
Naw-rúz 1986 
 
Til bahá’íene i Norge 
 
Kjære bahá’í-venner! 
 
Ved denne skjebnesvangre ridván står bahá’í-verdenen i vendepunktet mellom Syvårsplanen 
og en enda mer utfordrende Seksårsplan. I løpet av dette året vil, mens dere viderefører de 
mange aktiviteter dere er opptatt av med uforminsket styrke, deres nasjonale åndelige råd, i 
konsultasjon med Den Kontinentale Rådgivningsnemnd, utforme den nasjonale plan som skal 
være charteret for deres bestrebelser i årene umiddelbart foran dere. På det nasjonale årsmøte 
avholdt denne ridvan er deres delegater oppfordret til å bidra til disse konsultasjonene. 
 
Selv før de endelige resultater av Syvårsplanen er kommet inn, kan det sees at det norske 
bahá’í-samfunn har oversteget sine mål for både lokaliteter og lokale åndelige råd. Antall 
voksne troende har steget med omkring 49% siden begynnelsen av planen. Den strålende 
måte som dere har mottatt i deres midte flokken med troende fra Iran, som nå tjener som 
pionerer over hele Norge, er et uttrykksfullt vitnesbyrd om nivået av enhet, moden visdom og 
administrativ effektivitet som deres samfunn har oppnådd. 
 
Nå må dere, mens dere tar et overblikk over deres oppnåelser, vende tankene mot fremtiden, 
mot den videre spredning og mer dyptgående rotfesting av Saken i deres hjemland og til det 
samarbeid som det norske bahá’í-samfunn vil delta i med dets søstersamfunn. Det europeiske 
kontinent, som har store områder ennå knapt berørt av lyset fra Guds Sak, rommer mange 
minoritetsgrupper. Noen har nylig ankommet, og noen har vært bosatt der fra fjerne 
århundrer, som samene i den nordligste del av deres eget land. Blant dem er den evnerike 
sigøynerrasen, hvis akseptering av troen vil gi uvurderlige resultater over store deler av 
kloden. Alle disse gruppene må innbefattes i planene til det største navns følgesvenner på 
dette kontinent. 
 
Våre bønner for ledelse og hjelp i alle deres mektige bestrebelser vil bli avsagt ved Den 
Hellige Terskel. 
 
Med kjærlige bahá’í-hilsener, 
 
DET UNIVERSELLE RETTFERDIGHETENS HUS 
 


