
DET UNIVERSELLE RETTFERDIGHETENS HUS 
 
 
 
 
 

9. Januar 2001 
 
 
 
Til Konferansen for De Kontinentale Rådgiverne 
 
 
Kjære Elskede Venner! 
 
1. For fem år siden oppfordret vi hele Rådgiverinstitusjonen som var samlet i Det Hellige 
Land, om å hjelpe bahá'í-verdenen med å forstå og påta seg utfordringene med systematisk 
vekst. Fireårsplanens strålende resultater vitner om deres helhjertede svar. I dag ber vi om en 
like stor innsats fra deres side, denne gangen å sikre den suksessrike iverksettelsen av 
Femårsplanen. 
 
2. I deres overveielser over beskaffenheten av denne neste fasen i utfoldelsen av Den 
Guddommelige Plan, er dere nødt til å ta hensyn til omfanget av forandringene som 
forekommer i troens skjebne. Ved Verdenssenteret representerer oppføringen av de store 
byggverk som nå står på Buen, et stort skritt i befestningen av en guddommelig bestemt 
Administrativ Orden. Fireårsplanen vitnet om en bemerkelsesverdig økning i bahá'í-
samfunnenes institusjonelle kapasitet på alle kontinenter. De nasjonale og lokale åndelige råds 
gradvise utvikling er synlig akselerert, og de regionale råd, hvor de er blitt opprettet, har brakt 
ny energi og effektivitet til arbeidet med Saken. Med fødselen og oppblomstringen av mer 
enn 300 opplæringsinstitutter besitter troen nå et mektig instrument for utvikling av de 
menneskelige ressurser som trengs for å støtte en storstilt utbredelse og befestning. Dessuten 
er bahá'í-samfunnets evne til å påvirke de menneskelige anliggender blitt sterkt utvidet, både 
gjennom sin omgang med regjeringer og organisasjoner i sivile samfunn og gjennom sine 
bestrebelser innenfor sosial og økonomisk utvikling. Bahá'u'lláhs Sak står ved terskelen til en 
ny epoke, i et historisk øyeblikk hvor verden har tatt reelle skritt i retning av fred, på tross av 
forvirring og utbrudd av nye fiendtligheter. Man ser tydelig en voksende mottakelighet for 
hans altgjennomtrengende og strålende Ånd. 
 
3. Å fremme prosessen med inntreden i skarer vil fortsette å være målet for Femårs-
planen - ja, målet for den serie av planer som vil bringe samfunnet frem til avslutningen av 
Formingstidens første århundre. Økningen i denne livs viktige prosessen vil bli oppnådd 
gjennom systematisk aktivitet fra Planens tre deltagere: den enkelte troende, institusjonene og 
samfunnet. 

 
Opplæringsinstituttet 

 
4. En grundig analyse av Fireårsplanen som nylig ble utarbeidet for oss av Det  
Internasjonale Undervisningssenter viser at Opplæringsinstituttet ikke kun er effektivt til å 
utvikle den enkeltes evner, men også til å opplive samfunn og institusjoner. Den fortsatte 
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utviklingen av opplæringsinstituttene i de forskjellige land og territorier i verden må dermed 
være et sentralt trekk ved den nye planen. 
 
5. Når institutter drar nytte av det vell av erfaringer som nå er samlet på dette området, 
må de forsyne sine samfunn med en jevn strøm av menneskelige ressurser for å tjene 
prosessen med inntreden i skarer. Elementer av et system som kan oppfylle opplærings 
behovet til et stort antall troende, er allerede blitt utprøvd over hele verden og har bevist sin 
verdi. Studiesirkler, forsterket av utvidede kurs og spesielle kampanjer, har vist sin evne til å 
gi struktur til prosessen med åndelig utdannelse på grasrotnivå. Verdien av en rekke kurs som 
følger hverandre i en logisk struktur, og som bygger på de særskilte resultatene fra de 
foregående, er til overmål blitt tydelig. Forskjellige modeller utvikler seg som gir innsikt i 
hvordan slike sekvenser kan brukes til å skape opplæringsprogrammer. I et eksempel støtter 
hovedsekvensen, på samme måte som en trestamme, kurs som forgrener seg ut fra den, der 
hver gren er viet til et spesielt opplæringsområde. I et annet løper det flere kurslinjer parallelt, 
hvert med sitt eget fokus. Institutter vil ha nytte av å undersøke disse elementer og 
fremgangsmåter og anvende dem på en måte som er gagnlig for de muligheter som ligger 
foran dem. 

 
6. Ved begynnelsen av Tolvmånedersplanen understrekte vi bahá'í-barns behov for å bli 
åndelig næret og å bli integrert i Sakens liv. Ut fra vennenes reaksjoner så langt, er det tegn på 
at en økt bevissthet om betydningen av barneoppdragelse faktisk vil bli et kjennemerke for 
denne korte, men betydningsfulle planen. En ny drivkraft er blitt gitt til bahá'í-barneklasser. 
Den økte oppmerksomheten har også brakt muligheter frem i lyset for å tilby moralsk og 
åndelig utdannelse av barn i alminnelighet, slik det er blitt illustrert av suksessen med å 
innføre kurs om bahá'í-troen i de offentlige skolesystemenes programmer. 
 
7. At institutter legger stadig mer vekt på opplæring av lærere til barneklasser er et særlig 
oppmuntrende tegn. Andre tiltak er like vesentlige dersom regelmessige klasser for alle 
alderstrinn skal tilbys i bahá'í-samfunnene over hele verden. I noen land er nasjonale og 
regionale komiteer blitt opprettet for å hjelpe lokale åndelige råd i utøvelsen av deres ansvar 
for å oppdra barn. I disse vil forholdet mellom komiteene og opplæringsinstituttet gradvis 
utvikle seg etter hvert som det blir høstet erfaringer, idet hvert organ forsterker den andres 
arbeid. Men det er mange land hvor instituttet er det eneste organ som utvikler evnen til å 
organisere og holde kurs på det ene stedet etter det andre. Da denne fremgangsmåten fungerer 
godt for unge og voksne, og i økende grad for junior-ungdom, er der ingen grunn til at 
opplæringsinstituttet ikke også skulle påta seg et lignende ansvar med hensyn til barn, der 
hvor det er nødvendig. Det er en almen regel at institutter ikke påtar seg administrasjonen av 
planer og programmer for utbredelse og befestning. Å lede barneklasser er imidlertid et 
enestående initiativ av særlig presserende karakter. I de land hvor oppgaven er gitt til 
instituttet, blir det et læringssenter som er intenst engasjert i vennenes åndelige utdannelse og 
opplæring fra den tidligste alder og opp gjennom hele voksenlivet. 
 

Personlig initiativ i undervisning 
 
8. Nå som instituttarbeidet vokser i styrke, må oppmerksomheten over alt nå bli gitt til 
en systematisering av undervisningsbestrebelser. I dokumentet "The Institution of the 
Counsellors" som nettopp er blitt utgitt, understreker vi den rolle som 
hjelperådsmedlemmene og deres assistenter spiller med hensyn til å hjelpe vennene til å 
møte denne utfordringen, både når det gjelder personlig initiativ og der det dreier seg om 
den kollektive vilje. Etter hvert som enkeltpersoner gjør fremskritt gjennom instituttkurser, 
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fordyper de sin viten om troen, høster innsikt og erverver ferdigheter til tjeneste. Noen av 
kursene som er viet til undervisning, vil uten tvil behandle emnet i generelle vendinger. 
Andre vil fokusere på forskjellige måter å dele Bahá'u'lláhs budskap på med spesielle deler 
av samfunnet, idet de innlemmer den visdom som er blitt innhentet fra vennenes 
undervisningsbestrebelser. Denne samlede prosessen med handling, læring og opplæring vil 
utruste samfunnene med et stadig stigende antall dyktige og ivrige undervisere i troen. 
 
9. Opplæring alene fører naturligvis ikke til et oppsving i undervisningsaktivitet. Ved 
enhver form for tjeneste har vennene behov for vedvarende oppmuntring. Vi forventer at 
hjelperådsmedlemmene, sammen med sine assistenter, især vil overveie hvordan personlig 
initiativ kan bli utviklet, spesielt når det gjelder undervisning. Når opplæring og oppmuntring 
er effektiv, blir det gitt næring til en vekstkultur hvor de troende ser sin plikt til å undervise 
som en naturlig konsekvens av å ha akseptert Bahá'u'lláh. De "løfter høyt troens hellige 
fakkel", som var 'Ábdu'l-Bahás ønske, "arbeider uopphørlig dag og natt" og "helliger hvert 
flyktige øyeblikk av sine liv til utbredelsen av de guddommelige dufter og opphøyelsen av 
Guds hellige Ord." Så oppildnet blir deres hjerter av ilden fra Guds kjærlighet at hvem som 
enn nærmer seg dem, føler dens varme. De strever etter å bli åndens kanaler, rene av hjertet, 
uselviske og ydmyke, de besitter visshet og det mot som stammer fra tillit til Gud. I en slik 
kultur er undervisning den dominerende lidenskap i de troendes liv. Frykt for å mislykkes 
finner ingen plass. Gjensidig støtte, forpliktelse til læring og verdsettelse av forskjellighet i 
handling er de fremherskende normer. 

 
Systematiske vekstprogrammer 

 
10. I løpet av de kommende måneder vil dere hjelpe de nasjonale samfunn, hvis 
omstendigheter er meget forskjellige, med å utarbeide planer for systematisk vekst. Det er 
mange land hvor økt institusjonell kapasitet, især på det regionale nivå, nå gjør det mulig å 
fokusere oppmerksomhet på mindre geografiske områder. De fleste av disse vil bestå av en 
klynge landsbyer og byer, men noen ganger kan en stor by og dens forsteder utgjøre et slikt 
område. Blant de faktorer, som bestemmer en klynges grenser, er kultur, språk, 
transportmønstre, infrastruktur og innbyggernes sosiale og økonomiske liv. De områder som 
en region deler seg i, vil kunne passe inn i forskjellige utviklingskategorier. Noen vil ennå 
ikke være åpne for troen, mens andre vil inneholde noen få isolerte lokaliteter og grupper; i 
noen vil etablerte samfunn oppnå styrke gjennom en energisk instituttprosess; i noen få vil 
sterke samfunn med fordypede troende være i stand til påta seg utfordringene med 
systematisk og påskyndet utbredelse og befestning. 
 
11. Når de passende kategorier først er blitt identifisert, vil nasjonale planer i disse landene 
bli nødt til å sørge for den fremadskridende åpning av jomfruelige områder ved at hjemme-
frontspionerer slår seg ned der. Slike mål kan relativt lett oppnås dersom pionerene har 
erfaring med instituttprogrammer og er i stand til at bruke deres metoder og materiale til å 
oppreise en gruppe hengivne troende som kan bringe troens arbeid fremover i området. 
Dyrebart vil i sannhet deres privilegium være som, i de gjenværende år av det første århundre 
i Formingstiden, setter sin lit til Gud og melder seg med inderlighet for å ta føringen og bringe 
den guddommelige veilednings lys ut til hver en egn av sitt land. Det er vårt håp at denne 
oppfordringen til hjemmefrontpionerer vil skape begeistring blant vennene og åpne deres 
øyne for et nytt perspektiv av muligheter for å tjene troen. 
 
12. I overensstemmelse med denne planen vil nasjonale planer også være nødt til å 
inneholde forholdsregler for å styrke andre områder som, skjønt de er åpne for troen, allikevel 
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er nødt til å nå et utviklingsstade som gjør dem parate til intensiv aktivitet. I de områder hvor 
det eksisterer sterke samfunn med et korps av fordypede troende, bør det straks tilveiebringes 
systematiske programmer for troens utbredelse og befestning. Vi har allerede påpekt at Det 
Internasjonale Undervisningssenter har identifisert bestemte vekstmønstre som er passende 
for relativt små geografiske områder. Siden da har det analysert atskillige pilotprosjekter i 
forskjellige deler av verden, og resultatene er ytterst oppmuntrende. Det vi har lært sikrer en 
samling erfaringer for iverksettelse av programmer for systematisk vekst i område etter 
område. Når dere rådslår om dette med de nasjonale åndelige råd og de regionale råd, er det 
nødvendig at dere holder Undervisningssenteret informert. 
 
13. Det er viktig at nasjonale samfunn ikke forhaster seg med å opprette intensive 
programmer i et område, før betingelsene er gunstige. Disse betingelser inkluderer: et høyt 
nivå av begeistring blant en anselig gruppe av hengivne og dyktige troende som forstår 
forutsetningene for bæredyktig vekst og kan ta programmet til seg som sitt eget; 
grunnleggende erfaring hos et par samfunn i klyngen i å holde klasser for barns åndelige 
utdannelse, tilbedelsesmøter og nittendagsfester; at det eksisterer en rimelig grad av 
administrativ kapasitet i det minste i noen få lokale åndelige råd; at atskillige assistenter for 
hjelperådsmedlemmer engasjerer seg aktivt i å fremme samfunnslivet; en umiskjennelig ånd 
av samarbeid mellom de forskjellige institusjoner som arbeider i området; og fremfor alt, en 
sterk tilstedeværelse av opplæringsinstituttet med en koordinasjonsplan som støtter den 
systematiske forøkelse av studiesirkler. 
 
14. Programmer som er blitt påbegynt i slike områder, skulle strebe etter å fostre 
bæredyktig vekst ved å bygge opp den nødvendige kapasitet på individuelt nivå, på 
institusjonsnivå og på samfunnsnivå. Disse programmene skulle - langt fra å kreve storslåtte 
og omstendelige planer - fokusere på noen få mål som gjennom årene har vist seg å være 
absolutt nødvendige for en omfattende utbredelse og befestning. Suksessen vil avhenge av 
hvordan de forskjellige handlingstiltak blir integrert, og av den holdning til læring som antas. 
Gjennomføringen av et slikt program vil kreve tett samarbeid mellom institutt, 
hjelperådsmedlemmer og deres assistenter og en undervisningskomite for et område. 
 
15. I kjernen av programmet skal det ligge en sunn og jevn utbredelsesprosess, sammen 
med en tilsvarende sterk prosess av utvikling av menneskelige ressurser. Det er nødvendig å 
utføre en rekke undervisningsanstrengelser som involverer både aktiviteter som foretas av den 
enkelte, og kampanjer som er satt i gang av institusjonene. Etter hvert som antallet av troende 
i området stiger, skal en betydelig prosentdel motta opplæring fra instituttet, og deres evner 
skal rettes mot utviklingen av de lokale samfunn. 
 
16. Vårt budskap fra den 26. desember 1995, som  skisserer Fireårsplanens karakteristiske 
trekk, refererte til de stadier som et samfunn går igjennom etter hvert som det utvikler seg. 
Den erfaring som er blitt vunnet i de tidligere år i arbeidet med samfunn på forskjellige 
stadier, vil vise seg å være verdifull for vekstprogrammer. Et av de første trinn i realiseringen 
av programmet kan meget vel være en undersøkelse for å avgjøre hver lokalitets tilstand i 
området. Blant de første mål for hvert samfunn skal være etableringen av studiesirkler, barne-
klasser og tilbedelsesmøter - åpne for alle lokalitetens beboere. Overholdelse av 19-dagsfesten 
skal gis passende vekt, og det skal gjøres vedvarende anstrengelser for å styrke de lokale 
åndelige råd. Når først samfunn er i stand til å holde bahá'í-livets grunnleggende aktiviteter i 
gang, er det å innføre små prosjekter for sosial og økonomisk utvikling en naturlig måte å 
fremme deres befestelse på – for eksempel et lese-skrive prosjekt, et prosjekt til fremgang for 
kvinner, eller miljøbevarelse eller endog en landsbyskole. Etter hvert som kreftene 
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oppbygges, skal ansvaret for et stigende antall handlingstiltak overdraes til de lokale åndelige 
råd. 
 
17. Gjennom alle bestrebelsene er det nødvendig med periodiske møter med rådslagning i 
området for å reflektere over problemer, overveie tilpasninger og fastholde begeistring og 
tankens enhet. Den beste fremgangsmåte er å formulere planer for noen få måneder av 
gangen, idet man begynner med et eller to handlingstiltak som langsomt vokser i 
kompleksitet. De som er aktivt involvert i realiseringen av planer, enten det er medlemmer av 
institusjoner eller ei, skal oppmuntres til å delta fullt ut i rådslagningene. Andre samlinger 
over et større område vil også være nødvendige. Noen av disse vil gi mulighet for å dele 
erfaringer og ytterligere opplæring. Andre vil fokusere på bruken av kunst og kulturell 
berikelse. Til sammen vil slike samlinger støtte en intens handlingsprosess, rådslagning og 
læring. 
 
18. Vennene som deltar i disse intensive vekstprogrammene, skal huske på at formålet er å 
sikre at Bahá'u'lláhs åpenbaring når ut til menneskehetens brede lag og gjøre dem i stand til å 
oppnå åndelig og materiell fremgang gjennom anvendelsen av skriftene. Umåtelige antall 
blant verdens folkeslag er parate, ja, de lengter etter de rike gaver som Bahá'u'lláh alene kan 
skjenke dem, når de først har forpliktet seg til å bygge det nye samfunn han har forutsett. Ved 
å lære å systematisere sitt omfattende undervisningsarbeid blir bahá'í-samfunnene bedre 
utrustet for å reagere på denne lengsel. Hvilket initiativ, hvilken oppofrelse som enn blir 
krevd, så kan de ikke holde den tilbake. 

 
Et åndelig foretakende 

 
19. Det er klart at den plan som er beskrevet her - selv om den passer til mange nasjonale 
samfunn - ikke kan anvendes i enhver situasjon. Vi regner med bahá'í-institusjonenes evne til 
å skape planer som, selv om de ikke avspeiler hele det utkast som er beskrevet ovenfor, vil 
innlemme elementer av dens visjon i overensstemmelse med omstendighetene i hvert 
nasjonalt samfunn. Bahá'í-samfunnene er selvfølgelig engasjert i en rekke uunnværlige 
bestrebelser så som offentlig informasjonsaktivitet, proklamasjonsanstrengelser, arbeidet med 
eksterne forhold, fremstilling av litteratur og sammensatte sosiale og økonomiske 
utviklingsprosjekter. Etter hvert som planer blir lagt, vil de helt bestemt også ta fatt på disse 
utfordringer. 
 
20. Beskaffenheten av den planleggingsprosess som dere vil hjelpe vennene med, er på 
mange måter enestående. I sin kjerne er det en åndelig prosess hvor samfunn og institusjoner 
kjemper for å rette sine bestrebelser inn etter Guds vilje. Det er Guds overordnede plan som 
utspiller seg, og de krefter som den fremkaller, tvinger menneskeheten hen imot sin skjebne. I 
sine egne handlingsplaner skal troens institusjoner søke å få innsikt i disse mektige krefters 
virkemåte, utforske de menneskers muligheter som de tjener, måle sine samfunns ressurser og 
sterke sider og ta praktiske skritt for å sikre de troendes uforbeholdne deltakelse. Å nære 
denne prosessen er den hellige misjon som er betrodd dere. Vi har all mulig tillit til deres evne 
til å oppnå dette. Må Bahá'u'lláh velsigne og støtte dere gjennom sin usvikelige nåde og sine 
mektige bekreftelser 
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