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 Aan de Bahá'ís van de wereld 

 

 

 Inniggeliefde vrienden,  

 

1. De beginweken van het Driejarenplan werden gekenmerkt door een zeer belangrijke 

gebeurtenis, die snel volgde op de inspirerende gebeurtenissen van de zevende Internationale 

Bahá'í Conventie en de daaropvolgende conferentie van de Raadgevers. Op de morgen van 

zaterdag 5 juni voegden de Handen van de Zaak van God, 'Alí Akbar Furútan en 'Alí-

Muhammad Varqá, met alle negen Raadgevers die lid zijn van het Internationaal 

Onderrichtscentrum zich in Bahjí bij de leden van het Universele Huis van Gerechtigheid en 

als eerste actie van het zojuist benoemde Onderrichtscentrum begaven zij zich voor gebed 

naar de Graftombe van Bahá'u'lláh. Gezamenlijk hielden ze daarna een eerste vergadering in 

het Landhuis in Bahjí in de kamer die door Shoghi Effendi werd gebruikt, en die zoveel 

historische associaties met die gezegende plek oproept.  

2. De gezamenlijke consultatie werd op de middag van diezelfde dag voortgezet in de 

Raadskamer van het Universele Huis van Gerechtigheid, waarbij nauwkeurig werd gekeken 

naar de taken waar het Internationale Onderrichtscentrum nu voor staat, nu de wereld 

voortgaat door de kritieke jaren aan het eind van de twintigste eeuw.  

3. Gedurende de vijf jaar sinds mei 1988, toen verreikende beslissingen over het functioneren 

van het Internationale Onderrichtscentrum werden genomen en het aantal leden voor het eerst 

werd verhoogd tot negen, heeft die instelling ruimschoots laten zien dat zij het vermogen en 

het vurige verlangen heeft het omvangrijke scala aan verantwoordelijkheden dat zij draagt, op 

zich te nemen. 

4. De uiteenzetting van de verschillende benaderingswijzen van het onderrichtswerk die het 

Onderrichtscentrum heeft uitgebracht, de in potentie vruchtdragende methoden en 

arbeidsvelden die het heeft aangegeven, en de samenwerking van de Raadgevers met de 

Nationale Geestelijke Raden bij het formuleren van hun doelen voor het Driejarenplan hebben 

onmetelijk bijgedragen aan de verdieping van het begrip van de individuele gelovigen, aan het 

onderricht, het toetreden en de bezieling van de kinderen en de jeugd, de consolidatie van 

groeiende gemeenschappen, de versterking van hun instellingen en het ononderbroken streven 

naar de uitbreiding van de Zaak.  

5. De vroegere taken van het Onderrichtscentrum met betrekking tot het opstellen van plannen 

ter onzer goedkeuring hebben een verandering ondergaan ten gevolge van het delegeren van 

de planning naar de Nationale Geestelijke Raden, wat een kenmerk was van het begin van het 

Vierde Tijdvak van het Vormende Tijdperk. Wij hebben een uitermate gunstige indruk van de 

leiding die het heeft gegeven aan de Continentale Raadgevers om op plaatselijk en nationaal 

niveau de consultatie tussen instellingen en gelovigen te bevorderen, wat leidde tot het in 



gang zetten en steunen van groeiprocessen in de Bahá'í gemeenschap, en we zien er naar uit 

dat deze samenwerking wordt bestendigd en uitgebreid.  

6. De verantwoordelijkheid van de Continentale Colleges van Raadgevers om het Geloof te 

beschermen zal, onder leiding van het Internationaal Onderrichtscentrum, de komende jaren 

ongetwijfeld van groter belang worden. Zij zullen de Nationale en Plaatselijke Geestelijke 

Raden aanmoedigen en bijstaan, niet alleen bij het behandelen van vragen over het Geloof die 

worden gesteld door geïnteresseerde niet-Bahá'ís, maar ook om het hoofd te bieden aan 

aanvallen van externe tegenstanders.  

7. De bestudering van het Geloof zelf is een wezenlijk element voor de gezonde groei van Bahá'í 

gemeenschappen, van hun consolidatie en hun bescherming. Dit sluit een systematische 

bestudering in van de Geschriften van het Geloof, zijn geschiedenis, zijn verhouding tot 

verschillende denkwijzen, en de toepassing van de leringen op het geestelijke en materiële 

leven van de maatschappij. Het Internationale Onderrichtscentrum zal in belangrijke mate 

bijdragen aan de bevordering van een dergelijke bestudering.  

8. Bij de produktie en verspreiding van Bahá'í literatuur, die van fundamenteel belang is voor 

zowel de uitbreiding als de consolidatie van de Zaak, heeft de steun van de Raadgevers aan de 

Nationale Raden door middel van het "Literature Subvention Fund" (Fonds voor de subsidie 

van Literatuur) en in het bijzonder de promotie van het begrip kernliteratuur door het 

Onderrichtscentrum, geresulteerd in een bewonderenswaardige voorwaartse golf, en wij 

hebben het vertrouwen dat deze inspanning in de komende jaren zal worden vergroot.  

9. De stroom pioniers en reizende leraren is met name toegenomen door de ontwikkeling van de 

Continentale Pionier Comités die onder bescherming van het Internationaal 

Onderrichtscentrum staan, evenals door de verrichtingen van de Continentale Raadgevers en 

de Nationale Raden. Het is duidelijk geworden dat er, met de groei van de Bahá'í wereld en de 

toegenomen mobiliteit van de vrienden, nieuwe methoden vereist zijn voor het adviseren en 

zenden van pioniers. De oproep te pionieren in het Driejaren Plan neemt derhalve een karakter 

aan dat verschilt van wat de vrienden gewend waren en zal, daar hebben wij het volste 

vertrouwen in, een  veel vruchtbaarder gebruik van de energie en toewijding van de vrienden 

mogelijk maken.  

10. Alle bovenvermelde zaken behoorden tot de onderwerpen waarover geconsulteerd werd 

tussen het Universele Huis van Gerechtigheid en het Internationaal Onderrichtscentrum op 

hun vergaderingen van 5 juni, en tijdens een volgende vergadering tegen het eind van de 

intensieve beraadslagingen die zijn gevoerd door het Onderrichtscentrum zelf. De vijf leden 

die nog in het buitenland wonen bereiden zich er nu op voor naar het Heilige Land te 

verhuizen.  

11. Wij bidden vurig aan de Heilige Drempel dat deze ontwikkelingen een nog grotere stimulans 

zullen geven aan de activiteiten van de individuele gelovigen en hun instellingen over de 

gehele wereld, en het werk dat zo geestdriftig en energiek werd begonnen ter vervulling van 

het Driejarenplan zullen versnellen.  

 

 Met liefdevolle Bahá'í groeten, 

 

w.g. Het Universele Huis van Gerechtigheid 

 


