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Inderlig elskede venner! 
 
1 Over hele kloden er bahá’í-samfunn ivrig engasjert i gjennomføringen av tiltakene i 
Femårsplanen. Når de innledende månedene nå er bak oss, tyder alt på at studiet av nylig veiledning 
og overveielser av den hittil utviklede kapasitetens art og omfang bærer frukt i fokusert og sterkt 
forenet handling på grasrotplanet. I flere hundre nyåpnede områder kan man, og da hovedsakelig på 
grunn av innsats fra hjemmefrontpionerer, allerede merke den første opptakten til et program for 
vedvarende utvidelse og befestelse av troen, samtidig som et mønster preget av omhyggelig og 
grundig aktivitet begynner å festne seg i flere hundre andre områder. I mellomtiden er vennene i 
disse fremskutte læringsområdene i ferd med å mestre dynamikken som kjennetegner relativt store 
samfunn i rask vekst. 

 
2 I den forbindelse er vi særlig glade over å legge merke til innsatsen som gjøres i hvert land 
for å tilføre instituttprosessen økt vitalitet, som er så avgjørende om økende antall skal delta aktivt i 
arbeidet som kreves for å gjøre en ny verdensorden til virkelighet. Virksomheten i instituttstyret; 
funksjonen som koordinator på ulike nivåer; dyktigheten hos venner som tjener som veiledere for 
studiesirkler, som inspiratorer for juniorungdomsgrupper og som lærere for barneklasser; 
utviklingen av et miljø som befordrer allmenn deltagelse og gjensidig støtte og hjelp: ingen steder 
overser vennene den sentrale betydningen av disse faktorene i gjennomføringen av samfunnets 
gudgivne oppdrag. Særlig oppmuntrende har det i så henseende vært å se den utstrakte 
mobiliseringen av ressurser viet programmet for åndelig styrking av juniorungdommen. Ikke 
mindre oppmuntrende er det hvor ivrig instituttene har hilst velkommen utfordringen med å skulle 
forberede lærere for suksessive trinn i bahá’í barneklasser etter hvert som ytterligere materiell for 
dette formålet er gjort tilgjengelig. Det ser derfor ut til at tiden er inne til å tilby nasjonale åndelige 
råd og deres opplæringsinstitutter videre veiledning om gjennomføringen av hoved-kurssekvensen 
og dens forgreninger.  

 
Tjenestestien 

 
3 For å hjelpe vennene i tenkningen om vekstprosessen på områdenivå innførte vi for en del år 
siden begrepet om to innbyrdes utfyllende bevegelser. Det at en jevn og stadig bredere strøm av 
individer passerer gjennom instituttkursene, representerer én av disse bevegelsene. Ikke bare er den 
ansvarlig for å gi økt fremdrift til den andre – utviklingen av området, som spores i den kollektive 
evnen til å fremvise et livsmønster i samsvar med troens lære – men den er også avhengig av denne 
for sin egen videreføring. Det var i lys av økende bevis på virkningene av Ruhi-instituttets 
undervisningsplan på disse to gjensidig forsterkende bevegelsene at vi for seks år siden anbefalte at 
den burde innføres over hele verden. På den tiden uttalte vi oss ikke spesifikt om de pedagogiske 
prinsippene som styrer undervisningsplanen; men det bør likevel være åpenbart for vennene at den 
har ønskverdige kjennetegn, hvorav noen er blitt beskrevet i generelle vendinger i våre budskap 
angående den inneværende serien av verdensplaner. Av særlig betydning er dens organiserende 
prinsipp: å utvikle evnen til å tjene Saken og menneskeheten i en prosess som sammenlignes med å 
følge en sti i tjeneste. Denne forståelsen former både innhold og struktur. 

 
4 Hoved-kurssekvensen er organisert for å føre individet, det være seg en bahá’í eller ei, inn 
på en sti som defineres av samfunnets akkumulerende erfaring i dets bestrebelse på å åpne visjonen 
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om Bahá’u’lláhs verdensorden for menneskeheten. Selve forestillingen om en sti peker i seg selv på 
kursenes art og hensikt, for en sti innbyr til deltagelse, den lokker mot nye horisonter, den krever 
anstrengelse og bevegelse, den er tilpasset ulike tempo og skrittlengder, den er strukturert og 
definert. En sti kan bli opplevd og kjent, ikke bare av en eller to, men av mennesker i hopetall; den 
tilhører samfunnet. Å gå på en sti er et like uttrykksfullt begrep. Det krever vilje og valg fra 
individets side; det fordrer et sett ferdigheter og evner, men får også frem visse egenskaper og 
holdninger; det nødvendiggjør en logisk fremgang, men tillater beslektede utforskningslinjer om 
nødvendig; det kan virke lett i begynnelsen, men blir mer utfordrende videre fremover. Og særdeles 
viktig er at man går på stien i selskap med andre. 

 
5 For nærværende består hovedsekvensen av åtte kurs, skjønt forståelsen er at det til sist kan 
bli så mange som atten, som vil dreie seg om tjenestehandlinger forbundet med slike behov som 
koordinering og administrasjon, sosial handling og engasjement i samfunnsdiskursene. Det finnes 
nå to punkter i sekvensen der man kan velge å følge en spesialisert tjenestesti. Det første punktet 
forekommer i Bok 3. Av vennene som fullfører den og begynner å tilby barn en relativt enkel klasse 
på første trinn i et program for deres åndelige oppfostring, vil en prosentdel ønske å vie seg til dette 
tjenestefeltet og med tiden gjennomgå en serie stadig mer komplekse forgreningskurs for å 
undervise på trinn 2 til 6. Dette betyr ikke at de vil oppgi studiet av hovedsekvensen. Faktisk vil 
kurs som utgjør en spesialisert tjenestesti, foregripe at deltagerne fortsetter fremover, enhver i et 
tempo tilpasset vedkommendes situasjon, langs den stien som hovedsekvensen har trukket opp. Bok 
5 søker å bringe frem inspiratorer for juniorungdomsgrupper og utgjør det andre punktet som en 
kursserie kan forgrene seg ut fra.  

 
6 I løpet av hovedsekvensen vil det uten tvil dukke opp flere veier å prøve seg frem langs når 
tiden er inne. Noen kan være av allmenn interesse, som de to ovennevnte, mens andre kan være 
begrenset til spesifikke lokale behov. Som i hovedsekvensen selv må innhold og struktur stige frem 
av fortsatt felles erfaring i felten, en erfaring som ikke er tilfeldig eller styres av personlige 
preferanser, men som veiledes av troens institusjoner. Å gi opphav til en slik erfaring vil kreve en 
enda større kraftinnsprøytning fra en mye større del av befolkningen, og med unntak av noen få 
steder ville det være for tidlig for opplæringsinstitutter å rette oppmerksomheten mot å skape eller 
gjennomføre andre forgreningskurs på dette tidspunkt i utviklingen av den inneværende serien av 
verdensplaner. 

 
Koordinering 

 
7 Å bygge kapasitet på den måten som er beskrevet ovenfor, representerer åpenbart et forsøk 
på å oppnå en viss dynamikk i en befolkning der tjeneste føres sammen med frembringelse og 
spredning av kunnskap, et tema som vi drøftet, skjønt ganske kort, i vårt ridván-budskap fra 2010. 
Her tar vi for oss noen få praktiske betraktninger som fremveksten av de to ovennevnte spesialiserte 
tjenestestiene har gjort stadig mer relevante. 

 
8 På ethvert tidspunkt er det fra ett av to perspektiver mulig å betrakte det som skjer i et 
område der handlingsmønsteret fremmet av Femårsplanen øker i styrke og frembringer strukturen i 
et pulserende samfunnsliv. Begge perspektiver er like gyldige; hvert av dem frembyr en bestemt 
måte å tenke på og tale om det som skjer. Fra ett perspektiv fremstår det i skarpt relieff en 
pedagogisk prosess med tre tydelige stadier: det første for de yngste medlemmene av samfunnet, det 
andre for individer i de utfordrende overgangsårene, og den tredje for ungdom og voksne. I denne 
sammenheng taler man om tre pedagogiske imperativer, der hvert av dem utmerker seg ved sine 
egne metoder og sitt eget materiell, krever en del av ressursene og betjenes av mekanismer for å 
systematisere erfaring og frembringe kunnskap basert på innsikter som er vunnet ute i felten. 
Ganske naturlig tar derfor tre diskusjoner form rundt gjennomføringen av programmet for åndelig 
oppfostring av barn, rundt programmet for åndelig styrking av juniorungdom og rundt 
hovedsekvensen av kurs. 
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9 Fra et annet perspektiv tenker man på de tre måneder lange aktivitetssyklusene som et 
samfunn vokser gjennom – den plutselige utvidelsen man opplever som et resultat av intens 
handling; den nødvendige befestelsesperioden da økningen i rekkene styrkes idet de for eksempel 
deltar i andaktsmøter og på nittendagsfesten og får besøk hjemme; og anledningene som er bestemt 
til refleksjon og planlegging for alle. I lys av dette rykker spørsmålet om undervisning blant 
mottagelige befolkninger i forgrunnen, og fokus rettes mot utfordringen med å finne frem til sjeler 
som er villige til å føre en samtale om verden rundt seg og delta i en kollektiv innsats for å 
forvandle den. 

 
10 Det er særlig på koordineringsplanet det viser seg å være uunnværlig å ta et steg tilbake og 
fra disse to utsiktspunktene betrakte det som i grunnen er én virkelighet. Ved å gjøre det blir det 
mulig å foreta nøyaktige analyser, strategiske vurderinger, klok fordeling og å unngå oppstykking. 
På dette punktet, tidlig i gjennomføringen av planen, synes det dermed viktigere enn noensinne å 
rette oppmerksomheten mot spørsmålet om koordinering. Selv om man allerede har en god 
forståelse av de grunnleggende elementer i et effektivt organisasjonssystem, er det behov for å 
uttrykke i ord hvilken form det under forskjellige forhold bør anta. Vi har bedt Det Internasjonale 
Undervisningssenter om å følge bestrebelsene som gjøres i denne retningen, særlig i de flere hundre 
mest utviklede områdene i verden, for å foreta en rask systematisering av de erfaringer som høstes.  

 
11 I alle slike områder, der behovene forbundet med vekst i stor skala gjør seg gjeldende, må 
økt støtte tilføres hvert trinn i den pedagogiske prosessen som fremmes av opplæringsinstituttet. 
Koordinatorens arbeid bør styrkes av bistand fra et økende antall erfarne personer, og møtene med 
utveksling av informasjon og innsikter blir faste og mer systematiske i sin tilnærmingsmåte. Slik 
må det også skapes periodiske anledninger der de tre koordinatorene utpekt av instituttet – eller, der 
det er aktuelt, lag av koordinatorer for henholdsvis studiesirkler, juniorungdomsgrupper og 
barneklasser – sammen kan undersøke styrken i den pedagogiske prosessen som helhet. Og de bør 
på sin side ha regelmessige møter med områdeundervisningskomitéen. Og videre: Hvis en 
tilstrekkelig strøm av informasjon, veiledning og hårdt tiltrengte pengemidler skal nå området, vil 
instituttstyret måtte ta parallelle steg for å bedre sin egen funksjonsmåte på det regionale plan. Der 
et slikt modent koordineringssystem blir opprettet, vil hjelperådsmedlemmene og deres assistenter 
være i stand til å sørge for enda mer effektiv støtte innenfor alle handlingsområder.  

 
12 I denne henseende er det verdt å reflektere over ett siste punkt. Nesten alle de flere hundre 
områder som diskuteres er forbundet med et eller annet av de noen og førti lærestedene som er 
opprettet av Verdenssenterets Kontor for Sosial og Økonomisk Utvikling som svar på den 
overveldende etterspørselen etter juniorungdomsprogrammet man har opplevd rundt om i verden. 
Institutter som er virksomme i disse områdene, har i løpet av det forgangne år allerede dratt nytte av 
kunnskap som er vunnet gjennom disse stedene, særlig vedrørende koordineringen av programmet. 
Kapasiteten til å opprettholde snesevis av juniorungdomsgrupper var uten tvil en kraftig pådriver 
for fremgangen i alle slike områder og bidro på avgjørende vis til den påfølgende utviklingen av 
studiesirkler og barneklasser. Steder understøttet av Kontoret for Sosial og Økonomisk Utvikling 
vil fortsette å hjelpe opplæringsinstitutter til å håndtere den komplekse samlingen av spørsmål som 
dukker opp ved gjennomføringen av et program for en aldersgruppe der dens enorme potensial må 
forbli gjenstand for vedvarende utforskning. Når det imidlertid dreier seg om å fremme 
læringsprosessen som skal til for å håndtere store antall barneklasser og studiesirkler, å få på plass 
en ordning på områdenivå som vil styrke koordineringen på tvers av instituttenes tre definerte 
handlingsarenaer, og å åpne ressursstrømmen fra det regionale nivå til grasrota, så ser vi hen til 
instituttene selv – og dette for å sikre en ubrutt progresjon av anselige grupper fra ett trinn i den 
pedagogiske prosessen til det neste og for å underlette den jevne utviklingen av aktivitetssykluser 
som er så vesentlig for systematisk vekst. 

 
Barneklasser 
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13 I rekken av spørsmål som ethvert opplæringsinstitutt står overfor, er det ett som utmerker 
seg som særlig presserende: hvordan man mobiliserer tilstrekkelige antall barneklasselærere for 
suksessive trinn, og – i forlengelsen – veiledere som kan danne grupper for studiet av de 
nødvendige kurs. Enhetene som omfatter de tre bøkene som nå er tilgjengelige, inneholder både 
materiale som lærere skal studere, og leksjoner for barn, noe som tillater instituttene å umiddelbart 
opprette de første tre trinnene i et seksårig program. For å etablere en første gruppe av lærere for 
disse trinnene kan det godt hende at de må gjøre bruk av midlertidige ordninger. Et godt 
koordineringsopplegg, bygget med gradvis økning i samsvar med behovene på marken, bør gjøre 
det mulig å reagere fleksibelt på tvingende behov samtidig som den pedagogiske prosessens helhet 
bevares intakt i det lange løp. 

 
14 I tillegg til systematisk opplæring av lærere til suksessive trinn vil instituttene trenge å 
tilegne seg kunnskap om å opprette klasser for adskilte aldersgrupper i landsbyer og nabolag; om å 
forsyne ulike klasser med lærere; om å beholde studenter år etter år, trinn etter trinn; og om den 
fortsatte fremgangen for barn fra et bredt mangfold av husholdninger og bakgrunner – kort sagt: å 
opprette et voksende, bærekraftig system for barneundervisning som vil holde tritt både med at 
foreldre i økende grad er opptatt av at barna må utvikle sunne moralske strukturer, og med veksten i 
samfunnets menneskelige ressurser. Skjønt oppgaven er svært stor, er den forholdsvis lettfattelig, 
og vi oppfordrer institutter overalt til å gi den den oppmerksomhet som den så klart fortjener, idet 
de særlig fokuserer på å gjennomføre de tre første programtrinnene og husker at kvaliteten på 
undervise-lære-erfaringen i stor grad avhenger av lærerens evner og dyktighet. 

 
15 Det synes å være på sin plass med et advarende ord. Det er absolutt ikke feil å tale om 
«opplæring» av barneklasselærere eller, for den saks skyld, inspiratorer for juniorungdomsgrupper. 
Men institutter bør ta seg i akt så de ikke begynner å se sitt arbeid som opptrening i teknikker og 
taper av syne begrepet om å bygge kapasitet, som er sentralt i instituttprosessen og innebærer en 
dyp forståelse av Bahá’u’lláhs åpenbaring. 

 
Undervisningsmateriell 

 
16 I lys av de foregående avsnitt må man vurdere spørsmålet om undervisningsmateriell slik 
det særlig angår barneklasser og juniorungdomsgrupper. Med hensyn til det første punktet forklarte 
vi i vårt ri�ván-budskap fra 2010 at leksjonene utarbeidet av Ruhi-instituttet ville utgjøre kjernen i et 
program for åndelig oppfostring av barn, og at sekundære elementer kunne organiseres rundt den. 
Hvorvidt det kreves eventuelle tilleggselementer for å styrke læringsprosessen på det enkelte trinn, 
vil i alminnelighet avgjøres av lærerne selv, på grunnlag av spesifikke omstendigheter, ikke sjelden 
i samråd med instituttkoordinatoren på områdenivået. Man antar at der det finnes å være 
hensiktsmessig, vil tilleggselementer bli valgt fra umiddelbart tilgjengelige ressurser. Det vil 
sjelden være grunn til å formalisere bruken av slike elementer, hva enten det skjer direkte ved at de 
tas i bruk av opplæringsinstitutter, eller indirekte ved at de systematisk hjelpes frem på bred basis.  

 
17 For juniorungdommens vedkommende oppmuntres det til en lignende tilnærmingsmåte av 
Kontoret for Sosial og Økonomisk Utvikling. Kjernen i programmet består av en serie lærebøker 
som studeres av gruppene. Vi forstår at for nærværende er sju av atten planlagte lærebøker 
tilgjengelige, og at de tar for seg en rekke emner fra et bahá’í-perspektiv, men ikke i form av 
religionsundervisning. Disse utgjør hoveddelen av et treårig program. Ytterligere ni lærebøker vil 
stå for en klar bahá’í-komponent, og to av disse er nå i bruk. Inspiratorer rådes til å komplettere 
studiet med kunstneriske aktiviteter og tjenesteprosjekter. Som for barneklasselæreres 
vedkommende kan instituttkoordinatoren på områdenivå tilby inspiratorer hjelp med å avgjøre 
hvordan man skal gå frem. Likevel blir slike prosjekter og aktiviteter oftest valgt av 
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juniorungdommene selv i lys av deres egne omstendigheter og preferanser, i samråd med gruppens 
inspirator. 

 
18 I alle slike saker kreves det av både lærere og inspiratorer at de opptrer skjønnsomt. 
Undervisning er et stort felt, og det finnes en overflod av pedagogiske teorier. Ganske visst er 
mange av betraktelig verdi, men man bør huske at ingen er fri for antagelser om menneskets og 
samfunnets natur. En undervisningsprosess bør for eksempel skape en bevissthet om egne 
utviklingsmuligheter hos barnet, men forherligelse av selvet må omhyggelig unngås. Så ofte er det 
egoet som styrkes i selvtillit-økningens navn. På lignende vis har lek sin plass i oppfostringen av de 
unge. Barn og juniorungdom har imidlertid gang på gang bevist sin evne til å delta i diskusjoner om 
abstrakte tema, gjennomført på et nivå tilpasset alderen, og har stor glede av en seriøs streben etter å 
forstå. En undervisningsprosess som fortynner innholdet i et oppslukende hav av underholdning, 
gjør dem ingen tjeneste. Vi setter vår lit til at lærere og inspiratorer i sitt studium av instituttkurs i 
økende grad vil finne seg utrustet til å ta kloke avgjørelser i valg av eventuelt nødvendig materiell 
eller aktiviteter, om det nå er fra tradisjonelle undervisningskilder eller fra den overflod av sanger, 
fortellinger, leker etc. som sikkert vil bli utviklet for de unge i bahá’í-samfunnet i de kommende år.  

 
19 Jordens folkeslag, drevet av krefter både innenfor og utenfor bahá’í-samfunnet, kan sees å 
bevege seg nærmere og nærmere hverandre fra forskjellige retninger mot det som vil bli en 
verdenssivilisasjon av en så formidabel beskaffenhet at det ville være fåfengt for oss å forsøke å 
forestille oss den i dag. Etter hvert som denne sentripetale bevegelsen av befolkninger skyter fart 
rundt om på kloden, vil det i enhver kultur gradvis falle bort noen elementer som ikke er i samsvar 
med troens lære, mens andre vil bli styrket. På samme måte vil det over tid utvikles nye 
kulturelementer i takt med at folk med avstamning fra enhver menneskegruppe inspireres av 
Bahá’u’lláhs åpenbaring og gir uttrykk – til dels i form av kunstneriske og litterære verk – for 
tanke- og handlingsmønstre som hans lære har gitt opphav til. Det er med slike overveielser i 
tankene vi hilser velkommen Ruhi-instituttets beslutning, i kursutformingen, om å la det være opp 
til vennene å behandle spørsmål vedrørende kunstnerisk aktivitet lokalt. Det vi på dette stadium 
derfor ber om, når krefter skal brukes på utvidelsen av barneklasser og juniorungdomsgrupper, er at 
man lar mangedoblingen av tilleggselementer for dette formålet skje naturlig, som et resultat av at 
samfunnsbyggingsprosessen skyter fart i landsbyer og nabolag. Vi lengter for eksempel etter å se at 
det dukker opp betagende sanger fra enhver del av verden, på ethvert språk, som i de unges 
bevissthet vil innprente de dype begrepene som ligger forvart i bahá’í-læren. En slik oppblomstring 
av skapende tankevirksomhet vil likevel utebli dersom vennene, det være seg enn så uforvarende, 
skulle falle inn i slike fremherskende mønstre i verden som tillater innehaverne av økonomiske 
ressurser å påtvinge andre sine kulturelle perspektiver, idet de oversvømmer dem med aggressivt 
markedsført materiell og produkter. Man bør videre gjøre enhver anstrengelse for å beskytte åndelig 
oppfostring mot kommersialiseringens farer. Ruhi-instituttet selv har uttrykkelig uttalt seg mot 
spredningen av produkter og gjenstander som behandler dets identitet som en merkevare som skal 
markedsføres. Vi håper vennene vil respektere dets omhu i denne saken.  

 
20 I denne forbindelse gleder vi oss over å underrette dere om at vi har opprettet et 
internasjonalt veiledningsutvalg for å bistå Ruhi-instituttet med å ha oppsyn med dets system for 
utarbeidelse, produksjon og distribusjon av materiell, som i innhold og struktur nå i utstrakt grad 
bygger på bahá’í-erfaringen verden over med å anvende troens lære og prinsipper på 
menneskehetens liv. Etter hvert som utvalget gradvis begynner sitt arbeid, vil det bli i stand til å 
besvare beslektede spørsmål og følge utviklingen av støttemateriell som er tilpasset den retningen 
som verdensplanene angir. 

 
* 
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21 Avslutningsvis kjenner vi oss tilskyndet til å rette noen få ord til opplæringsinstitutter i hele 
verden: Man bør huske at læreren for bahá’í barneklasser og inspiratoren for 
juniorungdomsgrupper, som er betrodd så mye ansvar for å styrke samfunnets moralske grunnvoll, 
på de fleste steder vil være en ung person i tenårene. I økende grad vil disse unge menneskene 
ventelig komme fra programmet for åndelig styrking av juniorungdom med et sterkt tofoldig 
siktemål, både å skulle utvikle sitt iboende potensial og å bidra til forvandlingen av samfunnet. Men 
de kan også komme fra en hvilken som helst av flere utdanningsbakgrunner med hjertet fylt av 
håpet om at gjennom iherdig felles innsats vil verden forandre seg. Uansett enkeltheter vil de alle 
som én dele ønsket om å vie sin tid og energi, sine talenter og ferdigheter, til tjeneste for sine 
samfunn. Når de gis anledning til det, vil mange gladelig vie et par år av livet til å sørge for åndelig 
oppfostring av de oppvoksende slekter. I verdens unge mennesker ligger det derfor et reservoar med 
samfunnsforvandlende kapasitet som venter på å bli brukt. Og å skulle frigjøre denne kapasiteten 
bør av ethvert institutt bli betraktet som et hellig verv. 
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