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Til  alle  nasjonale åndelige råd 
 
Kjære bahá’í-venner! 
 
1 .  I ukene som kommer vil dere være beskjeftiget med rådslagninger om linjene i neste 
Femårsplan, som beskrevet i vårt budskap av 27. desember 2005 til konferansen for de 
kontinentale rådgivningsnevndene. Vi mener at disse overveielsene vil dra nytte av de 
etterfølgende kommentarer om opplæringsinstituttets pensum. 
2.  Da vi i vårt budskap av 26. desember 1995 understreket behovet for et formelt 
opplæringsprogram, var vi klar over at det i Ruhi-instituttets materiell fantes visse elementer til 
en undervisningsplan som oppfyller de nødvendige krav. Vår overbevisning var imidlertid at den 
samlede erfaring på det tidspunktet ikke berettiget en anbefaling fra oss om et bestemt sett av 
materiell til bruk ved opplæringsinstituttene rundt om i verden. Av den grunn oppmuntret 
budskapene skrevet av og på vegne av oss i Fireårsplanens tidlige fase de nasjonale åndelige råd 
og rådgiverne til å åpne for at opplæringsinstituttene kunne følge hvilken som helst 
undervisningsplan de fant passende. Men siden vi var oss bevisst hvor vanskelig det er å skape 
omfattende programmer, gav vi gjentagne ganger uttrykk for det syn at gjennomføringen av 
planer ikke burde avvente langdryge avgjørelser om pensumspørsmålet, og at man burde benytte 
materiell som var lett tilgjengelig. Tilgangen på slikt materiell var begrenset over hele verden, og 
nasjonale åndelige råd og instituttstyrer begynte å ta i bruk Ruhi-instituttets bøker etter hvert 
som de ble oppmerksomme på dem, ofte gjennom rådgiverne. På den tid da Fireårsplanen fant sin 
avslutning, var det bare så altfor tydelig at nasjonalsamfunn som hadde gått iherdig i gang med 
å gjennomføre kurssekvensen utformet av Ruhi-instituttet, var langt foran dem som hadde 
forsøkt å utvikle et eget program. 
3.  Det var imidlertid Femårsplanen som tjente til å overbevise rådgivere, nasjonale råd og 
instituttstyrer alle vegne om fortrinnene ved Ruhi-instituttets pensum. Da den syvende boken i 
instituttets hovedsekvens ble tatt i bruk ved planens begynnelse, gav dette mange en større 
forståelse av den nære sammenhengen mellom at personer gjennomløper en kurssekvens, og at 
områder beveger seg fra ett vekststadium til det neste. I takt med at det ble oppnådd fremgang i 
hundrevis av områder, ble det i realiteten klart for institusjoner på alle plan at hovedsekvensens 
innhold og rekkefølge gjorde vennene rede til å utføre de tjenester som krevdes av det 
vekstmønster som ble dannet i et område. Faktisk har vi beskrevet dynamikken i dette forholdet i 
vårt budskap av 27. desember 2005. 
4.  Vi har nå gjort oss kjent med Ruhi-instituttets nåværende planer for å utvikle sine 
fagplaner, som i økende grad bygger på erfaring verden over i å holde ved like utvidelse og 
befestelse i stor skala. Vi ser positivt på at instituttet for eksempel har besluttet å flytte den 
nåværende femte bok i sekvensen til en kursgruppe som forgrener seg ut fra Bok 3 – for å 
forberede lærere i bahá’í barneklasser – og å skyte inn som nummer fem en ny bok for å utdanne 
veiledere for juniorungdomsgrupper. Med samme tilfredshet merker vi oss at hovedsekvensens 
åttende bok tar for seg det ytterst viktige spørsmålet om Pakten og dermed innleder en serie om de 
institusjonelle sidene ved tjeneste for Saken. Med dette i tankene er vi kommet frem til at Ruhi-
instituttets bøker bør utgjøre hovedsekvensen i instituttkurs overalt, ihvertfall gjennom 
formingstidens avsluttende år, da bahá’í-samfunnet vil være fokusert på å fremme prosessen med 
inntreden i skarer innenfor den handlingsrammen som er presentert i vårt budskap av 27. 
desember. 
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5.  Å velge én undervisningsplan til bruk ved opplæringsinstitutter verden over i en bestemt 
periode er ikke ensbetydende med å overse vennenes mangfoldige behov og interesser i deres 
streben etter å gjøre seg bedre rustet til å forstå og anvende Bahá’u’lláhs lære. Det forringer heller 
ikke på noe vis verdien av den innsats som gjøres for å utvikle kurs og materiell for å møte disse 
behovene. Ei heller er hensikten å antyde at én undervisningsplan nødvendigvis skulle appellere 
til alle. Det denne beslutningen imidlertid innebærer, er at de nåværende krav knyttet til troens 
vekst er av en slik art at i noen år fremover bør opplæringsinstitutter ikke forsøke å imøtekomme 
alle de behov og interesser som vennene har. 
6.  Troens institusjoner vil fortsatt respektere deres ønsker som, uansett grunn, ikke er stemt 
for å delta i studiet av Ruhi-instituttets bøker. De som ikke er innstilt på dette, bør innse at mange 
måter å tjene på står åpne for dem, deriblant fremfor alt personlig undervisning, som er alle 
bahá’íers fremste plikt. Lokale fordypningstimer og sommer- og vinterskoler, som fortsatt er en 
viktig side ved bahá’í-samfunnets sosiale liv, vil by dem rikelige muligheter til å få dypere 
kunnskap om læren. Det vi ber slike venner om, slik vi har gjort tidligere, er at de ikke på noen 
måte lar sine personlige preferanser bremse utviklingen av en pedagogisk prosess som har vist sitt 
potensial til å favne millioner av sjeler med ulik bakgrunn. Når det gjelder det materiell som er 
blitt utviklet i andre sammenhenger i årenes løp, og som fortsatt vil fremkomme, så vil det ganske 
visst ha sin tilbørlige plass i bahá’í-samfunnet. For eksempel danner noe av det grunnlaget for 
fordypningstimer på grasrotplanet, mens annet, med de nødvendige tilpasninger, kan plasseres 
langs en av de kursgrener som løper ut fra Ruhi-instituttets hovedsekvens. 
7.  I denne forbindelse anser vi at temaet forgreningskurs fortjener et par forklarende ord. I 
vårt budskap datert 9. januar 2001 til konferansen for de kontinentale rådgivningsnevnder pekte 
vi på at hovedsekvensen kan sammenlignes med stammen på et tre, som støtter andre kurs som 
forgrener seg ut fra den, og der hver gren tar opp et eget område for handling. Et sett med 
helsemateriell under utvikling i Afrika gir en god illustrasjon av noen sider ved slike kurs. Etter år 
med opplæring av helsearbeidere for lokalsamfunnet sent på 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet, 
besluttet flere bahá’í-organer å utforme i detalj en serie moduler innrettet på å dyktiggjøre 
enkeltpersoner til å ta seg av stadig mer komplekse helsespørsmål på lokalplanet. På den tid da 
den første modulen begynte å komme i bruk i sin opprinnelige form, hadde instituttprosessen 
vokst seg sterkere, og det ble klart at de som hadde studert Bok 1 og 2 fra Ruhi-instituttet, var 
bedre forberedt til å besøke medlemmer av sine storfamilier og venner og snakke om helserelaterte 
emner. Utformingen av modulene ble endret slik at de kunne utgjøre en forgrening etter Bok 2, 
som deltagerne studerer mens de fortsetter med hovedsekvensen. Innsats i denne retningen har 
avgjort vært vellykket. Dette eksemplet illustrerer at forgreningskurs ikke er en løsrevet samling 
av materiell plassert vilkårlig på forskjellige punkter. De må snarere utgå fra faktisk erfaring og 
følge en viss logikk, både internt og i sammenheng med instituttprogrammet som helhet, dersom 
de skal være pedagogisk holdbare. Videre antyder selve begrepet forgreningskurs at det gir 
opplæring for et tjenestefelt som vil interessere bare noen av dem som studerer hovedsekvensens 
bøker. Vi håper at utviklingen av slike kurs fokusert på spesielle behov, definert ved handling på 
grunnplanet, vil bli en naturlig følge av innsatsen i blomstrende samfunn som ivrig bestreber seg 
på å omsette Bahá’u’lláhs lære til virkelighet og på å bruke opplæringsmateriell som et middel til 
å systematisere sin erfaring og til å dele den innsikt de vinner med stadig flere. 
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