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DET UNIVERSELLE RETTFERDIGHETENS HUS 

BAHÁ’Í VERDENSSENTER 

Ridvàn 154 
 
Til verdens bahá’íer 
 
Høyt elskede venner! 
 

Med takknemlige hjerter berømmer vi den ivrige responsen i alle verdensdeler på 
Fireårsplanen som ble innledet ved forrige ridvàn. 

Rådslagning mellom de kontinentale rådgiverne og nasjonale åndelige råd dannet 
opptakten til en omfattende planleggingsprosess som også engasjerte 
hjelperådsmedlemmer og lokale åndelige råd. Gjennom en slik prosess ble det utformet 
planer av mindre omfang med et nasjonalt og regionalt tilsnitt. Men denne 
verdensomspennende operasjonen gjorde mer enn å resultere i egne ordninger for de 
ulike land. Den styrket også samarbeidsforholdet mellom administrasjonsordningens to 
armer som et høyst velkomment forvarsel om de seirene som senere vil komme. 

Et tegn på planens umiddelbare virkning var hvor raskt det ble gjennomført tiltak 
for å opprette nesten to hundre opplæringsinstitutter i løpet av de siste tolv månedene. 
Mange av disse er kommet langt forbi selve den organisatoriske oppbygningen – de er 
faktisk kommet i gang og har gitt sine første kurstilbud. Enn videre kunne man i en 
rekke henseender merke at vennene var fullt på det rene med hvor viktig det er å 
konsentrere seg om planens hovedmål, som er å bevirke et betydelig oppsving i 
prosessen med inntreden i skarer. Dette kunne man se i forflytningen av pionerer og 
reiseundervisere på hjemmefronten og internasjonalt. Man kunne merke det i økt 
oppmerksomhet fra enkeltpersoners side angående finansiering av andre til å undervise i 
ens eget sted. Det var synlig i forberedelsene for å sikre dannelsen av lokale åndelige 
råd kun på første dag i ridvàn. Det kunne merkes i sterkere bestrebelser på å holde 
regelmessige åndelige sammenkomster, og også i økende innsats for å gjøre bruk av 
kunst i undervisningsarbeidet og i samfunnets aktiviteter. 

Vi kan heller ikke unnlate å gi vår anerkjennelse til andre begivenheter som fant 
sted i løpet av året som gikk, og som bekreftet hvor høyst fortjenstfulle de er, både de 
mangfoldige anstrengelsene som gjøres av vårt verdenssamfunn og resultatene som 
oppnås. Blant disse finner man, for bare å nevne noen få, kjøpet av leiligheten i 4 
Avenue de Camoëns i Paris, der den elskede Mester, ‘Abdu’l-Bahá, bodde under sitt 
historiske besøk i byen. Man finner spesialsesjonen holdt den 14. august i det føderale 
deputertkammer i Brasil til minne om at det var syttifem år siden bahá’í-troen kom til 
landet – en enestående offisiell anledning der æresgjesten var Amatu’l-Bahá Rú∆iyyih 
Khánum. Og man finner opprettelsen i juli av Det Internasjonale Bahá’í-samfunns 
hjemmeside på internet under tittelen «The Bahá’í World», med et besøkstall pr. dato på 
over 50000 fra mer enn 90 land og territorier og et gjennomsnitt på 200 pr. dag. 

Byggeprosjektene på Karmelfjellet lot seg knapt distansere av slike bragder. 
Fremdriften holdt et imponerende tempo, der høydepunktene var at marmorsøylegangen 
ved Senteret for Tekststudier ble fullført, at bygget for Det Internasjonale 
Undervisningssenter hevet seg mot sitt sjuende plan, og at de karakteristiske trekk ved 
terrassene tilknyttet Bábs Gravmæle avtegnet seg stadig klarere i sitt bredt anlagte 
omfang. I denne forbindelse må man nevne den delvise senkningen av den delen av den 
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offentlige veien som terrasselinjen vil krysse, og kjøpet og den påfølgende rivingen av 
den bygningen ved fjellfoten som stod som det siste hinder som måtte overvinnes for å 
gjøre det mulig å fullføre de nedre terrassene som den herlige gangstien stiger gjennom 
opp mot det hellige byggverk og videre opp til kammen av Guds fjell. 

Det var også sterkt betydningsfullt for den her beskrevne fremgangen at bidragene 
til bueprosjektfondet holdt seg på et nivå som oppfylte målet for året som gikk. Det er 
tydelig at de økonomiske behov i så henseende blir dekket med et uopphørlig heltemot 
av både fattig og rik, og at dekningen må holdes på samme nivå i årene som gjenstår. 
Men samtidig bør råd og venner over hele verden gjøre en parallell innsats, like 
anstrengende og vedvarende, for å dekke de kritiske behovene i det internasjonale 
bahá’í-fondet. 

En så lykkevarslende begynnelse på Fireårsplanen som man her har opplevd, kan 
ikke unngå å fylle hjertene hos medlemmene av vårt verdensomspennende samfunn 
med tillit til at de står fullt rustet til å gjennomføre det planen krever, slik dette er 
skissert i de budskap som dannet opptakten til den, og slik det er detaljert i de planer 
som er lagt av medlemmenes respektive råd. En ytterligere og særlig verdsatt 
oppmuntring ved inngangen til dette andre året er at forholdene har gjort det mulig å 
gjenopprette det nasjonale åndelige rådet for Rwanda ved denne ridvàn. Denne 
overvinnelsen av en krise vil gi et antall av 175 nasjonale åndelige råd adgang til å delta 
ved det åttende internasjonale bahá’í-konvent, som vil finne sted ved Verdenssenteret 
neste ridvàn. Hvor inderlig håper vi ikke at bahá’í-verdenen da, ved selve midtpunktet i 
planen, vil ha tatt et stort skritt fremover i mangedoblingen av sine menneskelige 
ressurser, i modningen av sine åndelige råd og i utviklingen av sine lokale samfunn! 

Den korte tiden før slutten av dette århundre byr på en anledning som er usigelig 
dyrebar. Bare en samlet og vedvarende innsats av vennene overalt for å fremme 
prosessen med inntreden i skarer kan anstå et slikt historisk øyeblikk. Ansvar i form av 
presserende og ufravikelige oppgaver hviler tungt på enhver institusjon og ethvert 
medlem i et samfunn som bestreber seg på å nå sin gudsforjettede bestemmelse. Siden 
det kun gjenstår kort tid til å oppnå mye, må ingen tid mistes og ingen anledning gå 
tapt. Vær forvisset, kjære venner, om at Abhá-rikets hærskarer står rede til å ile enhver 
til hjelp som vil reise seg for å tilby sine gjerninger i tjeneste for det åndelige drama 
som utspilles i disse avgjørende dager. 
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