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Bahá’í věřícím světa
Draze milovaní přátelé,
Dnes, v Den Smlouvy, začíná po celém světě nové funkční období členů pomocných sborů
pro ochranu a propagaci Víry, období, které skončí v závěrečných hodinách prvního století
Formativního věku. Tito požehnaní služebníci Věci představují instituci, původně koncipovanou
a vytvořenou Shoghi Effendim, aby asistovala Rukám Věci Boží v jejich „dvojím a posvátném
úkolu ochraňovat Víru a rozšiřovat aktivity učení Víry“. Nyní oni a jejich asistenti slouží jako
pomocníci kontinentálních poradců a rozhodujícím způsobem se podílejí na rozvíjení globálních
Plánů, dodávajíce této práci šíři vize a jasnost myšlenek, flexibilitu a vynalézavost. V oblasti za
oblastí, od prvních záblesků činnosti, usilovně pracují po boku přátel a pomáhají jednotlivcům,
společenstvím i institucím soustředit pozornost na Plán, udržet si představu o tom, co je potřeba
udělat a jaké další kroky je třeba učinit, plně si uvědomovat, jak se snahy všech přátel navzájem
doplňují, a jak je potřeba vzájemné podpory. A v každém aspektu své služby podporují ducha
lásky a jednoty. Požadavky na ně kladené v tomto současném Plánu budou tak veliké, že cítíme
nutnost přidat k řadám členů pomocných sborů dalších 144, čímž jejich celkový počet,
rovnoměrně rozdělený mezi sbory pro ochranu a propagaci, dosáhne 1134. Jak se budou členové
pomocných sborů ujímat svých nových funkcí, v prohlubování porozumění duchovní povaze
jejich práce a dalekosáhlým odpovědnostem, jež vezmou na svá bedra, jim pomůže série
konferencí, svolaných Mezinárodním centrem pro učení Víry, jež se budou konat mezi
nynějškem a Ridvánem 2017. Vroucně doufáme, že tato setkání povedou k tomu, že se
společenstvím rozšíří další příval energie, který posílí chrabrá úsilí přátel po celém světě, a my
na Svatém prahu úpěnlivě prosíme, ať obětavé snahy členů pomocných sborů přivolají
neutuchající ujištění mnoha nebeských Zástupů.
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