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I.Het aanmoedigen van een geestelijke houding ten aanzien van 
verkiezingen

Uit brieven van of namens Shoghi Effendi

1. Op de verkiezingsdag moeten de vrienden van ganser harte, in eenheid en goede 
verstandhouding aan de verkiezingen deelnemen, terwijl ze hun hart tot God wenden, 
onthecht zijn van alles buiten Hem, Zijn leiding zoeken en smeken om Zijn hulp en 
milddadigheid. 

(27 februari 1923 door Shoghi Effendi in het Perzisch geschreven aan de Bahá'ís in 
het Oosten)

2. Opnieuw doe ik een dringend beroep op een ieder van u en herhaal ik in vurige 
overtuiging mijn enige verzoek om voor en tijdens de komende Conventie opnieuw te 
proberen, deze keer spontaner en onzelfzuchtiger dan voorheen, uw taak - de 
verkiezing van zowel uw gedelegeerden als uw nationale en plaatselijke 
vertegenwoordigers - met díe zuiverheid van geest tegemoet te treden die alleen aan 
het hoogst gekoesterde verlangen van onze Geliefde kan beantwoorden....

(23 februari 1924, door Shoghi Effendi geschreven aan de Bahá'ís van Amerika; 
gepubliceerd in "Bahá’ís Administration: Selected Messages 1922 - 1932" [rev. ed.], 
(Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1980) p. 65)

3. Bij het zich kwijten van deze heilige taak moet geen enkele invloed, geen druk 
van welke kant ook - zelfs al zou die van de Nationale Raad zijn - onder welke 
omstandigheden dan ook hun zienswijze beïnvloeden of hun vrijheid beperken. De 
gedelegeerden moeten geheel onafhankelijk zijn van enige bestuurlijke instelling; zij 
moeten hun taak volledig onthecht tegemoet treden en hun aandacht richten op de 
belangrijkste en dringendste kwesties. 

(12 augustus 1933 namens Shoghi Effendi geschreven aan de Nationale Geestelijke 
Raad van de Verenigde Staten en Canada, gepubliceerd in "The National Spiritual 
Assembly", een compilatie van het Universele Huis van Gerechtigheid (Wilmette: 
Bahá'í Publishing Trust, 1972) p. 24)

4. Zulk een rechtschapenheid van gedrag moet met steeds toenemende kracht aan 
de dag worden gelegd bij iedere beslissing waarover de gekozen vertegenwoordigers 
van de Bahá'í gemeenschap, in welke positie zij zich ook mogen bevinden, geroepen 
kunnen zijn zich uit te spreken.... Zij moet als voorbeeld dienen van het gedrag van 
alle Bahá'í kiezers bij het uitoefenen van hun gewijde rechten en functies....

(25 december 1938, door Shoghi Effendi geschreven aan de Bahá'ís van de 
Verenigde Staten en Canada, gepubliceerd in "The Advent of Divine Justice" 
(Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1984), p. 26)
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Uit Boodschappen van het Universele Huis van Gerechtigheid

5. De omstandigheid dat er beperkte mankracht is, er moeilijkheden bij het reizen 
zijn en analfabetisme onder de plaatselijke bevolking voorkomt, vindt men in 
verschillende mate in andere landen van de wereld en we dringen er steeds en overal 
bij de betrokken Nationale Geestelijke Raden op aan de vrienden te leiden naar en te 
onderrichten in de juiste procedures van Bahá'í Bestuur, niet alleen tijdens de weken 
die onmiddellijk aan de plaatselijke verkiezingen voorafgaan maar feitelijk het hele 
jaar door, zodat de vrienden Ridván verwachtingsvol tegemoet zullen zien en 
besluiten de juiste beginselen van Bahá'í Bestuur in acht te nemen en hoog te houden. 

(Uit een brief van 24 september 1973 aan een Nationale Geestelijke Raad)

6. Het doel moet altijd zijn de vrienden gedurende het jaar zo op te voeden dat zij 
hun deelname aan Bahá'í verkiezingen niet slechts beschouwen als een recht dat zij 
uitoefenen, maar als een geestelijke verplichting die, mits in de juiste Bahá'í geest 
nagekomen, bijdraagt aan de gezondheid en de groei van de Bahá'í gemeenschap.

(Uit een memorandum van 18 juni 1980 aan het Internationale 
Onderrichtscentrum)
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II. Vereiste eigenschappen van de te kiezen leden

Uit brieven van Shoghi Effendi

7. Er moet gepaste aandacht besteed worden aan hun werkelijke kwaliteiten en 
huidige kundigheden, en alleen zij die het meest geschikt zijn voor het lidmaatschap 
moeten, of het nu mannen of vrouwen zijn en ongeacht hun sociale status, gekozen 
worden voor de buitengewoon verantwoordelijke positie van lid van de Bahá'í Raad.

(In het handschrift van Shoghi Effendi, toegevoegd aan een brief van 27 december 
1923, namens hem geschreven aan de Nationale Geestelijke Raad van India en 
Burma, gepubliceerd in "Dawn of a New Day" (New Delhi: Bahá'í Publishing Trust, 
[1970], p. 4)

8. Laten we zijn uitdrukkelijke en dikwijls herhaalde belofte in herinnering roepen 
dat iedere Raad die gekozen is in die verheven sfeer van onzelfzuchtigheid en 
onthechting werkelijk door God aangesteld is, dat zijn oordeel waarlijk geïnspireerd 
is en dat allen zonder uitzondering zich volledig en met vreugde aan zijn beslissingen 
moeten onderwerpen.

(23 februari 1924 aan de Bahá’ís van Amerika, gepubliceerd in "Bahá’í 
Administration", p. 65)

9. In dit stadium is het onmogelijk ... de unieke betekenis van het instituut van de 
Nationale Geestelijke Raad te overschatten.... Hun rang is verheven, hun 
verantwoordelijkheden zijn zwaar en hun plichten menigvuldig en zwaarwegend. Hoe 
groot is het voorrecht, hoe subtiel de taak van de samengekomen gedelegeerden wier 
plicht het is díe nationale vertegenwoordigers te kiezen die door hun staat van dienst
de annalen van de Zaak verheffen en verrijken! … Daarom is het de plicht van de 
gekozen gedelegeerden, zonder het geringste spoor van vooringenomenheid of 
vooroordeel en los van enige materiële overweging, de namen van slechts die mensen 
in overweging te nemen, die het beste de vereiste hoedanigheden van 
onvoorwaardelijke loyaliteit, onbaatzuchtige toewijding, een geoefende geest, 
erkende bekwaamheid en rijpere ervaring in zich verenigen.

(3 juni 1925, aan de gedelegeerden en bezoekers van de Nationale Conventie van de 
Bahá'ís van de Verenigde Staten en Canada, gepubliceerd in "Bahá'í Administration", 
p. 87-88)

10. ...de kiezer ... wordt opgeroepen voor niemand anders te kiezen dan voor 
diegenen die hem door gebed en overdenking zijn ingegeven....

(27 mei 1927 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Verenigde Staten en 
Canada, gepubliceerd in "Bahá'í Administration", p. 136)

11. ...ik vind het niet in overeenstemming met de geest van de Zaak ook maar enige 
beperking op te leggen op de vrijheid van de gelovigen om diegenen te kiezen, van 
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welk ras, nationaliteit of temperament ze ook zijn, die de essentiële kwaliteiten voor 
een lidmaatschap van bestuursinstellingen het best in zich verenigen. Zij moeten 
geen acht slaan op persoonlijkheden maar hun aandacht concentreren op de 
hoedanigheden en vereisten van de funktie, onbevooroordeeld, zonder hartstocht of 
partijdigheid. De Raad moet representatief zijn voor de bekwaamste, de meest 
uitgelezen en uiteenlopende elementen van iedere Bahá'í gemeenschap....

(In het handschrift van Shoghi Effendi, toegevoegd aan een brief van 11 augustus 
1933 namens hem geschreven aan een gelovige, gepubliceerd in "Bahá'í Institutions" 
(New Delhi: Bahá'í Publishing Trust, 1973), p. 71-72)

12. Als er dan toch enige discriminatie getolereerd moet worden, zou het geen 
discriminatie tegen, maar juist ten gunste van de minderheid moeten zijn, of die nu 
raciaal is of anders.... ...iedere georganiseerde gemeenschap, die zich schaart onder de 
banier van Bahá’u’lláh, zou het als haar eerste en onontkoombare verplichting 
moeten zien om iedere minderheid binnen haar grenzen, tot welk geloof, welk ras of 
welke natie die ook behoort, te verzorgen, te bemoedigen en te beschermen. Dit 
principe is zo belangrijk en wezenlijk dat in die omstandigheden, waarin er bij een 
verkiezing een gelijk aantal stemmen is uitgebracht of wanneer de bekwaamheden 
voor enig ambt onder de verschillende rassen, geloven of nationaliteiten binnen de 
gemeenschap in evenwicht zijn, zonder aarzelen voorrang zou moeten worden 
verleend aan degene die de minderheid vertegenwoordigt; dit om geen andere reden 
dan deze te stimuleren en te bemoedigen en de mogelijkheid te bieden de belangen 
van de gemeenschap te bevorderen....

(25 december 1938, gepubliceerd in "The Advent of Divine Justice", p. 35)

13. De kiezers ... moeten devoot en toegewijd en na meditatie en overdenking 
trouwe, oprechte, ervaren, kundige en competente mensen kiezen die het 
lidmaatschap waardig zijn....

(1 juli 1943, uit een in het Perzisch geschreven brief aan de Nationale Geestelijke 
Raad van Perzië)

Uit brieven namens Shoghi Effendi

14. ...wat betreft de vereiste eigenschappen van de leden van de Geestelijke Raad: er 
is een belangrijk fundamenteel onderscheid, dat in dit verband altijd goed moet 
worden onthouden, tussen de Geestelijke Raad als instelling en de personen die er 
deel van uitmaken. Deze worden geenszins verondersteld volmaakt te zijn; evenmin 
mogen zij beschouwd worden inherent de meerdere te zijn van de rest van hun 
medegelovigen. Juist omdat zij onderhevig zijn aan dezelfde menselijke beperkingen 
die de andere leden van de gemeenschap kenmerken, moeten zij elk jaar gekozen 
worden. Het bestaan van verkiezingen duidt voldoende aan, dat raadsleden, 
niettegenstaande dat zij deel uitmaken van een instelling die goddelijk en volmaakt 
is, zelf onvolmaakt zijn. Maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat hun oordeel 
gebrekkig is. 

(15 november 1935 aan een aantal gelovigen, opgenomen in "The Local Spiritual 
Assembly", een compilatie van het Universele Huis van Gerechtigheid (Wilmette: 
Bahá'í Publishing Trust, 1970), p.9)
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15. In de verkiezingstijd heeft een gelovige het recht op zichzelf te stemmen als hij 
er ten volste van overtuigd is dat hij dat moet doen. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs 
in dat hij ambitieus of zelfzuchtig is, want hij kan naar eer en geweten van mening 
zijn dat hij door zijn capaciteiten recht heeft op het lidmaatschap van een Bahá'í 
bestuurslichaam en hij kan best gelijk hebben. Het essentiële punt is echter dat hij 
dat oprecht moet geloven en moet handelen overeenkomstig de stem van zijn 
geweten. Bovendien is het lidmaatschap van een raad of een comité een vorm van 
dienen en moet niet beschouwd worden als een teken van inherente superioriteit, als 
een middel tot eigen roem. 

(27 maart 1938, aan een gelovige, gepubliceerd in "Dawn of a New Day", p. 200-
201)

16. Er bestaat in principe geen bezwaar tegen het opnieuw kiezen van een Raad, 
hetzij in z'n geheel of gedeeltelijk, mits de leden worden beschouwd de vereiste 
bekwaamheden voor die post te bezitten. Wat telt is de persoonlijke verdienste. Een 
nieuw lidmaatschap of louter het feit van een herverkiezing zijn zuiver 
ondergeschikte overwegingen. Veranderingen in het lidmaatschap van een Raad zijn 
welkom zolang ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit van een dergelijk lidmaatschap. 
Wanneer de verkiezingen van de Raad eenmaal voorbij zijn moet de uitslag 
gewetensvol en zonder meer door alle gelovigen aanvaard worden, niet 
noodzakelijkerwijs omdat hij de stem van waarheid of de wil van Bahá'u'lláh 
weergeeft, maar vanwege het voornaamste doel om eenheid en harmonie in de 
Gemeenschap in stand te houden....

(10 juli 1939 aan een gelovige, gepubliceerd in "Directives of the Guardian", 
samengesteld door Gertrude Garrida (New Delhi: Bahá'í Publishing Trust, 1973), p. 
23)

17. Met betrekking tot uw vraag over vereiste eigenschappen van gedelegeerden en 
raadsleden: de eigenschappen die hij geschetst heeft zijn werkelijk van toepassing op 
een ieder die we voor een Bahá'í functie, van welke aard ook, kiezen. Maar dit zijn 
slechts aanwijzingen; ze betekenen niet dat mensen die er niet aan voldoen niet voor 
een functie gekozen kunnen worden. We moeten ons doel zo hoog mogelijk stellen. 
Hij vindt niet dat de vrienden zo veel belang aan beperkingen moeten hechten, zoals 
het feit dat mensen misschien niet in staat zijn raadsvergaderingen of Conventies bij 
te wonen, omdat als zij dat wel doen, de fundamentele gedachte dat iedereen die 
bereid is Bahá'í diensten te verrichten in bestuursorganen zal worden afgezwakt en de 
vrienden misschien in de verleiding komen op diegenen te stemmen die, omdat ze 
financieel onafhankelijk zijn of door andere omstandigheden in hun leven, vrijer zijn 
te komen en te gaan, maar minder geschikt om te dienen. 

(24 oktober 1947 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Britse eilanden, 
gepubliceerd in "Unfolding Destiny: The Messages from the Guardian of the Bahá'í 
Faith to the Bahá'í Community of the British Isles" (Londen: Bahá'í Publishing Trust, 
1981), p. 207)
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Uit een memorandum van het Universele Huis van Gerechtigheid

18. Ten aanzien van deze kwestie is eveneens van belang de uitspraak die ‘Abdu’l-
Bahá in een van zijn Tafelen gedaan heeft en die hierop neerkomt dat een kiezer zijn 
keuze moet doen uit diegenen wier goede naam wijd en zijd bekend is. 

Het is onvermijdelijk dat bij iedere vorm van verkiezingen waardige personen niet 
gekozen worden eenvoudig omdat ze niet wijd en zijd bekend zijn. Dit geldt zowel 
voor het systeem dat uitgaat van kandidaatstelling en stemmenwerving als voor het 
Bahá'í systeem. Daar gaat het echter niet om. Gekozen worden in een raad is, vanuit 
het Bahá'í gezichtspunt, niet een recht waarop mensen aanspraak kunnen maken of 
een eer waarnaar ze zouden moeten streven; het is een plicht en een 
verantwoordelijkheid waartoe ze geroepen kunnen worden. De bedoeling is dat zij die 
in een raad gekozen zijn deze dienst het meest waardig zijn; dit betekent niet en kan 
niet betekenen dat allen die waardig zijn, gekozen zullen worden. 

Het is te verwachten dat er in de toekomst ... grote aantallen mensen zullen zijn die 
de kwaliteiten hebben die hen geschikt maken om in Geestelijke Raden te dienen. 
Hiervan kunnen slechts enkelen tegelijkertijd gekozen worden. Het is ook te 
verwachten dat, door oefening en ervaring in het proces en de geest van Bahá'í 
verkiezingen, bij de kiezers het bewustzijn van hun verantwoordelijkheid zal zijn 
toegenomen en zij alleen op diegenen stemmen die voldoen aan de eisen die de 
Behoeder heeft geschetst. Zij zullen het derhalve als hun voortdurende plicht zien 
zich vertrouwd te maken met het karakter en de bekwaamheden van hen die aktief 
zijn in de gemeenschap zodat, als de verkiezingstijd aanbreekt, zij reeds enig idee 
hebben van de mensen waaruit zij hun keuze moeten maken. 

(16 november 1988, aan het Internationale Onderrichtscentrum)
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III. Het niet-politieke karakter van de verkiezingen

Uit brieven van of namens Shoghi Effendi

19. Hoedt u, hoedt u, opdat de afschuwelijke geur van de partijen en volkeren van 
vreemde landen in het Westen en hun verderfelijke methodes zoals intriges, 
partijpolitiek en propaganda - praktijken die zelfs in naam weerzinwekkend zijn - zich 
nimmer uitstrekken tot de Bahá'í gemeenschap, geen enkele invloed van welke aard 
ook op de vrienden uitoefenen en aldus elke spiritualiteit tenietdoen....

(30 januari 1923 door Shoghi Effendi in het Perzisch geschreven aan een 
Geestelijke Raad)

20. Iemands uitgebrachte stem moet vertrouwelijk blijven. Het is ontoelaatbaar 
ook maar enige toespeling te maken over namen. De vrienden moeten de slechte 
methoden en afschuwelijke praktijken van de politici vermijden. Zij moeten zich 
geheel tot God wenden en met zuivere beweegredenen, vrijheid van geest en een 
geheiligd hart aan de verkiezingen deelnemen....

(16 januari 1932, namens Shoghi Effendi in het Perzisch geschreven aan een 
Geestelijke Raad)  

21. Laten zij de uiterste waakzaamheid betrachten zodat de verkiezingen open, 
algemeen en met geheime stemming gehouden worden. Iedere vorm van kuiperij, 
misleiding, samenzwering en dwang moet worden tegengehouden en is verboden.

(8 maart 1932, namens Shoghi Effendi in het Perzisch geschreven aan een 
Plaatselijke Geestelijke Raad)

22. De kracht en vooruitgang van de Bahá'í gemeenschap zijn afhankelijk van de 
verkiezing van zuivere, trouwe en aktieve mensen.... Het werven van stemmen wordt 
verafschuwd....

(9 april 1932, namens Shoghi Effendi in het Perzisch geschreven aan een 
Plaatselijke Geestelijke Raad)

Uit brieven namens het Universele Huis van Gerechtigheid

23. Zoals u heel goed weet is de methode van Bahá'í verkiezingen volledig in strijd 
met de methoden en praktijken van verkiezingen in politieke systemen. De geliefde 
Behoeder heeft ons erop gewezen dat als wij de methode van de politici bij onze 
Bahá'í verkiezingen zouden volgen, er misverstanden en geschillen zullen ontstaan, 
chaos en verwarring zullen volgen, tweedracht volop aanwezig zal zijn en die Bahá'í 
gemeenschap van Gods bekrachtiging afgesneden zal worden. Gezien deze ernstige 
waarschuwingen moet steeds de uiterste zorg in acht worden genomen zodat de 
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zuiverheid en het geestelijke karakter van Bahá'í verkiezingen behouden en 
beschermd blijven. 

Als men ziet dat enkele onervaren of onvolwassen Bahá'ís openlijk of in het geheim 
zich te buiten gaan aan het werven van stemmen, moet men, verre van in de 
verleiding te komen hen na te volgen, resoluut opstaan en door de juiste bestuurlijke 
kanalen en procedures helpen dergelijke neigingen uit te roeien en de Bahá'í 
gemeenschap te zuiveren van zulke slechte invloeden. 

(6 december 1971 aan een gelovige)

24. … de Bahá'ís, in het bijzonder prominente Bahá'ís, moeten vermijden ook maar 
iets te doen wat een verkeerde indruk zou kunnen wekken en er aanleiding toe geeft 
dat ze door slecht ingelichte Bahá'ís van stemmenwerving worden beschuldigd.

(15 april 1986 aan een Nationale Geestelijke Raad)
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IV. Geen kandidaatstellingen

Uit brieven van of namens Shoghi Effendi

25. Ik vind dat het vóór de verkiezingen verwijzen naar personen aanleiding zou 
kunnen geven tot misverstand en geschillen. Wat de vrienden moeten doen is elkaar 
grondig leren kennen, gezichtspunten uitwisselen, openlijk met elkaar omgaan en 
onder elkaar discussiëren over de vereisten en eigenschappen voor een dergelijk 
lidmaatschap zonder enige vingerwijzing, hoe indirect ook, naar bepaalde personen. 
We moeten ons ervan weerhouden de mening van anderen te beïnvloeden....

(14 mei 1927, door Shoghi Effendi geschreven aan de Geestelijke Raad van Akron, 
Ohio, gepubliceerd in de US-uitgave "Bahá'í News Letter", no. 18 (juni 1927), p. 9)

26. ...de praktijk van het kandidaatstellen, zo schadelijk voor de atmosfeer van een 
rustige en devote verkiezing, wordt met wantrouwen bezien aangezien ze het recht 
geeft aan de meerderheid van een groep, die op zichzelf onder de huidige 
omstandigheden dikwijls een minderheid is van alle gekozen gedelegeerden, dat van 
God gegeven recht van iedere kiezer te ontkennen om alleen ten gunste van diegenen 
te stemmen waarvan men naar zijn volle geweten overtuigd is dat zij de waardigste 
kandidaten zijn....

(27 mei 1927, door Shoghi Effendi geschreven aan de Nationale Geestelijke Raad 
van de Verenigde Staten en Canada, gepubliceerd in "Bahá'í Administration", p. 136)

27. Wat betreft de praktijk van de kandidaatstelling voor Bahá'í verkiezingen: de 
Behoeder is er vast van overtuigd dat dit fundamenteel tegenstrijdig is met de geest 
die alle door Bahá'ís gehouden verkiezingen, of ze nu plaatselijk of nationaal van aard 
en belang zijn, behoort te bezielen en te leiden. Het is inderdaad de afwezigheid van 
een dergelijk gebruik die het onderscheidende kenmerk en de uitgesproken 
superioriteit vormt van de Bahá'í verkiezingsmethoden boven die welke gewoonlijk 
verbonden worden met politieke partijen en groepen. Alle vrienden moeten het 
stellen van kandidaten, dat dus strijdig is met de geest van Bahá'í bestuur, geheel de 
rug toekeren. Want anders wordt de vrijheid van de Bahá'í kiezer bij het kiezen van 
welke Bahá'í Raad dan ook ernstig in gevaar gebracht, terwijl de weg opengelaten 
wordt voor overheersing door sterke karakters. Dat niet alleen, maar het feit van de 
kandidaatstelling alleen al leidt tenslotte tot de vorming van partijen, iets dat geheel 
strijdig is met de geest van de Zaak. 

   Naast deze ernstige gevaren heeft het stellen van kandidaten het grote nadeel dat 
het de geest van initiatief en zelfontplooiïng in de gelovige doodt. Eén van de 
wezenlijke doelstellingen van de Bahá'í verkiezingsprocedures en -methoden is 
inderdaad dat in iedere gelovige de geest van verantwoordelijkheid ontwikkeld wordt. 
Door de nadruk te leggen op de noodzaak dat hij zijn volledige vrijheid bij de 
verkiezingen behoudt, verplichten zij hem om een actief en goed geïnformeerd lid te 
worden van de Bahá'í gemeenschap waarin hij woont. Om in staat te zijn in de 
verkiezingstijd een verstandige keus te maken is het noodzakelijk dat hij in nauw en 
voortdurend contact staat met al zijn medegelovigen, dat hij voeling houdt met alle 
plaatselijke activiteiten, of het nu onderricht, bestuurszaken of andere 
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aangelegenheden betreft, en geheel en van ganser harte meedoet aan de zaken van 
zowel de plaatselijke als de nationale comités en raden in zijn land. Alleen op deze 
wijze kan een gelovige een waar maatschappelijk bewustzijn ontwikkelen en een juist 
gevoel van verantwoordelijkheid verwerven in aangelegenheden die de belangen van 
de Zaak beïnvloeden. Aldus maakt het Bahá'í gemeenschapsleven het iedere loyale en 
trouwe gelovige tot plicht een verstandige, goed geïnformeerde en verantwoordelijke 
kiezer te worden en geeft het hem ook de gelegenheid zich tot een dergelijke staat te 
verheffen. En daar het stellen van kandidaten verhindert dat zulke eigenschappen bij 
de gelovige ontwikkeld worden en bovendien leidt tot corruptie en partijdigheid, 
moet het bij alle Bahá'í verkiezingen geheel terzijde geschoven worden. 

(4 februari 1935, namens Shoghi Effendi geschreven aan een gelovige, gepubliceerd 
in "The Light of Divine Guidance: The Messages from the Guardian of the Bahá'í 
Faith to the Bahá'ís of Germany and Austria", vol. 1 (Hofheim-Langenhain: Bahá'í 
Verlag, 1982), p. 67-68)

28. De verkiezingen geven, vooral wanneer ze jaarlijks gehouden worden, de 
gemeenschap een goede gelegenheid enig tekort of enige onvolmaaktheid waaraan de 
Raad ten gevolge van de activiteiten van zijn leden zou kunnen lijden, te verhelpen. 
Aldus is een veilige methode ingesteld waarmee de kwaliteit van het lidmaatschap 
van Bahá'í Raden voortdurend vergroot en verbeterd kan worden. Maar, zoals reeds 
gezegd is, het instituut van de Geestelijke Raad moet onder geen enkele 
omstandigheid vereenzelvigd worden met of slechts beoordeeld worden naar de 
persoonlijke kwaliteiten van de leden waaruit ze gevormd is. 

(15 november 1935, namens Shoghi Effendi geschreven aan enkele gelovigen, 
gepubliceerd in "The Local Spiritual Assembly", p. 9-10)

Uit een memorandum van het Universele Huis van Gerechtigheid

29. Het fundamentele verschil tussen het systeem van kandidaatstelling en het 
Bahá'í systeem is dat bij het eerste personen, of zij die hen voordragen, beslissen dat 
zij in gezagsposities behoren te worden geplaatst en zich naar voren schuiven om er 
in gekozen te worden. In het Bahá'í systeem neemt de meerderheid van de kiezers de 
beslissing. Als iemand zich opvallend in de openbaarheid plaatst met het 
ogenschijnlijke doel mensen op hem te laten stemmen, beschouwen de kiezers dit als 
eigenwaan en zijn ze erdoor beledigd; ze leren onderscheid te maken tussen iemand 
die als onbedoeld resultaat van actieve dienstbaarheid bekend is en iemand die zich 
aanstelt om alleen maar stemmen te winnen. 

(16 november 1988 aan het Internationale Onderrichtscentrum)
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V. Deelname aan de verkiezingen

Uit brieven van Shoghi Effendi

30. Deze Plaatselijke Geestelijke Raden moeten rechtstreeks door de vrienden 
worden gekozen en iedere erkende gelovige van 21 jaar of ouder moet - verre van zich 
afzijdig te houden en een onverschillige houding aan te nemen - het zijn heilige plicht 
achten nauwgezet en toegewijd deel te nemen aan de verkiezing, de consolidatie  en 
het doeltreffend functioneren van zijn eigen plaatselijke Raad.

(12 maart 1923, aan de Bahá'ís van het Westen, Japan en Austraal-Azië, 
gepubliceerd in "Bahá'í Administration", p. 39)

31. Het lijkt mij ook acceptabel om die gedelegeerden die de reis naar de plaats van 
de Bahá'í Conventie onmogelijk kunnen ondernemen in laatste instantie in staat te 
stellen, en zelfs van hen te verlangen, hun stemmen op te sturen.... Iedere gekozen 
gedelegeerde moet evenwel duidelijk gemaakt worden - en moet er voortdurend aan 
worden herinnerd - dat het een heilige verantwoordelijkheid is en dat, zoals algemeen 
bekend, het de voorkeur verdient zo mogelijk persoonlijk de zittingen van de 
Conventie bij te wonen, actief deel te nemen aan al haar werkzaamheden en bij zijn 
terugkeer zijn medegelovigen op de hoogte te brengen van de verrichtingen, de 
besluiten en de aspiraties van de bijeengekomen vertegenwoordigers van de 
Amerikaanse gelovigen. 

(24 oktober 1925 aan de Nationale Geestelijke Raad van de Verenigde Staten en 
Canada, gepubliceerd in "Bahá'í Administration", p. 91-92)

32. Ik meen dat ik het vitale belang en de noodzaak van het recht om te stemmen -
een heilige verantwoordelijkheid waarvan geen volwassen en erkend gelovige 
verstoken moet zijn - opnieuw moet bevestigen.... Dit onderscheiden recht dat de 
gelovige bezit brengt echter niet met zich en betekent evenmin dat hij verplicht is zijn 
stem uit te brengen, als hij meent dat de omstandigheden waaronder hij leeft het niet 
rechtvaardigen of toelaten dat hij dat recht op een verstandige en begripvolle wijze 
uitoefent. Dit is een zaak die aan het individu moet worden overgelaten om voor 
zichzelf naar eigen eer en geweten te beslissen....

(In het handschrift van Shoghi Effendi, toegevoegd aan een brief van 28 april 1935, 
namens hem geschreven aan de Nationale Geestelijke Raad van de Verenigde Staten 
en Canada, gepubliceerd in "Messages to America: Selected Letters and Cablegrams 
Addressed to the Bahá'ís of North America 1932-1946" (Wilmette: Bahá'í Publishing 
Committee, 1947), p. 3-4)
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Uit Berichten van of namens het Universele Huis van Gerechtigheid

33. Wat betreft het aanwezig zijn van gedelegeerden op Conventies: door de 
Nationale Raad moet onder de aandacht worden gebracht dat het wenselijk is dat de 
vrienden zelf hun onkosten betalen. Als een gedelegeerde niet zijn eigen onkosten 
voor het bijwonen van de Conventie kan betalen, moeten de Plaatselijke Raad of de 
gelovigen uit het kiesdistrict waar de gedelegeerde vandaan komt door de Nationale 
Raad aangemoedigd worden om zulke onkosten voor hun rekening te nemen, zodat 
alleen wanneer er geen fondsen uit die bronnen voorhanden zijn, de Nationale Raad 
benaderd wordt om in overweging te nemen financiële hulp te bieden....

(Uit een brief van 9 februari 1967 van het Universele Huis van Gerechtigheid aan 
alle Nationale Geestelijke Raden, gepubliceerd in "Lights of Guidance: A Bahá'í 
Reference File", samengesteld door Helen Hornby (New Delhi: Bahá'í Publishing 
Trust, 1983), p. 143.)

34. Er is geen minimum aantal uitgebrachte stemmen vereist om een verkiezing als 
geldig te beschouwen, hetzij in het geval van een Plaatselijke Geestelijke Raad of van 
gedelegeerden voor de Nationale Conventie. Niettemim is het wenselijk dat iedere 
kiezer die daarvoor in aanmerking komt, deelneemt en uw Raad moet alle gelovigen 
aanmoedigen dat te doen.

(Uit een brief van 10 juli 1980 namens het Universele Huis van Gerechtigheid aan 
een Nationale Geestelijke Raad)

35. Als een gedelegeerde naar de Nationale Conventie zijn eigen reiskosten niet kan 
betalen, moeten over het algemeen de kiezers uit het kiesdistrict waar de 
gedelegeerde vandaan komt, door de Nationale Geestelijke Raad aangemoedigd 
worden dergelijke onkosten voor hun rekening te nemen. Als er geen fondsen uit deze 
bron beschikbaar zijn kan de Nationale Raad worden benaderd in overweging te 
nemen financiële hulp te bieden. De Nationale Raad is niet verplicht dat te doen. Hij 
kan ervoor kiezen slechts een deel van de reiskosten van de gedelegeerde, zoals de 
terugreis, te betalen....

   De Raadgevers moeten niet aarzelen er bij de Nationale Geestelijke Raad de 
aandacht op te vestigen dat het noodzakelijk is de gedelegeerden ervan te 
doordringen dat zij de Nationale Conventie bijwonen en hen advies te geven over de 
eigenlijke waarde van het verschaffen van financiële hulp aan gedelegeerden. 
Bovendien moeten de Raadgevers, via de Leden van de Hulpraad en hun assistenten, 
er bij de gemeenschap nadrukkelijk op wijzen wat het betekent dat de gelovigen in 
ieder kiesdistrict financiële hulp verschaffen aan de gedelegeerde die ze hebben 
gekozen om deel te nemen aan de beraadslagingen van de Nationale Conventie. De 
wezenlijke verantwoordelijkheid van iedere gedelegeerde om zijn stem per post uit te 
brengen als hij onmogelijk persoonlijk aanwezig kan zijn, moet eveneens benadrukt 
worden.

(Uit een memorandum van 14 november 1988 van het Universele Huis van 
Gerechtigheid aan het Internationale Onderrichtscentrum)
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VI. De Rol van de Nationale Geestelijke Raad

Uit brieven van of namens Shoghi Effendi

36. De plaatsing van gedelegeerden op de Conventie, d.w.z. het recht te beslissen 
over de geldigheid van de geloofsbrieven van de afgevaardigden bij een bepaalde 
Conventie, berust bij de vertrekkende Nationale Raad en het recht te beslissen wie 
stemrecht heeft ligt uiteindelijk in handen van de Nationale Geestelijke Raad....

(29 januari 1925, door Shoghi Effendi geschreven aan de Nationale Geestelijke 
Raad van de Verenigde Staten en Canada, gepubliceerd in "Bahá'í Administration", p. 
80)

37. Hij is van mening dat de Nationale Geestelijke Raad alle recht heeft onderzoek 
te doen naar het resultaat van de stemming als er enige twijfel bestaat of de 
verkiezing juist uitgevoerd is. Met de "bewaring" van de stembiljetten wordt bedoeld 
dat ze bewaard worden in de nationale archieven. 

(14 maart 1947, namens Shoghi Effendi geschreven aan de Nationale Geestelijke 
Raad van Australië en Nieuw Zeeland, gepubliceerd in "Letters from the Guardian to 
Australia and New Zealand, 1923-1957" (Sydney: National Spiritual Assembly of 
Australia, 1970), p. 66)


