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Geliefde vrienden, 

 

Het Vierjarenplan 

 

1. Onze overwegingen over het Vierjarenplan hebben enorm veel baat gehad van de analyses die het 

Internationale Onderrichtscentrum voor ons heeft voorbereid over de omstandigheden in de 

bahá’í-wereld, gebaseerd op zijn voortdurende interactie met de Raadgevers in het veld, en van 

onze daarop volgende consultaties met die instelling. Het verschaft ons veel genoegen om bij de 

aanvang van deze conferentie de algemene kenmerken van het Plan met u te delen. Wij nodigen u 

uit om in de komende dagen uw aandacht te richten op kwesties die verband houden met de 

uitvoering ervan, gebruikmakend van de inzichten en kennis die in decennia ervaring over de hele 

wereld verworven werden. 

 

2. Bepaalde elementen van onze besluiten en toelichtingen over het Plan zullen in de loop van uw 

huidige aanstellingsperiode een direct effect hebben op uw werkzaamheden. Dit zijn: de 

voornaamste focus van het komende Plan; het proces dat wij voor ons zien voor de zorgvuldige 

uitvoering van het Plan en uw deel in dit proces; ontwikkelingen in de wijze van functioneren van 

de Continentale Colleges van Raadgevers; het opstellen van plannen op nationaal, regionaal en 

plaatselijk niveau; de wezenlijke noodzaak dat de instituten gelovigen trainen en ontwikkelen tot 

menselijke hulpbronnen; de innige betrokkenheid van Raadgevers en leden van de Hulpraad bij de 

vestiging en de activiteiten van deze instituten; effectieve benaderingen voor het doen opstaan en 

consolideren van Plaatselijke Geestelijke Raden en de ontwikkeling van lokale bahá’í-

gemeenschappen; en de toewijzing van beperkte financiële hulpbronnen voor de vele uitdagingen 

waar de bahá’í-gemeenschap voor staat. 

 

3. Met Riḍván 1996 zullen de bahá’ís van de wereld van start gaan met een wereldwijde 

onderneming gericht op één belangrijke prestatie: een aanmerkelijke groei in het proces van 

toetreding in troepen. Dit moet worden bereikt door een duidelijke vooruitgang van de activiteiten 

en ontwikkeling van de individuele gelovige, van de instellingen en van de plaatselijke 

gemeenschap. Dat een groei van dit proces afhangt van de ontwikkeling van deze drie nauw 

verbonden deelnemers is overduidelijk. De komende vier jaren moeten getuige zijn van een 

indrukwekkende toename van effectieve onderrichtsactiviteiten die worden ondernomen op 

persoonlijk initiatief. Er zullen vele duizenden gelovigen hulp nodig hebben om de bezieling van 

hun geloof tot uitdrukking te brengen door vastberaden de Zaak te onderrichten en door de 

plannen van hun instellingen en de inspanningen van hun gemeenschappen te steunen. Zij moeten 

geholpen worden te beseffen dat hun inspanningen gedragen zullen worden naar de mate waarin 

hun innerlijke leven en hun eigen karakter “de luister van deze door Bahá’u’lláh verkondigde 

eeuwige principes zich in hun veelvuldige aspecten weerspiegelt.” Een versnelling van het tempo 

van individueel onderricht moet noodzakelijkerwijs worden aangevuld door de vermenigvuldiging 

van het aantal regionale en plaatselijke onderrichtsprojecten. Voor dit doel moeten de instellingen 

geholpen worden hun vermogen om te consulteren volgens de bahá’í-principes te vergroten, de 

vrienden te verenigen in een gemeenschappelijke visie en hun talenten in te zetten ten dienste van 

de Zaak. Daarnaast moeten degenen die zich bij het Geloof aansluiten deel gaan uitmaken van 
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levendige gemeenschappen die gekenmerkt worden door tolerantie en liefde en geleid door een 

sterke doelgerichtheid en gezamenlijke wil, omgevingen waarbinnen de vermogens van alle 

componenten - mannen, vrouwen, jongeren en kinderen – worden ontwikkeld en hun krachten 

vermenigvuldigd in verenigde actie. 

 

Planningsproces 

 

4. Wij hebben ons voorgenomen om bij het slot van deze conferentie aan de Bahá’í-wereld ons 

besluit aan te kondigen om per Riḍván 1996 een Vierjarenplan te lanceren. Het opstellen van 

nationale plannen moet in alle landen beginnen na Riḍván, opdat in de tussenliggende maanden de 

vrienden hun krachten erop kunnen richten om het Driejarenplan tot een succesvol einde te 

brengen. 

 

5. De ideeën die in de eerste aankondiging onder woorden zijn gebracht zullen in de komende 

Riḍvánboodschap nader worden uitgewerkt. Daarnaast hebben wij besloten boodschappen te 

richten aan de gelovigen in elk continent op aarde, of delen daarvan, om de implicaties van het 

Vierjarenplan te verkennen in het licht van de specifieke omstandigheden van hun land. Na 

Riḍván zou het mogelijk moeten zijn om in alle landen onder de instellingen en met actieve 

voorvechters van het Geloof vergaderingen voor overleg te houden en binnen enkele maanden 

nationale plannen op te stellen. Wanneer de consultaties tussen de Raadgevers en een Nationale 

Geestelijke Raad over de voorzieningen van een plan worden gerealiseerd kan de uitvoering ervan 

beginnen. Goedkeuring vanuit het Bahá’í Wereldcentrum zal voor deze plannen niet nodig zijn; 

kopieën ervan moeten het echter wel worden toegestuurd. 

 

6. De zeven vermelde doelen voor het Zesjarenplan en het Driejarenplan beschrijven op elkaar 

inwerkende processen die in de loop van vele decennia gelijktijdig vooruitgang moeten boeken. 

Zij zullen de instellingen leiden wanneer die op diverse gebieden van activiteit de doelen 

vaststellen om het oogmerk van het Vierjarenplan te bevorderen. Nationale plannen zullen echter 

verder moeten gaan dan alleen het opsommen van doelen, en er zal ook een analyse van mogelijke 

benaderingen en een te volgen aanpakgemaakt moeten worden, opdat de vrienden in staat zullen 

zijn om met heldere geest en zelfverzekerd hun inspanningen te leveren. 

 

Continentaal niveau 

 

7. Bij het vervullen van hun belangrijke verantwoordelijkheden gedurende het Vierjarenplan zullen 

de Continentale Colleges van Raadgevers een breed veld van mogelijkheden tot hun beschikking 

hebben. De flexibiliteit die eigen is aan hun functioneren moet thans ten volle benut worden nu 

gebeurtenissen zowel binnen als buiten de Bahá’í-gemeenschap zich steeds sneller voordoen. 

 

8. Bepaalde taken van de Raadgevers, waaronder de supervisie en begeleiding van de leden van de 

Hulpraad in een gebied, worden over het algemeen het beste uitgevoerd door één Raadgever 

namens het College. Bij de uitvoering van andere taken heeft echter een diversiteit van 

benaderingen en consultatie onder meerdere Raadgevers een grote waarde. Zo worden er 

bijvoorbeeld bij het aanmoedigen van Nationale Raden, bij het bevorderen van onderricht onder 

verschillende lagen van de bevolking en bij het raadgeven aan verschillende componenten van de 

Bahá’í-gemeenschap, betere resultaten bereikt wanneer de vaardigheden van een aantal elkaar 

aanvullende Raadgevers worden ingezet. Elk Continentaal College van Raadgevers zou andere 

wegen en middelen moeten bedenken om Raden en gemeenschappen in staat te stellen om, zoveel 

mogelijk, hun voordeel te doen met de diverse talenten van de Raadgevers. Dit kan betekenen dat 

er periodiek diepgaande consultatie plaatsvindt onder een groep Raadgevers over de 

omstandigheden en noden van landen in een bepaald deel van het continent, aangezien over het 

algemeen de omstandigheden niet toelaten dat zulke consultaties regelmatig plaatsvinden onder 

alle leden van het College. 
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9. Essentieel voor het werk van de Raadgevers is het begrip dat alle leden van het Continentale 

College verantwoordelijk zijn voor het gehele continent en zich zoveel mogelijk moeten 

inspannen om zich vertrouwd te maken met de gesteldheid van de Zaak in de landen daarin. Door 

middel van periodieke verslagen van individuele Raadgevers wordt het College op de hoogte 

gehouden van ontwikkelingen in alle gebieden van het continent en kan voorzien in leiding om 

zijn leden te helpen bij het uitvoeren van hun taken. Hoewel geen enkele Raadgever gezien moet 

worden als iemand die exclusieve verantwoordelijkheid draagt voor welk gebied dan ook is de 

grondige kennis die ieder van hen door nauwe interactie met de Nationale Geestelijke Raad en 

leden van de Hulpraad in een bepaald gebied heeft verkregen in feite een waardevolle aanwinst 

voor alle Raadgevers van het College. 

 

10. Nog een aspect van het werk van de Raadgevers dat meer aandacht verdient is de wisselwerking 

tussen Raadgevers van verschillende Colleges die werken in aan elkaar grenzende gebieden of in 

gebieden die een speciale band hebben. Onder de voorbeelden waaraan gedacht wordt zijn de 

Russische Federatie, die deels in Europa en deels in Azië ligt; de nationale Bahá’í-

gemeenschappen binnen de poolcirkel; de landen grenzend aan de Middellandse Zee; de 

gemeenschappen van Noordoost Azië en de Antipoden, waarnaar de Behoeder verwees als 

vormend een geestelijke as; de Arabischsprekende landen van Noord Afrika en het Midden-

Oosten; en Franssprekende gebieden in verscheidene continenten. 

 

11. Wij hopen dat elk College tijdens het verblijf in het Heilige Land aandacht zal kunnen schenken 

aan haar werkwijze en effectieve middelen zal verkennen voor interactie onder de Raadgevers. Op 

deze wijze zullen groepen Raadgevers tussen de sluiting van de conferentie en Riḍván samen 

kunnen consulteren over het proces voor de planning in een aantal verwante landen en over de rol 

die zij en hun helpers daarin moeten vervullen. 

 

Nationale en regionale niveaus 

 

12. In de meeste landen is het wenselijk dat wanneer de belangrijkste elementen van het nationale 

plan zijn vastgesteld het planningsproces snel wordt overgedragen naar het regionale niveau. De 

plannen die daaruit voortkomen moeten voorzien in de bevordering van individueel onderricht, 

het lanceren van verschillende soorten campagnes, het houden van conferenties, de vestiging van 

lokale en regionale projecten, het versterken van lokale gemeenschappen en het in beweging zijn 

van reizende leraren. Bovendien moet er aan het wijdverbreid distribueren van literatuur en 

audiovisueel materiaal dringend aandacht worden geschonken en moet, met name in gebieden met 

uitbreiding op grote schaal, de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen een strategisch 

onderdeel van nationale en regionale plannen zijn. 

 

13. Tijdens het Negenjarenplan deed het Universele Huis van Gerechtigheid, in landen waar 

uitbreiding op grote schaal plaatsvond, een beroep op de Nationale Geestelijke Raden om 

onderrichtsinstituten te vestigen om aan de behoefte aan verdieping te voldoen van de duizenden 

die zich aansloten bij het Geloof. De nadruk lag toen op het verwerven van een fysieke 

voorziening waar groep na groep van pas ingeschreven gelovigen konden worden uitgenodigd om 

verdiepingscursussen te kunnen volgen. In de loop der jaren, in samenwerking met die instituten 

en vaak onafhankelijk daarvan, werd er een reeks cursussen ontwikkeld – bijvoorbeeld onder de 

naam van weekend-instituten, vijfdaagse instituten en negendaagse instituten – met het doel de 

vrienden te helpen inzicht te krijgen in de fundamentele waarheden van het Geloof en op te staan 

om het te dienen. Deze inspanningen hebben aanmerkelijk bijgedragen aan de verrijking van het 

geestelijk leven van de gelovigen en dit zal in de toekomst ongetwijfeld doorgaan. 

 

14. Met de groei van de aantallen inschrijvingen is duidelijk geworden dat zulke incidentele 

onderrichtscursussen en de informele activiteiten van het gemeenschapsleven, hoe belangrijk ook, 
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niet voldoende zijn als middel voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, want er is 

slechts een relatief kleine groep actieve begeleiders van de Zaak uit voortgekomen. Deze 

gelovigen, hoe toegewijd ook, en hoe opofferingsgezind ze ook zijn, kunnen niet voorzien in de 

behoeften van honderden, laat staan duizenden, prille plaatselijke gemeenschappen. Bahá’í-

instellingen dienen systematisch aandacht te schenken aan het trainen van een aanmerkelijk aantal 

gelovigen en hen te ondersteunen bij het dienen van de Zaak in overeenstemming met hun door 

God gegeven talenten en vaardigheden. 

 

15. Het ontwikkelen van menselijke hulpbronnen op grote schaal vereist dat de vestiging van 

instituten in een nieuw licht moet worden bezien. In vele regio’s is het noodzakelijk geworden 

instituten in  het leven te roepen als organisatorische structuren, gewijd aan systematische 

training. Het doel van een dergelijke training is steeds groter wordende troepen gelovigen te 

voorzien van de geestelijke inzichten, de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om de vele 

taken van versnelde uitbreiding en consolidatie uit te voeren, inclusief het onderrichten en 

verdiepen van een groot aantal mensen – volwassenen, jongeren en kinderen. Dit doel kan het best 

worden bereikt door middel van goed georganiseerde formele programma’s bestaande uit 

cursussen die een toepasselijk ontworpen leerplan volgen. 

 

16. Als instelling van de Nationale Geestelijke Raad dient het trainingsinstituut belast te zijn met de 

taak om, in het gehele land of in een deel daarvan, menselijke hulpbronnen te ontwikkelen. De 

vereisten van uitbreiding en consolidatie in het land of in de regio zal de complexiteit van de 

organisatie ervan bepalen. In enkele gevallen kan het instituut bestaan uit een groep toegewijde 

gelovigen met een goed omlijnd programma en enige bestuurlijke afspraken waardoor het 

regelmatig trainingscursussen kan aanbieden. In veel gevallen zal het instituut, naast een groep 

erbij betrokken begeleiders, behoefte hebben aan deeltijd en voltijds medewerkers voor wie 

ondersteuning vanuit de fondsen van het Geloof noodzakelijk kan zijn. Het instituut moet toegang 

hebben tot fysieke voorzieningen waar cursussen gegeven kunnen worden, en zal bij een bepaald 

niveau van zijn ontwikkeling een eigen gebouw nodig kunnen hebben. Ongeacht of een instituut 

al dan niet over een eigen fysieke gelegenheid beschikt, moeten de leraren ervan zowel cursussen 

aanbieden in een centraal gelegen locatie als in de dorpen en steden, zodat er een aanzienlijk 

aantal gelovigen het programma kan gaan volgen. De complexiteit en het aantal cursussen dat 

door een instituut wordt aangeboden, alsmede het aantal medewerkers en de groep onderrichters 

waar het een beroep op doet, kan de benoeming van een bestuur vereisen om leiding te geven aan 

zijn zaken. 

 

17. Om de nieuwe drijfkracht van het vestigen van instituten te laten slagen is de actieve 

betrokkenheid van de Raadgevers en van de leden van de Hulpraad bij hun activiteiten van 

wezenlijk belang. Een zodanige betrokkenheid zal de Raadgevers helpen “het vuur van de liefde 

Gods diep in het hart en de ziel van Zijn dienaren te ontsteken”, “de goddelijke geuren te 

verspreiden”, “de ziel van de mensen te stichten”, “het leren te bevorderen”, en “het karakter van 

alle mensen te verbeteren”. Deze instituten zullen de Raadgevers en leden van de Hulpraad 

voorzien van directe toegang tot een formeel middel om de gelovigen te trainen, naast andere 

wegen die tot hun beschikking staan zoals conferenties, zomerscholen en bijeenkomsten met de 

vrienden. De instituten moeten worden beschouwd als studiecentra, en aangezien hun karakter 

overeenkomt met, en voorziet in, ruimte voor het toepassen van de educatieve 

verantwoordelijkheden van de leden van de Hulpraad, hebben wij besloten dat innige 

betrokkenheid bij de activiteiten van het instituut nu deel moet worden van de zich ontwikkelende 

functies van deze functionarissen van het Geloof. De Raadgevers en de Nationale Geestelijke 

Raden zullen moeten consulteren over de details van de samenwerking tussen de twee armen van 

het Bestuursstelsel over het toezicht op het budget en het functioneren van een instituut en het 

plannen van de inhoud van het programma, het ontwikkelen van curricula en het geven van 

cursussen. Als er een bestuurscollege is benoemd dient over het lidmaatschap ervan te worden 
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beslist door de Nationale Geestelijke Raad in consultatie met de Raadgevers en met hun volledige 

steun; leden van de Hulpraad kunnen in deze instellingen dienen. 

 

18. Naast het hebben van een werkrelatie met leden van de Hulpraad moet het instituut uiteraard ook 

nauw samenwerken met Plaatselijke Raden en comités die verantwoordelijk zijn voor het 

uitvoeren van plannen en projecten voor uitbreiding en consolidatie. Dit zal ervoor zorgen dat de 

instituutsprogramma’s worden ontworpen om te helpen mensen te doen opstaan die effectief aan 

dergelijke plannen kunnen bijdragen. Maar zelfs als deze bestuursorganen het vermogen om 

gebruik te maken van de talenten van diegenen die getraind zijn nog niet hebben ontwikkeld, 

moeten toch de programma’s van het instituut geregeld worden uitgevoerd. Zoals dat altijd het 

geval is, hangt tenslotte de versterking van de instellingen in een regio af van vaardige en 

overtuigde voorvechters van het Geloof. 

 

19. Bij het ontwikkelen van zijn programma moet het instituut gebruikmaken van de talenten van een 

toenemend aantal gelovigen en moet het ook zijn institutionele relaties benutten om wereldwijd 

toegang te hebben tot hulpbronnen. Een pas opgericht instituut zal vaak gebruikmaken van 

materiaal dat bij instituten in andere delen van de wereld is ontworpen. Geleidelijk aan zullen 

degenen die cursussen ontwerpen en leveren, leren hoe dit materiaal aangevuld kan worden om 

beter aan hun specifieke behoeften te voldoen en besluiten welk nieuw materiaal er moet worden 

ontwikkeld. Het curriculum van het instituut kan dan, op elk moment, zeker gebruikmaken van 

een combinatie van lokaal vervaardigd materiaal en van hetgeen elders heeft bewezen succesvol 

te zijn. Wanneer instituten tot ontplooiing komen zal er een ruime verscheidenheid aan 

leerplannen worden ontwikkeld voor diverse trainings-behoeften. Wij hopen dat u, met de 

ondersteuning van het Internationaal Onderrichtscentrum, in staat zult zijn om van tijd tot tijd het 

beschikbare materiaal te beoordelen en de instituten te helpen om in de gemeenschappen die u 

dient het meest geschikte voor hun behoeften te selecteren. 

 

20. Wij stellen fondsen ter beschikking van het Onderrichtscentrum die specifiek bedoeld zijn voor 

het functioneren van instituten en willen een beroep doen op Nationale Geestelijke Raden om, 

overeenkomstig hun omstandigheden, vooral aandacht te schenken aan het ontwikkelen van 

instituten in hun land. Wij hopen dat een aanmerkelijke vooruitgang in deze richting tot de 

onderscheidende kenmerken van het Vierjarenplan zal behoren. 

 

Plaatselijk Niveau 

 

21. De ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap en het functioneren van de Plaatselijke 

Geestelijke Raad zijn in de loop van opeenvolgende Plannen voor de Bahá’í-wereld voortdurende 

uitdagingen geweest. Momenteel hebben enkele duizenden Plaatselijke Geestelijke Raden 

tenminste een basisniveau van functioneren bereikt. Nationale en regionale plannen moeten beslist 

voorzieningen bevatten voor het toepassen van lokale plannen voor uitbreiding en consolidatie 

door zulke Raden. Om zeker te stellen dat lokale plannen bijdragen aan de vooruitgang van het 

proces van toetreding in troepen, zult u een beroep moeten doen op de leden van uw Hulpraad en 

hun assistenten om nauw samen te werken met deze Raden, zowel bij het opstellen van hun 

plannen als bij de uitvoering daarvan, hen te helpen de verantwoordelijkheid op zich te nemen 

voor systematische groei in hun eigen gemeenschappen en in plaatsen die zijn gekozen als 

uitbreidingsdoelen. De gemeenschap moet vervuld worden van het gevoel een missie en de Raad 

moet groeien in het besef van zijn rol als kanaal van de goedertierenheid van God, niet slechts 

voor de bahá’ís maar voor het gehele dorp of de stad waarin hij dient. 

 

22. In die vele gemeenschappen echter waar geen georganiseerde activiteiten plaatsvinden, of er nu 

wel of geen Plaatselijke Geestelijke Raad is gekozen, moeten er meer uitdagingen worden 

aangepakt en hierin moeten de leden van de Hulpraad en hun assistenten een fundamentele rol 

spelen. Er moet een gezamenlijke inspanning worden verricht om de individuele gelovigen te 
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helpen, zowel mannen als vrouwen, hun liefde voor Bahá’u’lláh en Zijn Zaak te doen toenemen 

en hen bijeen te brengen in het Negentiendaagsfeest en ook bij regelmatig te houden 

bijeenkomsten, gericht op het versterken van het bewustzijn van hun identiteit als gemeenschap. 

In die plaatsen waar de deelname van vrouwen bij de zaken van de gemeenschap achterblijft 

moeten er vastberaden stappen genomen worden om die deelname aan te moedigen. Er moeten 

effectieve maatregelen genomen worden opdat de Plaatselijke Geestelijke Raad elk jaar op de 

juiste wijze gekozen zal worden en er consequent vooruitgang wordt gemaakt in zijn functioneren. 

Het regelmatig houden van kinderklassen moet de hoogste prioriteit krijgen. Dit is inderdaad in 

vele delen van de wereld de eerste activiteit in een proces van gemeenschapsopbouw die, wanneer 

ze energiek wordt nagestreefd, aanleiding geeft tot de andere ontwikkelingen. Bij dit al moet er 

speciale aandacht besteed worden aan de jongeren die vaak de meest enthousiaste voorvechters 

van het Geloof zijn. De vestiging van deze activiteiten definieert een eerste stadium in het proces 

van het ontwikkelen van een gemeenschap dat, eenmaal bereikt, gevolgd moet worden door erop 

volgende stadia totdat een gemeenschap een punt bereikt waar die haar eigen plannen voor 

uitbreiding en consolidatie kan opstellen. 

 

23. In deze context zijn wij van mening dat de leden van de Hulpraad meer gebruik moeten maken 

van de mogelijkheid om, waar van toepassing, meer dan één assistent voor een bepaalde 

gemeenschap te benoemen met de bedoeling dat elk van hen een of meer van deze fundamentele 

gemeenschaps-activiteiten zal ondersteunen. Wij dringen er ook bij u op aan om met Nationale 

Geestelijke Raden te consulteren over de ervaring van eerdere inspanningen om zulke 

gemeenschappen te helpen. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden om de lessen die uit deze 

ervaring geleerd zijn te bespreken met de actieve voorvechters van het Geloof in elk gebied, 

waarbij zij geholpen worden de aanpak en de methodes vast te stellen die toepasbaar zijn voor hun 

specifieke omstandigheden en een systematisch proces van gemeenschapsopbouw op gang te 

brengen. Dit proces moet er een zijn waarin de vrienden hun successen en moeilijkheden 

bespreken, hun werkwijze dienovereenkomstig aanpassen en verbeteren, en leren om zonder 

aarzelen vooruit te gaan. 

 

24. Over het algemeen hebben wij het gevoel dat de functies van de leden van de Hulpraad voor 

Bescherming moeten worden toegelicht en hun invloed vergroot. Het verdiepen van de vrienden 

en het juist functioneren van de Plaatselijke Geestelijke Raad zijn essentieel voor de gezonde 

groei van de gemeenschap en dienen belangrijke aangelegenheden voor de leden van de Hulpraad 

voor Bescherming te zijn. Wij overwegen een toename van het lidmaatschap van de Colleges voor 

Bescherming door het aantal gelijk te maken aan dat van de Colleges voor Verbreiding. Wij 

hopen dat leden van het College voor Bescherming op hun beurt meer assistenten zullen 

benoemen die zich richten op kwesties in verband met de ontwikkeling van de gemeenschap. 

 

Verkiezing van Plaatselijke Geestelijke Raden 

 

25. Bij het ontwikkelen van het Bestuursstelsel heeft de Behoeder de eerste dag van Riḍván ingesteld 

als de dag waarop alle Plaatselijke Geestelijke Raden gekozen moeten worden. Tijdens zijn eigen 

leven werd deze gewoonte nagevolgd terwijl het aantal Plaatselijke Raden gestaag toenam tot 

meer dan duizend. 

 

26. In de twee daaropvolgende decennia breidde het Geloof zich enorm uit, vooral buiten de steden, 

vaak in afgelegen en moeilijk te bereiken gebieden. Met het oog op deze ontwikkeling besloot het 

Universele Huis van Gerechtigheid in 1977 dat in bepaalde gevallen, wanneer de plaatselijke 

vrienden er niet in geslaagd waren om op de eerste dag van Riḍván hun Plaatselijke Geestelijke 

Raad te kiezen, zij dat ook op een van de volgende dagen van het feest van Riḍván konden doen. 

Deze toestemming gold niet voor alle locaties, maar voor die plaatsen die naar de mening van de 

Nationale Geestelijke Raad last hadden van factoren als analfabetisme, ver afgelegen zijn en van 

nog onbekendheid met de concepten van bahá’í-bestuur. Het Huis van Gerechtigheid stond aan 
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het begin van het Vijfjarenplan ook toe dat Raden die voor het eerst gevormd werden op elk 

moment van het jaar gekozen konden worden. 

 

27. Deze voorzieningen hebben in een groot aantal plaatsen de gelovigen in staat gesteld om hulp te 

krijgen bij het verkiezen van Plaatselijke Geestelijke Raden en er werd veel ervaring opgedaan 

door het versterken van Plaatselijke Raden in diverse omstandigheden binnen een uitgebreid 

pakket van culturele achtergronden. Niettemin ligt in principe het initiatief en de 

verantwoordelijkheid voor het kiezen van een Plaatselijke Raad in eerste instantie bij de bahá’ís in 

die plaats, en assistentie van buiten is uiteindelijk alleen productief als de vrienden zich bewust 

worden van deze heilige verantwoordelijkheid. Naarmate er vooruitgang wordt geboekt in het 

trainen van menselijke hulpbronnen en in het ontwikkelen van het gehele gebied van bahá’í-

gemeenschapsleven, zal het vermogen van de vrienden om op eigen kracht hun Plaatselijke 

Geestelijke Raden te kiezen zeker toenemen. 

 

28. Met dit in gedachten hebben wij besloten dat, vanaf Riḍván 1997, de praktijk van verkiezing van 

alle Plaatselijke Geestelijke Raden op de eerste dag van Riḍván opnieuw zal worden ingesteld. 

Wij erkennen dat het directe resultaat een vermindering van het aantal Plaatselijke Geestelijke 

Raden op Riḍván 1997 kan zijn, maar wij vertrouwen erop dat volgende jaren getuige zullen zijn 

van een gestage toename. 

 

29. Enerzijds hebben de Nationale Geestelijke Raden en hun instellingen, en anderzijds de 

Raadgevers en hun assistenten, duidelijk een plicht om het vestigen en ontwikkelen van Bahá’í-

gemeenschappen, inclusief hun goddelijk beschikte plaatselijke instellingen, te koesteren. Deze 

plicht kan voornamelijk worden vervuld door onafgebroken educatieve programma’s die bij de 

gelovigen het besef doen ontstaan van het belang van de Leringen op elk gebied van hun 

individuele en sociale leven, en die in hen het verlangen en de vastberadenheid opwekt om hun 

Plaatselijke Geestelijke Raden te kiezen en te steunen. Deze programma’s dienen volop gebruik te 

maken van de voorziening die is gemaakt voor de tijdelijke vorming van bestuurscomité’s met 

drie of meer leden in plaatsen waar Plaatselijke Raden niet gekozen worden, of waar de leden van 

een Plaatselijke Raad nalaten bij elkaar te komen. 

 

Financiële behoeften 

 

30. De omvang van de taken waartoe de Bahá’í-gemeenschap wordt opgeroepen om gedurende het 

Vierjarenplan uit te voeren zal een behoorlijk bedrag aan fondsen vergen. De dringende behoeften 

van de Ark projecten zullen voor ernstige beperkingen blijven zorgen bij de Internationale 

Fondsen van het Geloof. Toch zal het Universele Huis van Gerechtigheid al het mogelijke doen 

om aan de Raadgevers en de Nationale Geestelijke Raden de nodige financiële middelen 

beschikbaar te stellen voor de vervulling van de taken van uitbreiding en consolidatie in gebieden 

die hulp nodig hebben. Dit zal fondsen omvatten voor het hoogst belangrijke werk van de 

Hulpraden. 

 

31. De ervaring heeft echter laten zien dat het uitgeven van geld op zich geen resultaten oplevert. De 

uitdaging waarvoor u staat is om bij de diverse instellingen en instanties die betrokken zijn bij de  

uitvoering van het Plan, het vermogen te helpen ontwikkelen om fondsen op een verstandige en 

effectieve wijze te besteden. Daarnaast moet u uw inspanningen verdubbelen om elk lid van de 

Bahá’í-gemeenschap - de nieuwe en de oude gelovige, de jongere en de volwassene - de 

geestelijke betekenis van het bijdragen aan het Fonds duidelijk te maken. Wij vertrouwen er op 

dat u speciale aandacht zult besteden aan deze tweevoudige uitdaging wanneer u op pad gaat om 

de vrienden op elk continent te helpen om gedurende deze cruciale jaren in de geschiedenis van de 

mensheid overwinningen voor de Zaak te behalen. 

 



Aan de Conferentie van de Continentale 8 26 december 1995 

Colleges van Raadgevers 

32. Geliefde vrienden, de weinige korte jaren die ons scheiden van het einde van de eeuw vormen een 

periode van zowel geestelijke kracht als immense kansen. Er rusten grote verantwoordelijkheden 

op uw schouders. In de loop van de eerste maanden van het Plan zult u een doorslaggevende 

bijdrage leveren aan het formuleren van plannen die de vrienden tot actie zullen aanzetten en hen 

zullen leiden bij hun persoonlijke en collectieve inspanningen. Door heel het Plan zult u en uw 

helpers de vrienden bemoedigen, de geestelijke krachten die in hun hart sluimeren stimuleren, en 

hen bijstaan bij het vervullen van hun plichten voor een Zaak die hen na aan het hart ligt. 

Wanneer u deze vele taken op u neemt moet u steeds in gedachten houden dat de verwerkelijking 

van het doel van het Vierjarenplan zal afhangen van de snelle toename van het aantal 

onderrichters van de Zaak die de menigten zullen binnenbrengen, hen zullen voeden en hen zullen 

bezielen met “een zo diep verlangen” dat hen ertoe aanzet om “onafhankelijk op te staan” en hun 

krachten te wijden aan “het tot leven wekken van nog meer zielen”. 

 

33  Weest ervan verzekerd dat wij u allen in de Heilige Graftomben zullen gedenken. 

 

 

[Getekend: Het Universele Huis van Gerechtigheid] 

 

 

cc.  De Handen van de Zaak van God 

 Internationaal Onderrichtscentrum 


