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Til verdens bahá’íer 
 
Inderlig elskede venner! 
 
Den guddommelige vår skrider hurtig fremad, og alle jordens atomer viser seg lydhøre 
overfor den vibrerende påvirkningen av Bahá’u’lláhs åpenbaring. Tegnene på dette nye livet 
er klart synlige i den fremgangen som Guds Sak har. Når vi, enn så flyktig, betrakter 
mønsteret i Sakens vekst slik det gradvis utfolder seg, kan vi ikke annet enn gjenkjenne, med 
forundring og takknemlighet, den uimotståelige kraften hos den allmektige hånd som styrer 
dens skjebne. 
 
Denne fremgangen har økt merkbart i løpet av Sjuårsplanen, slik gjennomføringen av mange 
viktige foretagender i hele bahá’í-verdenen og avgjørende nyvinninger ved selve Sakens 
hjerte bærer bud om. I en plan som vil huskes for å ha avsluttet den tredje epoken i 
formingsperioden, skiller en rekke begivenheter seg ut som iøynefallende oppnåelser: 
Sydfløyen i ‘Abdu’lláh Páshás hus er blitt restaurert og åpnet for pilegrimene. Setet for Det 
Universelle Rettferdighetens Hus er blitt fullført og tatt i bruk. Detaljplanene for de resterende 
byggverkene langs Buen er blitt godkjent. Det Internasjonale Undervisningssenter og de 
Kontinentale Rådgivningsnevnder har fått flere medlemmer og forpliktelser. Kontoret for 
Sosial og Økonomisk Utvikling og Kontoret for Offentlig Informasjon er blitt opprettet. 
Modertemplet for Stillehavet er blitt innviet, og byggingen av templet i India skrider frem på 
en spennende måte. Undervisningsarbeidet i hele verden er blitt utvidet, og dette har ført til at 
det er dannet 23 nye nasjonale åndelige råd og nesten 8000 nye lokale åndelige råd, at nesten 
16000 nye steder er blitt åpnet, og at 300 nye stammer er blitt representert innenfor bahá’í-
samfunnet. Det er utgitt 2196 nye publikasjoner, hvorav 898 er utgaver av tekster fra hellige 
skrifter, og bahá’í-litteraturen er blitt beriket ved utgivelser på 114 nye språk. 737 nye sosiale 
og økonomiske utviklingsprosjekter er satt i gang. Det er kommet tre nye radiostasjoner, og 
tre til vil snart bli innviet. 
 
Åpningen av denne planen falt sammen med at bahá’í-samfunnet i Iran igjen ble utsatt for 
grusom forfølgelse i et overlagt forsøk på å utrydde Guds Sak fra dens fødeland. De persiske 
vennenes heltemodige standhaftighet har vært hovedkilden til den voldsomme internasjonale 
oppmerksomheten som har vært rettet mot Saken. Til sist brakte den Saken opp på 
dagsordenen i De forente nasjoners hovedforsamling. Og sammen med verdensomspennende 
publisitet i alle mediene oppnådde den å bringe Saken ut av det ukjenthetens mørke som 
særpreget og beskyttet den første perioden av dens liv. Denne dramatiske prosessen drev Det 
Universelle Rettferdighetens Hus til å rette en erklæring om fred til verdens folk og til å sørge 
for at den ble levert til statoverhoder og de fleste herskere. 
 
Parallelt med disse iøynefallende hendelsene har en bemerkelsesverdig utvikling funnet sted i 
den organiske veksten i modenhet hos Sakens institusjoner. Institusjonene har på sin side 
utviklet evner og ansvar og fått økende selvstendighet, som et resultat av at det er blitt 
oppmuntret til et stadig nærmere samarbeid mellom de to armene i den administrative orden. 
Denne prosessen tar nå et langt skritt fremover ved at de nasjonale åndelige råd og rådgiverne 
sammen rådslår for å utforme – for første gang – de nasjonale målene i en internasjonal 



undervisningsplan. Sammen må de utføre dem; sammen må de gjennomføre Seksårsplanens 
verdensmål slik de er aktuelle i det enkelte land. Denne betydningsfulle utviklingen danner en 
passende innledning til den fjerde epoken i formingsperioden og setter i gang en prosess som 
uten tvil vil prege denne epoken i takt med at nasjonale samfunn vokser i styrke og innflytelse 
og blir i stand til å spre, innenfor sine egne land, den kjærlighetens og enhetens ånd som er 
kjennetegnet på Guds Sak. 
 
De mål som skal oppnås ved Verdenssenteret, innbefatter å skulle utgi en engelsk oversettelse 
av Kitáb-i-Aqdas og beslektede tekster med utførlige kommentarer, å lære bahá’í-verdenen 
opp i loven om huqúqu’lláh, å videreføre planene for å reise de gjenstående byggverkene på 
Buen, og å gi troens internasjonale forbindelser en bredere basis. 
 
Planens viktigste mål for verden er allerede blitt sendt til nasjonale åndelige råd og 
kontinentale rådgivningsnevnder til innbyrdes rådslagning og gjennomføring. 
 
Kjære venner! Samtidig med at verden går gjennom sin mørkeste stund før daggry, så skinner 
Guds Sak stadig klarere og haster fremover mot den strålende demringsstund da det 
guddommelige banner skal foldes ut og paradisets nattergal skal synge sin sang. 
 
Med kjærlige bahá’í-hilsener 
 
DET UNIVERSELLE RETTFERDIGHETENS HUS 
 


