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Til bahá’ía um allan heim 

Kæru bahá’í vinir 

Eitt táknanna um samfélagslegt hrun sem blasir við í öllum heimshlutum 
er dvínandi traust og samvinna milli einstaklinga og stjórnstofnana. Í mörgum 
þjóðlöndum hefur kosningaferlið fengið á sig óorð vegna landlægrar spillingar. 
Það sem stuðlar að auknu vantrausti á þetta mikilvæga ferli eru áhrifin af þeim 
aðgangi sem hagsmunaöfl hafa að digrum sjóðum, takmarkanir á valfrelsi sem 
eru óaðskiljanlegar flokkakerfinu og brenglun á almennu viðhorfi gagnvart 
frambjóðendum vegna hlutdrægni í fjölmiðlum. Þetta veldur sinnuleysi, firringu 
og vonbrigðum og jafnframt vaxandi vonleysi um að hæfustu borgararnir fáist til 
að takast á við meingallað þjóðskipulag. Hvert sem litið er blasir við augljós 
löngun eftir stofnunum sem muni framfylgja réttlæti, vinna gegn kúgun og 
hlynna að varanlegri einingu hinna ólíku þátta samfélagsins.  

Heimsskipulag Bahá’u’lláh er hið guðlega áformaða kerfi sem þjóðir og 
ættkvíslir leita í örvæntingu. Bábinn hyllti það í persneska Bayáninum og 
Bahá’u’lláh lýsti sjálfur grundvallareinkennum þess. Þetta skipulag á sér enga 
hliðstæðu í mannkynssögunni vegna réttlætismælikvarða þess og skuldbindingar 
gagnvart hagnýtri framkvæmd á einingu mannkyns, og ekki síður vegna hæfni 
þess til að stuðla að breytingum og þróa heimssiðmenningu. Það miðlar 
tækjunum sem hinn guðlegi vilji notar til að lýsa leiðina til mannlegra framfara 
og veita leiðsögn um endanlega stofnun Guðsríkis á jörð.  

Um allan heim vinna dyggir fylgjendur Bahá’u’lláh að því að þróa bahá’í 
stjórnskipulagið sem Verndarinn lýsir sem „ekki aðeins kjarna heldur sjálfu 
mynstri nýs heimsskipulags“ og leggja þannig grundvöllinn að 
heimssiðmenningu sem á eftir að skína í ægibjörtum ljóma á komandi öldum. 
Þetta gera þeir þrátt fyrir öngþveiti og glundroða sem Bahá’u’lláh vísar til með 
þessum orðum sínum: „Veröldin hefur gengið úr skorðum vegna altæks 
áhrifavalds þessa nýja og æðsta heimsskipulags. Skipulögðu lífi mannkynsins 
hefur verið umbylt fyrir atbeina þessa einstæða, undursamlega kerfis hvers líka 
dauðleg augu hafa aldrei séð.“  
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Með einbeittri viðleitni um allan heim til að stuðla að hópinngöngu sem 
sækir aukinn styrk í framkvæmd fyrirmæla fimm ára áætlunarinnar er nú 
tímabært að átrúendurnir hvarvetna gefi meiri gaum að því að styrkja það ferli 
sem stýrir kosningum til ráðanna – hvort heldur þjóðar- eða svæðisráða. Þátttaka 
allra fullorðinna meðlima samfélagsins í þessum kosningum er sérstakt einkenni 
á kerfi Bahá’u’lláh. Þess vegna er það skylda og mikil forréttindi bahá’ía að kjósa 
sem ábyrgur þegn í þeim nýja heimi sem er að fæðast til þeirra stofnana sem 
stjórna starfsemi bahá’í samfélagsins. Tómlæti og vanræksla hvað þetta varðar af 
hálfu átrúandans er framandi anda málstaðarins. Vinirnir verða stöðugt að reyna 
að forðast mengun þeirra eyðileggjandi viðhorfa sem hafa skaðað svo mjög 
heiður og vald stofnana hins hnignandi heimsskipulags.  

Í bréfi sem skrifað var fyrir hönd Shoghi Effendi lýsti hann bahá’í 
kosningum þannig: „Eitt af meginmarkmiðum bahá’í kosningareglna og aðferða 
er að þroska anda ábyrgðar með sérhverjum átrúanda. Með því að leggja áherslu á 
nauðsyn þess að hann hafi fullt frelsi í kosningum, er honum lögð á herðar sú 
skylda að verða virkur og vel-upplýstur meðlimur bahá’í samfélagsins sem hann 
lifir í.“  

Það hvernig kjósandinn beitir rétti sínum og forréttindum í kosningum 
hefur því mikla þýðingu. Fyrirmæli Shoghi Effendi í þessum kafla skýra enn 
fremur að „til þess að geta valið viturlega í kosningum er nauðsynlegt fyrir 
kjósandann að vera í nánu og stöðugu sambandi við alla svæðisstarfsemi, hvort 
heldur um er að ræða kennslu, stjórnunarstörf eða annað, og taka heilshugar þátt 
í málefnum svæðis- og þjóðnefnda og ráða í landi sínu. Aðeins þannig getur 
átrúandinn þroskað með sér sanna samfélagsvitund og öðlast raunverulegan 
skilning á ábyrgð gagnvart málefnum sem varða hagsmuni málstaðarins. Þannig 
gerir bahá’í samfélagslífið það sérhverjum dyggum og trúföstum átrúanda að 
skyldu að verða glöggskyggn, vel-upplýstur og ábyrgur kjósandi og gefur honum 
jafnframt tækifæri til að hefja sig upp á þetta svið.“  

Þótt ekki eigi að nefna persónur í tengslum við bahá’í kosningar er 
viðeigandi að átrúendur ræði þær hæfniskröfur sem gerðar eru til þeirra sem eiga 
að þjóna á stofnuninni sem kosið er til. Leiðsögn Shoghi Effendi er skýr varðandi 
þetta atriði: „Ég tel að tilvísun til einstakra persóna fyrir kosningar myndu leiða 
til misskilnings og ágreinings. Vinirnir ættu að kynnast hver öðrum vel, skiptast á 
skoðunum, umgangast frjálslega og ræða sín á milli hæfniskröfurnar fyrir slíka 
þjónustu án þess að nefna eða vísa hið allra minnsta til ákveðinna einstaklinga.“ 
Meðal „nauðsynlegra hæfniskilyrða“ sem Verndarinn nefnir eru „óvéfengjanleg 
hollusta, óeigingjarn trúnaður, vel þjálfaður hugur, viðurkenndir hæfileikar og 
þroskuð reynsla“. Með aukinni vitund um störfin sem hið kjörna ráð á að vinna 
getur átrúandinn ákveðið hvern hann á að kjósa. Kjósandinn ætti að velja úr hópi 
þeirra sem hann telur hæfa til þjónustu með viðeigandi hliðsjón af öðrum þáttum 
eins og aldursdreifingu, margbreytileika og kyni. Kjósandinn ætti að taka 
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ákvörðun sína að lokinni vandlegri yfirvegun í langan tíma áður en kosningar 
hefjast.  

Þegar bahá’íar eru hvattir til að kjósa í bahá’í kosningum ættu þeir að gera 
sér grein fyrir að þeir eru að vinna heilagt verkefni sem er einstætt fyrir þetta 
trúarkerfi. Þeir ættu að nálgast þessa skyldu í bænarhug, leita guðlegrar 
leiðsagnar og staðfestingar. Shoghi Effendi hefur ráðlagt þeim að „snúa sér 
algerlega til Guðs og taka þátt í kosningunum af hreinum hvötum, frelsi andans 
og helgi hjartans“. 

Með því að viðurkenna heilshugar bahá’í kosningaferlið munu 
átrúendurnir verða vitni að því hvernig bahá’í stjórnskipulagið greinir sig í sífellt 
vaxandi mæli frá hinu hnignandi þjóðskipulagi allt í kring. Í þessum greinarmun 
birtist fyrirheitið um dýrð heimsskipulags Bahá’u’lláh sem á eftir að uppfylla 
stærstu væntingar mannkyns.  

[undirritað: Allsherjarhús réttvísinnar]  


