasjon, vold eller splittelse, og 
erklærer sin tro på den guddommelige hensikten med menneskets eksistens.   
 
Baha'i-ungdommen benytter seg av at De forente nasjoner har utpekt 1985 til 
Ungdommens År, til å starte sin egen kampanje med aktivt samarbeid med andre 
ungdomsgrupper, idet de deler med dem baha'i-idealene og en visjon av hva de akter å 
gjøre med verden. Baha'i-samfunnet vil bli sterkt representert ved den begivenheten 
som markerer avslutningen av  De forente nasjoners kvinnetiår samme år. 1986 er blitt 
betegnet som Fredsåret, og troen vil langt fra være taus eller uklar når det gjelder denne 
saken. Alt nå er Rettferdighetens Hus i ferd med å legge planer for å presentere baha'i-
tankene om fred for verdens regjeringer og ledere og, gjennom det internasjonale 
baha'i-samfunnet, for dens nasjonale og lokale myndigheter og for alle deler av det 



  

  

brogete verdenssamfunnet. Men det er i de lokale baha'i-samfunn at den mest 
omfattende presentasjonen av troen kan skje. Det er her baha'i-livets virkelige mønster 
kan sees.  Det er her Baha'u'llahs evne til å organisere menneskelige anliggender på 
basis av åndelig enhet kan være tydeligst. Ethvert Lokalt Åndelig Råd som samlet 
bestreber seg på å vokse i modenhet og effektivitet og oppmuntrer sitt samfunn til å 
virkeliggjøre sin forutbestemte skjebne som en grunnsten i Baha'u'llahs verdensorden, 
kan forøke en voksende bølge av interesse for og til sist anerkjennelse av Guds Sak som 
menneskehetens eneste håp. 
 
Overveielser som disse blir nå gjenstand for alvorlig oppmerksomhet fra Universelt 
Rettferdighetens Hus. Den detaljerte gjennomføringen av dem vil utgjøre en stor del av 
den neste planen, som vil følge umiddelbart etter at den nåværende er fullført og 
strekke seg over seks år. Ved å vinne Sjuårsplanen, ved å befeste våre lokalsamfunn, og 
fremfor alt ved å styrke og utdype vår forståelse av formålet med Baha'u'llahs 
åpenbaring vil vi forberede oss på å spille vår rolle i å avstedkomme den forvandlingen 
i menneskenes liv på denne planeten som må finne sted før den blir egnet til å motta 
Guds eget Rikes gaver og velsignelser. 
 
 
Med kjærlige baha'i-hilsener 
   
UNIVERSELT RETTFERDIGHETENS HUS 
 


