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Het Universele Huis van Gerechtigheid 
 

Bahá'í Wereldcentrum 
 

 
19 mei 1994 

 
De Nationale Geestelijke Raad van de Bahá'ís van de Verenigde Staten 
 
 
Beste bahá’í-vrienden,  
 
1. Met grote vreugde en dankbaarheid aan Bahá'u'lláh herinneren wij ons uw aanwezigheid in het 

Heilig Land, enige tijd geleden, tijdens de vastenmaand. Het feit dat wij zijn ingegaan op uw 
dringend verzoek om een bijeenkomst met alle negen leden van uw Raad voor intensieve 
consultaties over een periode van drie dagen -op zichzelf al een historisch feit - luidde een nieuwe 
fase in van de ontwikkeling van uw Raad en versterkte de banden die de Amerikaanse bahá’í 
gemeenschap heeft met het Wereldcentrum van het Geloof. Onze harten werden geroerd door de 
openhartigheid, de moed en oprechtheid waarmee u uw aangelegenheden naar voren bracht en door 
de geest van optimisme die u aan de dag legde, ondanks de overweldigende uitdagingen en zorgen 
die u noodzaakten tot uw verzoek om een bijeenkomst met ons.  

 
2. Nu wij de vele punten en vragen die u hebt gesteld hebben overdacht, kunnen wij antwoorden op die 

punten, die betrekking hebben op het uitgebreide vlak van onderricht, de verhouding tussen uw 
Nationale Geestelijke Raad en de Continentale Raadgevers en het functioneren van uw Raad.  

 
3. Over uw initiatief "Vision in Action” hebt u een geweldige respons gemeld, enige beweging, enige 

uitbreiding; verder veroorzaakte de stimulans van de onlangs gehouden Atlanta Conferentie - op 
gang gebracht door de Continentale Raadgevers - een opmerkelijke versnelling van activiteiten. 
Kortom, de vrienden zijn zelden zo zichtbaar actief geweest, maar er is slechts een langzame groei; 
u hebt het gevoel dat de gemeenschap nu al enige tijd op de drempel van een doorbraak staat, die 
echter uitblijft. De degeneratie van de samenleving, zoals die naar voren komt in de afbraak van de 
morele normen en de alarmerende toename van geweld heeft naar uw gevoel een verzwakkend 
effect op de individuele gelovige. U zoekt verlangend naar een manier om het onderricht potentieel 
vrij te maken dat door deze verschrikkelijke situatie grotendeels in elk individu verborgen blijft.  

 
4. Wij denken dat overbezorgdheid van uw kant over de doorbraak en ongerechtvaardigde 

ongerustheid over de toestand van de samenleving onproductief kunnen zijn. Zolang er kansen zijn 
op een grotere groei dan nu het geval is, moeten noch uw Raad noch de vrienden zich bij elke 
teleurstelling met gevoelens van mislukking belasten, want dergelijke gevoelens zijn zelfzuchtig en 
veroorzaken gemakkelijk stilstand in de uitbreiding van de Zaak. Men moet zich verzetten tegen de 
neiging tot frustratie, die soms wordt teweeggebracht door de wens onmiddellijk resultaten te zien, 
door zich in te spannen diepere waardering op te brengen voor het goddelijke proces. Toen hij de 
individuele gelovige wilde aansporen in de geestelijke verplichting die op hem rust “om de opdracht 
tot onderrichten, zo bindend voor iedereen, tot de allesoverheersende zaak van zijn leven te maken,” 
zei Shoghi Effendi dat “elke drager van de Boodschap van Bahá'u'lláh het niet enkel als een 
verplichting maar als een voorrecht moet beschouwen de zaden van Zijn Geloof wijd en zijd te 
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verspreiden en tevreden te zijn, in de voortdurende wetenschap dat, wat ook het onmiddellijke 
antwoord op die Boodschap moge zijn, en hoe onvolkomen het voertuig dat hem overbracht ook is, 
de kracht van de Schrijver ervan op het juiste moment die zaden in staat zal stellen te ontkiemen, en 
in omstandigheden die niemand kan voorzien de oogst die door het werk van Zijn volgelingen zal 
kunnen worden binnengehaald, zal verrijken.”1 U mag er zeker van zijn dat aan uw bijzonder 
gezegende gemeenschap, indien de leden ervan standvastig en vol vertrouwen hun 
onderrichtsactiviteiten voortzetten, een triomfantelijke ontwikkeling niet zal worden onthouden.  

 
5. Hoewel dit tegenstrijdig mag lijken, zijn de vooruitzichten op een doorbraak die u op het gebied van 

onderricht verwacht al duidelijk zichtbaar in de onrustbarende toestand van de samenleving. U moet 
zich voor ogen houden dat hoe slechter de omstandigheden worden, hoe beter de kansen zijn om de 
Zaak te onderrichten en hoe groter de graad van ontvankelijkheid wordt voor de Goddelijke 
Boodschap. Bahá'u'lláh gaf al uitvoerig een vooruitblik op de grondige, wereldwijde beroering die 
Zijn Openbaring als onderdeel van de overgang naar de eenheid en vrede 4e' het uiteindelijke doel 
vormt van het Geloof· teweegbrengt. Het feit dat u zich bewust bent van deze onvermijdelijke 
overgang zou uw leden in staat moeten stellen zich los te maken van de verzwakkende gevoelens, 
die worden opgewekt door de verwarring waardoor dit proces wordt gekenmerkt, en uw Raad - ls 
hoogste bestuursorgaan van de Bahá’í-gemeenschap in de Verenigde Staten - in staat te stellen de 
vrienden een visie te tonen die vertrouwen uitstraalt, en die hun volharding en hun energie in 
onderrichtsactiviteiten volledig zal rechtvaardigen.  

 
6. Als het door uw Raad wordt belichaamd en door de vrienden in de hele gemeenschap in praktijk 

gebracht, zal dit loslaten die geestelijke prestatie vormen, waarop Shoghi Effendi vooruitliep in zijn 
waarschuwing aan uw gemeenschap, toen hij schreef: "De geestdriftige huldebetuigingen, zo 
herhaaldelijk en welverdiend gericht aan de capaciteit, de geest, het gedrag en de hoge rang van de 
Amerikaanse gelovigen - als individu en als gemeenschap -, moeten onder geen enkele voorwaarde 
worden verward met de kenmerken en de aard van het volk waaruit God hen deed opstaan."2 Met 
andere woorden, door het bereiken van een "scherp onderscheid tussen die gemeenschap en dat 
volk"3 zullen u en de vrienden die zich naar uw leiding richten erkennen dat de Amerikaanse 
samenleving niet kan worden gespaard van de harde gevolgen van de omwenteling, die de hele 
wereld beroeren.  

 
7. Hoe pijnlijk de decadentie ook mag zijn en hoe diep u ook meevoelt met hen die lijden onder de 

verschrikkelijke ondergang van de samenleving, u moet naar de mogelijkheden kijken die op die 
manier vrijkomen, om de genezende krachten van een opkomende Wereldorde te doen groeien. 
Shoghi Effendi richtte zich in dit opzicht in duidelijke woorden tot de Noord-Amerikaanse 
gemeenschap: "De kansen die zich in de verwarring van deze tijd voordoen, met alle verdriet dat 
erdoor wordt opgewekt, de angsten die erdoor worden aangewakkerd, de desillusie en verbijstering 
die erdoor worden veroorzaakt; deze kansen die onwaardigheid en opstandigheid uitlokken en leed 
voortbrengen en die in de mens een geest van rusteloos zoeken opwekken; zij moeten worden 
gebruikt met de bedoeling de kennis van de verlossende kracht van het Geloof van Bahá'u'lláh wijd 
en zijd te verspreiden en nieuwe rekruten toe te voegen aan het altijd-groeiende leger van Zijn 
volgelingen."4  

 

                                                 
1 The Advent of Divine Justice, blz. 53 
2 The Advent of Divine Justice, blz. 6 
3 Individual Rights and Freedoms, par. 13 
4 The Advent of Divine Justice, blz. 48 
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8. In zijn verdere commentaar op het wereldwijde schouwspel van ontreddering, beroeringen 
tegenspoed, die door de verslechterende aangelegenheden der mensen bij de op handen zijnde 
nadering van het Koninkrijk van God op aarde worden opgeroepen, richtte Shoghi Effendi deze 
woorden vol inzicht en bemoediging tot de Noord-Amerikaanse vrienden: "Verre van de moed op te 
geven, verre van hun taak te veronachtzamen zouden zij nimmer, hoezeer zij ook door de 
omstandigheden worden geslagen, mogen vergeten dat het gelijkschakelen van dergelijke 
wereldschokkende crisissen met de progressieve ontvouwing en vervulling van de hen goddelijk 
toevertrouwde taak, op zich het werk is van de Voorzienigheid; het is een plan dat met een 
ondoorgrondelijke wijsheid is opgezet en dat het doel is van een alles-gebiedende Wil, een wil die 
leidt en op zijn eigen mysterieuze manier toeziet op zowel het welzijn van het Geloof als de 
bestemming van de mens. Zulke gelijktijdig lopende processen van vooruitgang en terugval, van 
integratie en desintegratie, orde en chaos, met hun voortdurende en wederkerige reacties op elkaar, 
zijn slechts aspecten van een groter Plan, dat één is en onverdeeld; een Plan waarvan God de bron is, 
waarvan de Auteur Bahá'u'lláh is, waarvan het werkterrein de hele planeet beslaat en waarvan de 
uiteindelijke doelen de eenheid van het menselijk ras en vrede voor de hele mensheid zijn."5  

 
9. Bovendien vond de Behoeder dat: "Overdenkingen van deze aard de hele bahá’í-gemeenschap 

zouden moeten stalen in hun vastberadenheid, hun angstige voorgevoelens moeten verdrijven en hen 
aansporen zich opnieuw te wijden aan elke afzonderlijke wetsbepaling van het Goddelijk Mandaat, 
waarvan het ontwerp voor hen werd geschetst door de pen van 'Abdu'l-Bahá."6 Door af te stemmen 
op dit goddelijke verschiet, zal uw Raad in staat zijn de vrienden bij te staan en hen te doen inzien 
dat zij niet alleen het hoofd kunnen bieden aan de alarmerende voorvallen van een maatschappij in 
verval waarvan zij dagelijks getuige zijn maar, zelfs beter dan dat, dat zij geïnspireerd zullen worden 
tot een nieuwe visie en zullen opstaan om een toenemend aantal mannen en vrouwen aan de bahá’í-
gelederen toe te voegen, die met een open geest en open hart klaarstaan om aan de Goddelijke 
Boodschap gehoor te geven en bereid zijn samen met hen de verwildering en de wanhoop die hun 
medeburgers in hun greep houden en die de structuur van hun land ondermijnen, te verdrijven.  

 
10. Ook is het voor uw Raad van groot belang in het oog te houden dat de geestelijke kwellingen 

waartoe de heersende toestand aanleiding geeft, overwonnen kunnen en moeten worden door gebed, 
bewuste aandacht voor het onderricht van de Zaak en door het bahá’í-leven te leiden met een 
wereldomvattende visie. Maar de leden van zo’n stevig gevestigde gemeenschap als de uwe, aan wie 
de voorzienigheid een speciale gunst heeft verleend in de vorm van de Tafelen van het Goddelijk 
Plan, zullen het dringende en ernstige karakter van hun taak zeker inzien. Zij zien toch wel met welk 
een geduldig uithoudingsvermogen de geliefde vrienden in de Bakermat van het Geloof de hen door 
God gegeven uitdagingen tegemoet treden, zelfs zo ver dat zij hun eigen leven offeren, opdat de 
wereld een betere plaats moge worden. De hooggeschatte Amerikaanse gelovigen, die de naam 
"geestelijke afstammelingen van de Dawn Breakers"7 dragen, weten ongetwijfeld dat zij nu, in deze 
kritieke periode, hun kans moeten aangrijpen om blijk te geven van hun eigen capaciteit tot het 
doorstaan van die opofferingen die, zoals Shoghi Effendi heeft gezegd, in tegenstelling tot de dood 
van hen worden gevraag~ als zij die glorieuze bestemming willen bereiken die in de geschriften van 
het Geloof voor hen is voorspeld. Moge hen die hemelse kracht worden gegeven die hen, telkens 
opnieuw, doorheen de geestelijke beproevingen voert, die door 'Abdu'l-Bahá zouden worden 
gestuurd om hen te zuiveren, zodat zij in staat zullen worden gesteld hun door God gegeven 
sluimerende mogelijkheden te gebruiken als een kracht om de wereld te veranderen.  

                                                 
5 The Advent of Divine Justice, blz. 72 
6 The Advent of Divine Justice, blz. 73 
7 The Advent of Divine Justice, blz. 7 
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11. Op het gebied van onderricht vormen de "Tafelen van het Goddelijk Plan" van de hand van de 

Meester de onontbeerlijke referentiebronnen en het nimmer falende hulpmiddel, dat u te allen tijde 
kunt raadplegen. Daardoor worden er aan uw gemeenschap én aan uw "zuster-gemeenschap" van 
Canada buitengewone krachten verleend. U zult de sleutel tot nieuwe bezieling van het 
onderrichtswerk en het verkrijgen van grootse overwinningen aan het thuisfront vinden, als u de 
Amerikaanse vrienden weer vertrouwd maakt met de speciale missie die hen - zowel in eigen land 
als daarbuiten - is verleend in deze veelbelovende en tijdloze documenten en als u de inhoud ervan 
in verband brengt met de huidige omstandigheden. U zult bij deze inspanningen een machtige hulp 
vinden in de uitleg, die onze geliefde Behoeder geeft in zijn brieven, zoals b.v. "The Advent of 
Divine Justice", "The Challenging Requirements of the Present Hour"8 en in "American Bahá’ís in 
the Time of World Peril"9. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u, samen met de Continentale 
Raadgevers en de Hulpraadsleden, kunt ontdekken op welke manier u verder de enorme energie van 
de vrienden kunt vrijmaken en het vuur kunt aanwakkeren, dat zij op het onderrichtsveld bij zovele 
gelegenheden in het verleden al op zo'n schitterende manier hebben getoond.  

 
12. Wij waren zeer verheugd van u te vernemen dat er een steeds nauwere band tussen uw Raad en de 

Continentale Raadgevers is ontstaan en we waren nog meer onder de indruk van uw vurige wens om 
te weten hoe u deze band nog zou kunnen verstevigen. Om een begin te maken met de vervulling 
van uw wens zou u eerst de verantwoordelijkheden van de Raadgevers en hun actiegebied ten 
opzichte van het uwe, ten volle moeten begrijpen.  

 
13. Zoals u weet, onderscheidt het Bestuursstelsel zich door het bestaan van, enerzijds, gekozen 

instellingen die gezamenlijk functioneren in de hen verleende wettelijke, uitvoerende en 
gerechtelijke macht en anderzijds, eminente en toegewijde gelovigen die zijn benoemd en die in 
eerste instantie functioneren als individuen met als speciaal doel bescherming en verbreiding van de 
Zaak onder leiding van het Bestuur van het Geloof. Deze twee instellingsvormen werken in hun 
functies samen om de vooruitgang van de Zaak te verzekeren. U kent ongetwijfeld de vorige 
uiteenzetting over dit onderwerp; toch geven wij het volgende commentaar om u deze zaak beter te 
doen begrijpen.  

 
14. Zowel de Continentale Colleges van Raadgevers als de Nationale Geestelijke Raden hebben de 

verantwoordelijkheid voor verspreiding en bescherming, maar de Raadgevers leggen zich op deze 
functies toe vanuit een ander niveau en op een verschillende manier. Vanuit een gunstig continentaal 
gezichtspunt kunnen de Raadgevers diepte brengen in hun functies wat, als het aan een Nationale 
Raad wordt geboden in de vorm van raadgevingen, aanbevelingen, suggesties of commentaren, het 
begrip van een Raad kan verrijken, hem kan laten putten uit een grotere ervaring dan die van 
hemzelf, en aanmoedigen tot het in stand houden van een wereldomvattende visie.  

 
15. Een aspect van de verschillen in de manier van functioneren van de Raadgevers komt voort uit de 

richtlijnen in het "Testament van 'Abdu'l-Bahá" aan de Handen van de Zaak van God, wier functies 
op het gebied van verspreiding en bescherming in de toekomst worden voortgezet door de 
Raadgevers. De door het Universele Huis van Gerechtigheid benoemde functionarissen helpen de 
Raadgevers het Bestuur van het Geloof om de basis waarop de Nationale Geestelijke Raden en de 
instellingen en gemeenschappen in hun rechtsgebied werken, te verruimen, hun krachten te 
behouden en hun veiligheid zeker te stellen. Via hun Hulpraadsleden kunnen de Lokale Geestelijke 

                                                 
8 Citadel of Faith, blz. 4 
9 Citadel of Faith, blz. 122 
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Raden en de individuen aan de basis voordeel hebben van het werk van de Raadgevers. Dit werk 
wordt omschreven in hun verplichtingen, zoals die in de woorden van het Testament liggen 
vastgelegd: " ... de goddelijke geuren te verspreiden, de ziel der mensen opbouwend te beïnvloeden, 
kennis te bevorderen, het karakter van alle mensen te verbeteren en te allen tijde en onder alle 
omstandigheden toegewijd en los van al het aardse te zijn."10 Zo kan men zien dat de Raadgevers 
door hun werk als verspreiders en beschermers van het Geloof een belangrijke rol spelen in het 
samenbrengen en versterken van de bahá'í gemeenschap als geheel.  

 
16. In de beweeglijkheid en de snelheid waarmee de Raadgevers en hun Hulpraadsleden kunnen 

reageren wanneer dat in de gemeenschap noodzakelijk blijkt -zoals bijvoorbeeld de behoefte aan 
aanmoediging, het uitleggen van plannen, verdieping in de Geschriften, bescherming van het 
Verbond- verschillen zij in hun werking met de Geestelijke Raden; die beweeglijkheid stelt hen in 
staat te werken wanneer dat nodig is, of dat nu is in de vorm van raadgevingen tijdens een 
bijeenkomst, persoonlijke raadgevingen aan een individu, de vrienden helpen in het begrijpen en 
gehoorzamen aan de door de Geestelijke Raad gestelde voorschriften of de behandeling van zaken 
die betrekking hebben op het Verbond. Dankzij die verschillende werkomstandigheden zijn deze 
functionarissen van het Geloof in staat de aandacht te vestigen op toepasselijke teksten, informatie te 
geven, situaties van dichterbij te bekijken en zich van bepaalde zaken op de hoogte te stellen op een 
manier die voor een Geestelijke Raad niet mogelijk is, maar die nochtans belangrijk is voor het 
welslagen van zijn plannen. Daarna kunnen zij, indien nodig, aan Geestelijke Raden ideeën, 
analyses en gezichtspunten overbrengen, die onvermijdelijk de capaciteit van deze Raden om hun 
gemeenschappen te dienen, zullen verhogen. Op die manier helpen zij Raden bij hun 
volwassenwording. Waar Lokale Raden nog nieuw zijn of zwak, helpen de Hulpraadsleden hen bij 
het begrijpen van hun functies; zij moedigen hen aan in de organisatie van hun werk en brengen de 
lokale gelovigen bijeen om de initiatieven van hun Raden te steunen.  

 
17. Door hun vele verschillende werkwijzen geven de Raadgevers, daarbij geholpen door hun 

Hulpraadsleden, de aanzet tot de groei en de ontwikkeling van Geestelijke Raden en van lokale en 
nationale gemeenschappen, en ondersteunen zij die. Vanuit dit gezichtspunt wordt Shoghi Effendi's 
visie op de Hulpraadsleden als " ... steunpilaren van de vaak overwerkte en overbelaste Nationale 
Geestelijke Raden ... "11 duidelijk. Ook de noodzaak om de Continentale Raadgevers en 
Hulpraadsleden te betrekken bij de planning van het onderrichtswerk, het nut van hen op de hoogte 
te stellen van - en hun raad te vragen over- de verwachtingen en de aangelegenheden van Nationale 
Geestelijke Raden ligt voor de hand.  

 
18. Bij het begin van de vierde periode in het Vormende Tijdperk werd er een procedure op gang 

gebracht waarbij de doelen van nationale plannen worden vastgelegd in gezamenlijke consultaties 
van Nationale Geestelijke Raden en Raadgevers. Dit luidde een nieuwe fase in van de 
volwassenwording van het Bestuursstelsel. Door deze ontwikkeling zijn wij verzekerd van twee 
belangrijke voordelen: Elke instelling kan hierdoor lering trekken uit de specifieke ervaringen en de 
inzichten van de ander, waardoor ons in het proces van plannen maken vanuit twee niveaus van het 
Bahá’í Bestuursstelsel twee verschillende informatiekanalen ter beschikking worden gesteld; ook 
geeft het de Raadgevers de nodige vertrouwdheid met de achtergrond, de basis en de inhoud van 
nationale plannen, die zij uit principe in elk geval moeten steunen. Beide instellingen ontlenen 
kracht uit een dergelijke samenwerking en wij zijn bijzonder verheugd over het feit dat bij het 
ontwerp van het Driejarenplan in de Verenigde Staten een werkwijze is gevolgd waarbij de beide 

                                                 
10 Testamenten van Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá, blz. 16 
11 Lights of Guidance, blz. 329 
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pilaren van het bestuur waren betrokken op de manier die u ons hebt beschreven.  
 

19. Terwijl de Raadgevers en hun Hulpraadsleden, naast het vervullen van hun eigen specifieke 
verantwoordelijkheden, steeds de initiatieven van een Nationale Geestelijke Raad zullen steunen, 
moet de Raad zich voor ogen houden dat de Raadgevers vrij moeten zijn om, naar hun eigen 
oordeel, te bepalen op welke manier die steun zal worden gegeven. In dit opzicht bestaat er een 
groot verschil tussen de functies van Nationale Comités en Hulpraadsleden. Terwijl de Raad aan de 
Comités kan vragen speciale procedures te volgen, zijn Hulpraadsleden daar niet op dezelfde manier 
aan gebonden; zij mogen echter niet handelen op een manier die de werking van de Nationale Raad 
of zijn instellingen zou ondermijnen. Dit betekent niet dat Hulpraadsleden niet zouden mogen 
besluiten om, op verzoek of uit eigen beslissing, deel te nemen aan de uitvoering van een bepaald 
programma of educatief project dat door een Nationaal Comité werd georganiseerd, of zelfs om bij 
te dragen aan het ontwerpen en verwezenlijken van dit project. Het betekent echter wel dat hun 
voorrecht, te werken binnen een groter bereik dan dat van de Nationale Comités, moet worden 
gerespecteerd. 

 
20. Bij het werken aan de basis van een gemeenschap kan een Hulpraadslid dikwijls helpen op 

momenten dat een nationaal of lokaal programma niet aan de behoefte voldoet, zodat door het 
werken met het Hulpraadslid de vrienden beter worden uitgerust om de vastgestelde doelen van de 
gemeenschap te bereiken. Die beweeglijkheid van de kant van het Hulpraadslid om, indien nodig, 
onmiddellijk te handelen, die vrijheid tot onafhankelijke actie moet door iedereen die ermee te 
maken krijgt als vanzelfsprekend worden beschouwd. Als een Nationale Raad echter merkt dat 
bepaalde acties van een Hulpraadslid, of zelfs van een Raadgever, de aandacht serieus lijken af te 
leiden van de goedgekeurde plannen van de gemeenschap, dan moet dit onmiddellijk een punt 
worden voor een heilzame consultatie met de Raadgevers.  

 
21. De Raadgevers zijn leden van een continentale, niét van een nationale instelling, en bezetten dus een 

hogere rang dan een lid van de Nationale Raad. Alles buiten beschouwing gelaten is hun rang - 
praktisch gezien - een functionele noodzaak, opdat deze functionarissen van het Geloof op alle 
niveaus de vrijheid krijgen in de gemeenschap en opdat hun raadgevingen en hun andere werk 
ernstig worden genomen. In een vroegere brief hebben wij al eens gezegd dat : “het bestaan van 
instellingen met een dergelijke verheven rang, bezet door individuen die zo'n belangrijke rol spelen 
en die toch geen wettelijke, bestuurlijke of gerechtelijke autoriteit bezitten, die in het geheel geen 
priesterlijke macht hebben en geen recht tot eigen interpretaties, een kenmerk is van het Bahá’í 
Bestuursstelsel, dat bij de godsdiensten in het verleden niet is voorgekomen.”12 Het is iets dat 
moeilijk kan worden begrepen. Maar met het verstrijken van de tijd sinds de benoeming van de 
eerste groep Continentale Raadgevers is het zeker al veel duidelijker geworden.  

 
22. Shoghi Effendi heeft het tegenover uw Raad al eens nadrukkelijk gesteld: “Er mogen geen 

autoriteitsconflicten, geen dualiteit in welke vorm of omstandigheden dan ook voorkomen, op geen 
enkel niveau van het bahá’í-rechtsgebied, of dat nu lokaal, nationaal of internationaal is."13 De 
autoriteit van een Nationale Raad is daardoor nog niet verminderd, maar wordt eerder verheven door 
het bestaan van de Continentale Raadgevers, die door hun plicht zijn gebonden aan het karakter van 
hun verantwoordelijkheden als beschermers van het Geloof, om de rang van Geestelijke Raden hoog 
te houden en hun autoriteit te steunen. En zo moet ook de Nationale Raad, uit principe en in zijn 
eigen belang, ervoor zorgen dat de Raadgevers en de Hulpraadsleden niet worden gehinderd in het 

                                                 
12 Messages from the Universal House of Justice, 1968-1973, blz. 95 
13 Lights of Guidance, blz. 35 
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uitoefenen van hun geheiligde verantwoordelijkheden en dat hun recht en hun vrijheid tot handelen 
worden gehandhaafd.  

 
23. De houding van deze twee instellingen tegenover elkaar moet niet alleen worden gemotiveerd door 

een wettelijke toepassing van de regels binnen hun functionele relatie. Er wordt veel meer geëist, 
want zij moeten op de eerste plaats hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden benaderen 
binnen het raamwerk van de geestelijke eisen die van alle succesvolle bahá'í relaties worden 
gevraagd. Waar liefde, respect en hoffelijkheid op een oprechte manier aan beide kanten tot 
uitdrukking worden gebracht, daar is voor vervreemding geen plaats en worden problemen 
oplosbaar. In dit opzicht is de vermaning van Bahá'u'lláh zeer leerzaam; Hij zegt: "Verlaagt niet de 
staat van geleerden in Bahá en kleineert niet de rang van bestuurders die onder u recht spreken".14  

 
24. Het bereiken van een hechtere en meer doeltreffende band tussen u en de Continentale Raadgevers 

zal afhangen van het aankweken van een houding waaruit een groeiende harmonie blijkt en van een 
openheid in uw omgang met hen, hetgeen die houding zeker zal vergemakkelijken. De band tussen u 
moet er een zijn van kameraadschap, doordrongen met gevoelens van respect, maar waaraan die 
onbuigzame formaliteiten ontbreken waarmee vele maatschappelijke organisaties zo vaak worden 
geassocieerd. Indien u twijfel en bezorgdheid voelt over uw eigen plannen, stel dan uw vertrouwen 
in de Raadgevers; als wat zij doen u zorgen baart, praat dan met hen in de geest van de bahá’í-
consultatie. Denk er aan dat zij, net als u, belast zijn met het werk voor de Zaak en vele zorgen 
hebben in hun dienstbaarheid daaraan; zij hebben uw sympathie en uw begrip nodig voor de 
uitdagingen waar zij tegenover staan. Open uw hart en uw geest voor hen; beschouw hen als uw 
vertrouwelingen, uw liefdevolle vrienden. En sta altijd klaar om hen als steun de hand te reiken.  

 
25. Door het bestaan van een liefdevolle, vertrouwde en informele atmosfeer in uw omgang met de 

Raadgevers mag men echter niet op een lossere manier omgaan met de regels die aan de ene kant het 
werk van het Continentaal College van Raadgevers en hun Hulpraadsleden bepalen, en aan de 
andere kant dat van de Nationale Geestelijke Raad en zijn Comités. Deze zaken zijn tot in detail 
uitgelegd in onze brief van 1 oktober 1969, die u hebt gepubliceerd.  

 
26. Wij willen het nu hebben over de manier waarop u als Nationale Geestelijke Raad functioneert. In 

uw analyse van de situatie kwamen een aantal belangrijke kwesties in verband met het nationale 
bestuur van het Geloof weer naar voren, zoals bijvoorbeeld: een te grote centralisatie, met name op 
het gebied van de besturen in het onderricht; uw angst dat u misschien een zodanige bestuurlijke 
controle uitoefent dat het een verstikkende uitwerking heeft op individuele initiatieven over het hele 
land, en de verhouding van uw Raad ten opzichte van de gemeenschap. 

 
27. U leeft in een maatschappij die op grote schaal in de beklemmende greep van morele decadentie 

verkeert. Maar dit zal u wel niet verbazen. Het is het onvermijdelijke gevolg van een 
allesdoordringende goddeloosheid; de symptomen en de weerslag ervan worden in al hun pijnlijke 
details door Shoghi Effendi beschreven in verschillende brieven aan de westerse vrienden. Het 
spreekt vanzelf dat de Amerikaanse bahá’í-gemeenschap hierdoor tot op zekere hoogte wordt 
aangetast. De verterende invloed van een allesoverheersende neiging tot verwereldlijking is bezig 
door te dringen in de geloofsbestuur van uw gemeenschap en dreigt haar doeltreffendheid te 
ondermijnen.  

 
28. De agressiviteit en de wedijver waardoor een hoofdzakelijk kapitalistische cultuur wordt 

                                                 
14 Tafelen van Bahá'u'lláh, blz. 115 



 8 

aangedreven is onafscheidelijk verbonden met de enge partijpolitiek in een democratisch systeem; 
het wantrouwen van het publiek tegenover staatsorganisaties en de twijfels aan gevestigde 
autoriteiten die diep geworteld zitten in de politieke houding van de mensen en die hun oorsprong 
vinden in het ontstaan van de Amerikaanse samenleving; het cynische negeren van de matigende 
principes en regels van beschaafde menselijke relaties, wat een buitensporige vrijheid tot resultaat 
heeft en alle immorele gevolgen van dien - dergelijke onverkwikkelijke kenmerken zijn in het 
Amerikaanse leven diep-ingewortelde gewoontes geworden die, hoewel in het begin nauwelijks 
waarneembaar, op lange termijn een veel duidelijkere, veel te grote invloed gaan uitoefenen op de 
manier van werken in de bahá’í-gemeenschap en op het gedrag van groepen individuele gelovigen 
in hun houding tegenover de Zaak. Deze ongezonde invloed moet door een onmiddellijke en 
weloverwogen inspanning worden tegengegaan - een inspanning die zeker bij uw Raad zelf moet 
worden begonnen. Verdere ontwikkeling ervan zal de vooruitgang van uw gemeenschap op een 
ernstige manier belemmeren, ondanks de vele mogelijkheden van een op handen zijnde doorbraak. 
Het was dan ook speciaal om deze reden dat wij graag zijn ingegaan op uw verzoek voor een 
bijeenkomst met ons.  

 
29. De waarborg voor het welzijn en het succes in al uw pogingen de Zaak te dienen kan in één woord 

worden samengevat: Eenheid. Dat is het Alpha en Omega van alles wat bahá’ís willen bereiken. Eén 
van de eerste vermaningen die Shoghi Effendi aan de Nationale Geestelijke Raden richtte was de 
volgende: "Ik ben er zeker van dat het voor ons van het hoogste belang is dat wij, met een stevige 
basis van eenheid in bedoelingen en actie en elk spoor van vijandigheid en wantrouwen uit het 
verleden uit onze harten weggevaagd, één front moeten vormen en, op een wijze en tactvolle manier 
alles moeten bestrijden wat de geest van de Beweging zou kunnen verduisteren, wat tweedracht in 
zijn rangen kan veroorzaken en hem beperken door dogmatisch en sektarisch bijgeloof." Verder zegt 
hij: "In eerste instantie is deze hoogst belangrijke verplichting opgedragen aan de verkozen leden 
van de Nationale Geestelijke Raden in de hele bahá’í-wereld" en hij waarschuwt dat "als een 
dergelijk representatief en verantwoordelijk lichaam faalt in de verwezenlijking van wat 
fundamenteel vereist is om succes te behalen, dan zal de hele structuur zeker uiteenvallen."15  

 
30. Eenheid binnen de Raad is natuurlijk van onmiddellijk belang voor de eenheid op een wijder plan, 

die door uw acties moet worden gekoesterd en onderhouden. Nooit mag enig lid van uw Raad 
zichzelf toestaan deze basisbehoefte te vergeten of het werken eraan te veronachtzamen. De houding 
van de leden ten opzichte van hun lidmaatschap van dit verheven lichaam is van bijzonder belang. 
Zij moeten van hun kant het geestelijk karakter van de Raad onderkennen en het gevoel van respect 
voor de instelling in hun harten koesteren, gebaseerd op de idee dat de Raad iets is dat boven of 
apart staat van henzelf, een geheiligde entiteit waarvan zij het voorrecht hebben de krachten te 
bundelen en te kanaliseren door samen te komen in harmonie en te handelen in overeenstemming 
met de goddelijk-geopenbaarde principes. Vanuit een dergelijk perspectief zullen de leden beter in 
staat zijn zich de juiste houding ten opzichte van de Raad zelf eigen te maken, hun rol als 
"Gevolmachtigden van de Barmhartige" te begrijpen en elke indruk tegen te gaan als zouden zij zich 
enig bezitterschap of controle over de instelling aanmatigen op de manier van aandeelhouders van 
een zakelijke onderneming.  
 

31. Om eenheid waar te maken is ook de houding van de vrienden ten opzichte van het uitoefenen van 
autoriteit in de bahá’í-gemeenschap van belang, of zij nu dienstbaar zijn in een Raad of niet. In het 
algemeen neigen de mensen ertoe autoriteiten te wantrouwen. Het is niet moeilijk de reden daarvoor 
te begrijpen, daar de geschiedenis van de mensheid vol voorbeelden staat van het rampzalige 

                                                 
15 Bahá'í Administration, blz. 45 
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misbruik van autoriteit en macht. Een ommekeer in deze tendens bereiken is niet gemakkelijk, maar 
als de wielen van de vooruitgang ononderbroken moeten voortdraaien, dan moeten de bahá’í-
vrienden vrij zijn van achterdocht tegenover hun instellingen. Door een strenge discipline in denken 
en actie, zowel van de kant van de vrienden als die van de Nationale Geestelijke Raad, zal men erin 
slagen het hoofd te bieden aan deze uitdaging; beide moeten in dit opzicht hun 
verantwoordelijkheden opnemen door enkele fundamentele werkelijkheden te onderkennen.  

 
32. De eenheid van de mensheid, het allereerste principe en het uiteindelijke doel van de Zaak van 

Bahá'u'l1áh houdt, in de woorden van Shoghi Effendi, het volgende in: "een organische wijziging in 
de structuur van de hedendaagse samenleving"16. Een dergelijke fundamentele verandering in het 
structurele ontwerp van de samenleving moet tevens een nieuw patroon inhouden voor het bestuur 
van de gemeenschap in bahá'í verband. De inzichten van de geliefde Behoeder, zoals die door zijn 
secretaris in een brief van 14 oktober 1941 werden overgebracht, werpen licht op dit kritieke punt: 
"De vrienden mogen nimmer de fout maken het Bahá'í Bestuursstelsel als een doel op zichzelf te 
zien. Het is enkel het instrument voor de geest van het Geloof. Deze Zaak is er een die God heeft 
geopenbaard voor de mensheid als geheel. Hij is bedoeld voor het welzijn van het gehele menselijk 
ras, en de enige manier waarop dit doel kan worden bereikt is door het gemeenschapsleven van de 
mensheid te hervormen en te streven naar vernieuwing van het individu. Het Bahá’í Bestuursstelsel 
is slechts het eerste model van wat in de toekomst het maatschappelijk leven en de wetten van het 
gemeenschapsleven zullen worden."17 In een ander voorbeeld biedt Shoghi Efendi’s raad aan een 
individu nog meer perspectieven: " Hij verzoekt u dringend alles te doen om de eenheid en liefde 
onder de leden van de gemeenschap daar te bevorderen, aangezien dit hun grootste behoefte lijkt te 
zijn. In hun verlangen de Zaak te besturen, verliezen jonge gemeenschappen heel vaak uit het oog 
dat deze geestelijke verhoudingen veel belangrijker en fundamenteler zijn dan de regels en 
reglementen die de uitvoering van gemeenschapszaken moeten bepalen."18 

 
33. Hieruit kan dus worden afgeleid dat het belang van het Bahá’í Bestuursstelsel ligt in zijn waarde, die 

inhoudt dat die het ontstaan en de instandhouding van het gemeenschapsleven op een totaal nieuwe 
manier bevordert, en dat het voorziet in datgene wat nodig is voor geestelijke relaties, die moeten 
voortvloeien uit de liefde en eenheid onder de vrienden. Hier raken wij aan een belangrijk kenmerk 
van het bahá'í leven, een kenmerk dat door zulke geestelijke relaties worden bevorderd, namelijk de 
geest van dienstbaarheid aan God, tot uitdrukking gebracht in de dienstbaarheid aan de Zaak, aan de 
vrienden en aan de gemeenschap als geheel. De houding van het individu als dienaar, waarvan het 
leven en de persoonlijkheid van 'Abdu'l-Bahá zo'n voortreffelijk voorbeeld vormen, is een dynamiek 
die de activiteiten van het Geloof doordringt; hiervoor is een gezamenlijke, transformerende kracht 
nodig in het normale functioneren van een gemeenschap. In dit verband moeten de instellingen 
worden gezien als kanalen voor het bevorderen van dit opvallende kenmerk. En in dit kader wordt 
het concept van bestuur en leiderschap, autoriteit en macht op de juiste manier begrepen en 
verwezenlijkt. 

 
34. Optreden als een verenigde, stevig-gevestigde en duurzame gemeenschap moet voor een Geestelijke 

Raad het belangrijkste doel zijn. Zo'n gemeenschap, bestaande uit leden die een verscheidenheid aan 
karakters, talenten, bekwaamheden en belangstelling vertegenwoordigen, vereist een zekere 
wisselwerking tussen de Raad en de gelovigen met als grondslag de gezamenlijke inzet tot 
dienstbaarheid, en waarin een gevoel van deelgenootschap, gebaseerd op de waardering voor elkaars 

                                                 
16 The World Order of Bahá'u'lláh, blz. 43 
17 Bahá'í Administration, blz. 63-64 
18 Het Bahá'í Leven - Compilatie 
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verschillende werkterreinen, ten volle wordt onderkend en zonder meer gehandhaafd en waarin geen 
spoor van tweedracht de kop opsteekt. In een dergelijke gemeenschap is leiderschap een uiting van 
dienstbaarheid waardoor de Geestelijke Raad oproept en aanmoedigt tot het gebruik van de 
veelvuldige talenten en bekwaamheden waarmee deze gemeenschap is begiftigd, en waardoor hij de 
diverse elementen in de gemeenschap stimuleert en leidt in de richting van doelen en strategieën, 
waardoor het effect van een bindende kracht die tot vooruitgang moet leiden, werkelijkheid kan 
worden.  

 
35. Het in stand houden van een klimaat waarin liefde en eenheid overheersen, hangt voor een groot 

deel af van het feit of de individuen in de gemeenschap de Raad als een deel van zichzelf ervaren en 
of hun samenwerking met dit door God aangestelde lichaam hen genoeg ruimte geeft voor initiatief; 
of de kwaliteit van hun verhouding met zowel de instelling als hun medegelovigen hen aanmoedigt 
in hun ondernemingsgeest, hen sterkt in hun besef van de revolutionaire bedoelingen van 
Bahá’u’lláh ‘s Openbaring, als hen het grote voorrecht wordt voorgehouden dat zij genieten door 
deel uit te maken van de inspanningen die deze bedoelingen moeten verwezenlijken, en door een 
altijd-aanwezig blijk van vreugde uit te stralen. In zo'n klimaat wordt de gemeenschap 
getransformeerd; in plaats van louter de som van haar delen te zijn, komt men tot een geheel nieuwe 
persoonlijkheid, een entiteit waarin de leden worden opgenomen zonder hun eigen, unieke wezen te 
verliezen. De mogelijkheden tot een dergelijke transformatie bestaan op de eerste plaats al op lokaal 
niveau, maar het is wel een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de Nationale 
Geestelijke Raad om de voorwaarden te scheppen waarin deze mogelijkheden kunnen groeien.  

 
36. De autoriteit om de aangelegenheden van het Geloof te besturen, of die nu op lokaal, nationaal of 

internationaal niveau is, is door God verleend aan de gekozen instellingen. De macht om het werk 
van de gemeenschap uit te voeren, ligt echter in eerste instantie bij de gelovigen. De autoriteit van 
de instellingen is een onherroepelijke noodzaak voor de vooruitgang van de mensheid; het 
uitoefenen ervan is een kunst die men moet aanleren. De kracht tot actie die de gelovigen bezitten is 
vrij op het niveau van individueel initiatief en drijft op de wil tot medewerking in de gemeenschap. 
In de potentie ervan ligt, in een kneedbare vorm die wordt bepaald door de veelvuldige reacties van 
de individuen op de vele invloeden die in de wereld werkzaam zijn, deze massale kracht, deze 
mengeling van individuele mogelijkheden. Om zijn hoogste doel te bereiken, moet deze kracht tot 
uiting komen door middel van activiteiten, die in ordelijke banen zijn geleid. Zelfs als individuen 
ernaar streven in hun activiteiten geleid te worden door hun persoonlijke interpretatie van de 
Goddelijke Teksten - en daarmee kan veel worden bereikt - dan kunnen dergelijke acties, als ze niet 
worden gematigd door de algemene leiding van de geautoriseerde instellingen, niet de nodige 
stuwkracht bereiken die nodig is voor een ongehinderde vooruitgang van de beschaving. 

 
37. Individueel initiatief is een uitmuntend voorbeeld van deze kracht; daarom hebben de instellingen de 

belangrijke verantwoordelijkheid hen te beschermen en te stimuleren. Ook is het voor de individuele 
gelovigen belangrijk te aanvaarden dat de instellingen moeten handelen als een leidende en 
matigende invloed op de loop van de beschaving. In dit verband kan het door God gegeven 
voorschrift, dat individuen de besluiten van hun Raden moeten gehoorzamen, duidelijk worden 
gezien als onontbeerlijk voor de vooruitgang van de samenleving. Individuen moeten zich zeker niet 
uitsluitend verlaten op hun eigen visie op het welzijn van de samenleving als geheel, noch mogen zij 
worden belemmerd door een dictatoriale houding van de leden van de instellingen.  

 
38. Het succesvol uitoefenen van autoriteit binnen de bahá'í gemeenschap houdt in dat de instellingen en 

de vrienden in het algemeen elkaars gescheiden -maar onderling versterkende- rechten en 
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verantwoordelijkheden moeten erkennen; deze erkenning resulteert op haar beurt in de behoefte tot 
samenwerking tussen deze twee op elkaar inwerkende krachten binnen de samenleving. Zoals 
Shoghi Effendi eens stelde: "De individuen en de Raden moeten leren samen te werken -dat wil 
zeggen, samenwerken op een intelligente manier- als zij op een doeltreffende manier hun 
werkzaamheden en hun verplichtingen tegenover het Geloof willen vervullen. Een dergelijke 
samenwerking is niet mogelijk zonder een wederzijds vertrouwen."  

 
39. De richtlijnen komen uit raadsbesluiten, maar hun doeltreffendheid hangt niet alleen af van de 

duidelijkheid waarmee zij worden gegeven, maar ook van een aantal geestelijke en morele factoren, 
die aan de ene kant moeten worden geïntegreerd in de algemene houding van de individuele 
gelovigen en aan de andere kant, in de manier en de stijl waarin de Raad functioneert. De 
hiernavolgende raadgeving van Shoghi Effendi, uit één van de eerste brieven waarin hij tot de 
Westerse vrienden spreekt over beide aspecten:  
 
"Laten wij ons voor ogen houden dat de hoeksteen van de Zaak van God geen dictatoriale autoriteit 
is, maar nederige kameraadschap, geen willekeurige macht maar de geest van openhartige en 
liefdevolle consultatie. Niets minder dan de geest van een ware Bahá'í kan ons hopelijk in staat 
stellen om de volgende elementen te verzoenen: barmhartigheid met gerechtigheid; vrijheid met 
onderworpenheid; het hooghouden van individuele rechten met zelfovergave; van waakzaamheid, 
discretie en voorzichtigheid aan de ene kant met kameraadschap, openhartigheid en moed aan de 
andere kant."  

 
De verplichtingen van hen die door de vrienden vrijelijk en nauwgezet als hun vertegenwoordigers 
zijn benoemd, zijn niet minder belangrijk en bindend dan de plichten van hen die deze hebben 
gekozen. Het is niet hun taak om zaken voor te schrijven, maar om te consulteren; niet alleen onder 
elkaar, maar zoveel mogelijk met de vrienden die zij vertegenwoordigen. Zij mogen zichzelf enkel 
en alleen beschouwen als gekozen instrumenten voor een meer doeltreffende en waardige 
voorstelling van de Zaak van God. Zij moeten nooit gaan denken dat zij centraal staan in het 
lichaam van de Zaak - in wezen superieur aan anderen in capaciteit of verdienste - of dat zij de enige 
personen zijn die de leringen en principes naar buiten kunnen brengen. Zij moeten hun taak 
benaderen in uiterste nederigheid en ernaar streven om door hun open geest, hun hoog ontwikkeld 
gevoel voor gerechtigheid en plicht, hun oprechtheid, bescheidenheid en hun gehele toewijding aan 
het welzijn en de belangen van de vrienden, niet alleen het vertrouwen, de volledige steun en het 
respect winnen van hen die zij moeten dienen, maar ook hun waarachtige genegenheid."  

 
40. Deze richtlijnen van de geliefde Behoeder benadrukken precies die zaken waarin de leden van uw 

Raad zich op dit moment meer moet verdiepen. Wij benadrukken nog eens de termen "uiterste 
nederigheid", "open geest", "oprechtheid", "bescheidenheid"; en wij onderstrepen nog eens de 
openheid die besloten ligt in "oprechtheid", want de samenwerking die tussen uw Raad en de 
vrienden moet groeien zal op niet geringe wijze afhangen van de graad waarin u, met de gepaste 
discretie, uw aangelegenheden zult delen met de gemeenschap. De beste gelegenheid daartoe doet 
zich voor tijdens de jaarlijkse Nationale Conventie, als de vertegenwoordigers van de gehele 
gemeenschap samenkomen om met u te consulteren. Het is niet voldoende, als u alleen maar goed 
nieuws en aanmoedigende statistieken meldt aan de gedelegeerden. Doe wat Shoghi Effendi heeft 
geadviseerd: "Als elk spoor van geheimzinnigheid, van overdreven terughoudendheid en 
heerszuchtige gereserveerdheid uit hun midden is verbannen, dan moeten zij de gedelegeerden, door 
wie zij zijn gekozen, overvloedig op de hoogte stellen van hun plannen, hun hoop en hun zorgen. Zij 
moeten de gedelegeerden vertrouwd maken met de verschillende zaken die in dat lopende jaar aan 
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de orde moeten komen en, rustig en nauwgezet, de mening en het oordeel van de gedelegeerden 
bestuderen en overwegen."19  

 
41. Zelfs indien de gedelegeerden zichzelf niet in staat achten nuttige aanbevelingen te doen voor de 

oplossing van bepaalde specifieke zaken, dan zullen zij toch, door uw vertrouwen in hen, de ernstige 
vraagstukken waarmee de Zaak wordt geconfronteerd beter gaan begrijpen, wat anders onmogelijk 
geweest zou zijn. Met dit begrip zullen zij beter zijn toegerust om de gemeenschap te helpen 
doeltreffend in te gaan op uw besluiten, hoe uitdagend die ook mogen zijn. Het zal u bovendien 
bevrijden van een overweldigende last als u weet dat zo'n verantwoordelijke groep gelovigen uw 
innerlijke zorgen deelt; meer nog, uit uw openheid zal grotere steun aan uw autoriteit voortvloeien 
van de zijde van de gedelegeerden, wat in feite hun heilige plicht is. Daarnaast kunt u, omdat het 
voor de leden van uw Raad niet mogelijk of praktisch is alle vrienden te ontmoeten of voortdurend 
door de gemeenschap te reizen, het gevoel van de vrienden alsof u ver van hen af staat verminderen 
-en misschien wel helemaal wegnemen- door het effect van uw kontakten met de gedelegeerden.  

 
42. In uw openheid en uw openhartigheid zult u ongetwijfeld die ongerijmdheden vermijden, die als 

maatstaf gelden voor de vrijheid van meningsuiting in uw land. In een samenleving waar men "de 
dingen zeggen zoals ze zijn" gebruikt als een manier van uitdrukken die de taal van ieder fatsoen 
berooft, in een tijd waarin grofheid algemeen wordt gezien als een leiderskwaliteit, zal 
openhartigheid in lompheid ontaarden en zullen de autoriteiten met luide en vulgaire stem spreken. 
De mensen worden voortdurend op die oneerbiedige manier gedwongen richtlijnen van hun leiders 
aan te nemen; dit is een reden voor wrevel en wantrouwen tegenover de autoriteiten. Daarentegen 
hebben de bahá'í instellingen de taak ervoor te zorgen dat de vrienden hun autoriteit leren erkennen 
door middel van gematigde taal.  

 
43. Men kan de plicht die op u rust, namelijk het verfijnen van uw kontakten met de gemeenschap op de 

reeds beschreven manier, onmogelijk te hoog schatten. U mag nooit vergeten dat de manier waarop 
u gebruik maakt van uw autoriteit bepalend is voor het welslagen van uw werk. Met dit in gedachten 
moet u ook nauwlettend toezien op het gedrag van die functionarissen uit uw midden, die in uw 
naam moeten optreden bij het uitvoeren van uw besluiten en het overbrengen van uw richtlijnen aan 
anderen. Verder komt het wel eens voor dat personeelsleden op uw Nationaal Centrum, in hun 
verlangen naar stiptheid en volledige gehoorzaamheid, de richtlijnen van uw Raad uitvoeren met een 
scherpte in handelen en spreken die·kwetsend is voor de mensen en juist wrevel opwekt ten opzichte 
van het bestuurslichaam, dat deze personeelsleden juist zo graag met trouwen toewijding willen 
dienen. Door uw liefdevolle en voortdurende leiding moet het personeel leren de situatie goed aan te 
voelen en moet het zich gaan realiseren dat de geestelijke vereisten voor goede en respectvolle 
relaties met anderen nauwlettend moeten worden toegepast in hun kontakten met de vrienden; dit is 
niet alleen goed op zichzelf, maar het zal ook voorkomen dat er negatieve gevoelens ten opzichte 
van uw Raad ontstaan.  

 
44. De aard van de autoriteit die op het gebied van gerechtelijk bestuur moet worden toegepast, varieert 

naar de ernst van elke zaak. Sommige zaken eisen radicale actie van de zijde van de Raad. Maar 
zelfs dan moeten de Raadsleden zich altijd voor ogen houden, dat hun autoriteit in het algemeen met 
liefde, nederigheid en waarachtig respect voor anderen naar buiten moet worden gebracht. Op die 
manier komt autoriteit op een natuurlijke manier over en stemt het overeen met wat aanvaardbaar is 
voor vergeestelijkte en eerlijke zielen. Het volgende advies, gegeven door Shoghi Effendi via zijn 
secretaris, is hier bijzonder relevant: "De bestuurders van het Geloof van God moeten als herders 

                                                 
19 Bahá'í Administration, blz. 79 
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zijn. Het moet hun bedoeling zijn alle twijfel, misverstanden en schadelijke geschillen, die in de 
gemeenschap van gelovigen mochten ontstaan, uit te bannen. En dit kunnen zij op de juiste manier 
bereiken, als zij gemotiveerd worden door ware liefde voor hun broeders, die samengaat met de 
vastbeslotenheid om met rechtvaardigheid te handelen in alle gevallen die hen ter overdenking 
worden voorgelegd."20 

 
45. Houdt u goed voor ogen dat, wanneer wij de geestelijke vereisten voor uw functioneren zo sterk 

benadrukken, dit niet alleen maar de uiting is van vroom idealisme, Verre van dat! De huidige 
toestand van de samenleving is grotendeels te verklaren doordat deze kenmerken van het openbare 
leven en de denkwereld van de wereldleiders zijn uitgesloten. Zij zijn zowel praktisch in hun 
resultaat als geestelijk in hun essentie. Gebruik ze nauwgezet, voortdurend en vol vertrouwen; en zie 
hoe uw acties de bekrachtigingen van de Heilige Geest zullen aantrekken in de respons uit uw 
gemeenschap.  

 
46. Wat betreft uw bezorgdheid over uw te grote controle over de vrienden: door de aard van de kracht 

in hun actie te begrijpen, zult u in staat zijn in te schatten hoe u hen het beste kunt leiden en 
begeleiden. U moet hen een grote ruimte laten voor actie, wat betekent dat er ook ruimte moet 
bestaan voor het maken van fouten. Uw Nationale Raad en de Lokale Raden moeten niet 
automatisch reageren op elke vergissing, maar een onderscheid maken tussen die vergissingen, die 
met het verstrijken van de tijd zichzelf oplossen en die niet echt schadelijk zijn voor de 
gemeenschap, en de fouten die de tussenkomst van de Raad vragen. In verband hiermee bestaat de 
tendens onder de vrienden om kritiek op elkaar te leveren bij de minste provocatie, terwijl in de 
Geschriften van hen wordt gevraagd elkaar aan te moedigen. Dergelijke tendensen komen natuurlijk 
voort uit een diepe liefde voor het Geloof en de wens het bevrijd te zien van elke ongerechtigheid. 
Maar menselijke wezens zijn niet volmaakt. De Lokale Raden en de vrienden moeten worden 
geholpen door uw voorbeeld en uw liefdevolle raadgevingen, opdat zij zich onthouden van het soort 
kritiek, dat de groei en de ontwikkeling van de gemeenschap belemmert. Ook moet u oppassen niet 
te veel regels en voorschriften vast te leggen. Het lichaam van de Zaak is niet zo teer gebouwd dat 
fouten tot op zekere hoogte niet kunnen worden getolereerd. Als u het gevoel krijgt dat bepaalde 
activiteiten tot trends worden die schadelijke gevolgen zouden kunnen hebben dan kunt u, in plaats 
van een nieuwe regel vast te leggen, de zaak bespreken met de Raadgevers en hen om hulp vragen 
bij de begeleiding van de vrienden op een manier die hun begrip en hun gedrag zal verbeteren. 

 
47. Het zou een nieuwe impuls geven aan de vrienden in het werk aan het Driejarenplan als zij zich, 

zowel individueel als gezamenlijk, vrijer zouden voelen om een grotere verscheidenheid aan 
activiteiten te beginnen, waarvan de ideeën van henzelf afkomstig zijn. Zelfs als u helemaal niets 
met opzet doet om een dergelijke vrijheid te ontmoedigen, dan nog kunnen hun groeiende indruk 
van "institutionele afkeuring" - hoe ver gezocht ook - en hun angst voor kritiek in aanzienlijke mate 
een beperking vormen voor de uitvoering van hun initiatieven. Op dit punt in de geschiedenis, nu de 
volkeren van de wereld gebukt gaan onder verpletterende moeilijkheden en de schaduw van 
wanhoop het licht van hoop dreigt te verduisteren, moet er onder de individuele gelovigen opnieuw 
een gevoel van "missie" worden opgewekt, het gevoel dat zij aan de dringende behoefte aan leiding 
die in de mensheid leeft, kunnen voldoen en dat zij op die manier in hun eigen leefwereld 
overwinningen voor het Geloof kunnen behalen. De hele gemeenschap moet worden betrokken bij 
de inspanningen om deze kwesties op te lossen. Eén enkel antwoord zou natuurlijk ontoereikend 
zijn, omdat er zoveel verschillende elementen en interesses bestaan in de gemeenschap. Dit soort 
zaken vraagt niet alleen om uw consultaties binnen de Raad maar ook om consultaties met de 
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Raadgevers. Ofschoon Geestelijke Raden heel goed zijn in het bepalen van doelen, hebben zij zich 
de kunst nog niet meester gemaakt om gebruik te maken van de individuele talenten, en de massa 
van de vrienden op te wekken tot actie ter vervulling van die doelen. Als deze tekortkoming zou 
worden aangevuld, dan zou dat een grote stap zijn in de volwassenwording van deze instellingen. 
Moge uw Raad hierin de weg wijzen.  

 
48. Door meer decentralisatie van het nationale bestuur zal de mogelijkheid groter worden om de 

controle aan de top wat losser te maken en dit zal de individuen aanmoedigen meer betrokken te 
raken bij het werk aan de basis van de gemeenschap. Wij zijn er dan ook blij om dat u hier naar toe 
wilt werken. Misschien is het verkieslijk dit geleidelijk aan te doen en niet in één grote stap. Dit 
wordt geheel aan uw eigen beoordeling overgelaten. U zult het bemoedigend vinden te horen dat er 
in enkele landen, waar het bestuur over het onderrichtswerk in combinatie met andere bestuurlijke 
diensten geweldige proporties aannam, al verschillende benaderingen tot een zekere mate van 
decentralisatie zijn beproefd. Een gedetailleerde beschrijving van enkele van die benaderingen zal u 
in een aparte brief worden toegestuurd.  

 
49. Na al het voorgaande willen wij u er nu van verzekeren dat wij ten volle beseffen welke grote lasten 

u hebt te dragen en hoeveel beroep er op u wordt gedaan bij gebrek aan voldoende hulpbronnen. 
Wanhoop niet! Uw reactievermogen zal zich met alle uitdagingen waarvoor u zich in deze roerige 
tijden geplaatst zult zien, kunnen meten; u hoeft alleen maar te handelen op basis van de principes. 
Uw gemeenschap heeft een glorierijk verleden en haar toekomst zal in grootsheid uw verwachtingen 
te boven gaan. De door God gegeven beloftes aan uw gemeenschap staan vast; u kunt zeker zijn van 
Bahá’u’lláh’ s zegeningen op uw weg naar de vervulling van Zijn doel. De geliefde Meester houdt 
zijn vleugels over u uitgespreid, zodat u zult slagen in het uitvoeren van de taken die hij speciaal aan 
u heeft toevertrouwd. En onze liefde zal u en uw beminde gemeenschap, die elke dag sterker wordt, 
altijd omringen. Ga voorwaarts om de eisen van deze tijd met onverminderde hoop en vertrouwen 
onder ogen te zien.  

 
50. De kracht die door Bahá'u'lláh wordt vrijgemaakt werkt steeds sneller en bespoedigt zo het 

veranderingsproces dat de door Hem aangekondigde nieuwe Orde moet inleiden. De toestand van 
verval waarin de samenleving verkeert toont het aan, het wereldwijde verlangen naar nieuwe 
oplossingen voor de problemen der mensen bevestigt het. Er staat veel op het spel: de toekomst van 
de mensheid is in wankel evenwicht. De Bahá'í Gemeenschap draagt zware verantwoordelijkheden 
voor de nabije en verre toekomst, naarmate de Kleine Vrede sneller naderbij komt. Nu is de tijd 
aangebroken voor de vrienden om nieuwe kansen te grijpen bij het uitbreiden van de draagwijdte en 
de invloed van het Geloof, bij het bereiken van een hoger niveau in hun acties om de gemeenschap 
te vergroten en haar fundamenten te versterken. Nu is het moment voor stoutmoedigheid in actie, 
onbelemmerd door de angst fouten te maken en aangedreven door de noodzaak om aan de dringende 
behoeften van de mensheid te voldoen. Zal de Amerikaanse Bahá'í Gemeenschap niet zien wat een 
kans dit is om op die uitdaging in te gaan? Zullen haar leden niet nog eens het pad vrijmaken dat 
talrijke overwinningen ten gevolge kan hebben?  

 
51. Wij smeken vurig aan de Heilige Drempel dat de voorvechters van de Nieuwe Wereldorde 

onmiddellijk en met hun hele hart zullen reageren en dat hen overvloedige kracht zal worden 
verleend.  

 
Met liefdevolle bahá’í-groeten,  
(het Universele Huis van Gerechtigheid, 19 mei 1994, antwoord aan NGR VS) 


