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Konferenci kontinentálních sborů poradců
Draze milovaní přátelé,
o letošním Riḍvánu jsme popsali, jak Bahá’í svět prošel v průběhu čtvrtstoletí transformací, která
jej vybavila netušenou schopností učit se, růst a sloužit lidstvu. Leč ať byly úspěchy tohoto období
jakkoli zářné, musí být zastíněny tím, co teprve přijde. Než se uzavře nová řada nedávno započatých
plánů, bude si Bahá’í společenství muset osvojit schopnosti, jež lze v tuto chvíli sotva předjímat.
Ve svých rokováních během nadcházejících dní se budete zabývat zkoumáním toho, co je třeba
k vytvoření takto posilněného společenství.
Bahá’u’lláh uvádí, že „účel, proč smrtelníci vkročili z naprosté nicoty do říše bytí, je, aby mohli
pracovat pro zlepšení světa a společně žít v souladu a svornosti.“ Zjevil učení, jež toto umožňuje.
Budování společnosti, která tento kolektivní účel vědomě prosazuje, je prací nejenom této generace,
ale mnoha generací budoucích, a Bahá’u’lláhovi následovníci vítají všechny, kdož v tomto počinu
pracují po jejich boku. Znamená to učit se, jak budovat životem kypící společenství orientovaná
směrem k okolní společnosti; znamená to, že se ona společenství budou učit, jak přivodit duchovní
a materiální pokrok; znamená to učit se, jak přispívat do rozhovorů, které ovlivňují směr onoho
pokroku. Tyto oblasti práce jsou přirozeně důvěrně známé. Nahlíženy z jednoho hlediska jsou
poměrně rozdílné, každá má své vlastní charakteristické vlastnosti a naléhavé požadavky. A přece
všechny představují způsoby, jak probouzet síly, které se ukrývají v lidské duši, a nasměrovat je
ke zlepšování společnosti. Společně jsou prostředkem, jak uvolňovat to, co Strážce popsal jako
„sílu Víry budovat společnost“. Tato vrozená síla vlastní Bahá’u’lláhově věci je viditelná dokonce
i v počínajících snahách Bahá’í společenství učit se sloužit lidstvu a prosazovat Slovo Boží.
A přestože je světová společnost předjímaná v Jeho Zjevení samozřejmě velmi vzdálená,
společenství, která se upřímně učí aplikovat Jeho učení na svou společenskou realitu, je přemnoho.
Jak nesmírně požehnány jsou ty duše, jež, vědomy si velikosti tohoto Dne a důležitosti svých činů,
usilují o vznik společnosti utvářené božským učením.
Série celosvětových plánů, která započala o Riḍvánu, bude trvat celých dvacet pět let. Dopraví
archu Věci do třetího století Bahá’í letopočtu a skončí o Riḍvánu 2046. Během tohoto období se bude
Bahá’í svět soustředit na jeden jediný cíl: ve stále větším měřítku uvolňovat sílu Věci budovat
společnost. Snaha o dosažení tohoto zastřešujícího cíle bude vyžadovat další nárůst schopností
jednotlivého věřícího, místního společenství a institucí Víry. Každý z těchto tří stálých protagonistů
plánu má svou vlastní roli a každý má schopnosti a vlastnosti, které si musí rozvinout. Ani jeden
z nich však není schopen projevit vlastní potenciál sám o sobě. Jejich schopnosti se sloučí a znásobí
právě posílením jejich vzájemných dynamických vztahů. ‘Abdu’l-Bahá vysvětluje, že čím více bude
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národ projevovat vlastnosti spolupráce a vzájemné pomoci, „tím větších pokroků a prosperity lidská
společnost dosáhne“; ve Víře tento princip rozlišuje a utváří interakce jednotlivců, institucí
a společenství a obdařuje tělo Věci morální silou a duchovním zdravím.
Zapálené duše, jež jsou rozněcovány procesy plánu, se snaží získat stále hlubší porozumění
Bahá’u’lláhovu učení – „svrchovaného léku na každou chorobu“ – a uplatnit jej na potřeby své
společnosti. Jsou oddány prosperitě všech, jsou si vědomy, že blahobyt jednotlivců spočívá
v blahobytu celé společnosti. Jsou to věrní občané, již se vyhýbají stranickosti a boji o světskou moc.
Místo toho se soustředí na to, aby překonávali rozdíly, slaďovali stanoviska a propagovali používání
konzultace v rozhodovacím procesu. Kladou důraz na vlastnosti a postoje – jako důvěryhodnost,
spolupráce a snášenlivá trpělivost – jež jsou stavebními kameny stabilního společenského řádu.
Prosazují, že racionalita a věda jsou pro lidský pokrok zásadní. Hlásají toleranci a pochopení, a
protože v popředí mysli mají primární jednost lidstva, na každého pohlížejí jako na možného partnera,
s nímž lze spolupracovat, a usilovně se snaží podporovat pocity sounáležitosti i mezi skupinami, které
k sobě navzájem možná tradičně pociťovaly nepřátelství. Jsou si vědomi, jak kolem nich působí síly
materialismu, a jejich oči jsou otevřeny dokořán a vnímají mnoho nespravedlností, jež ve světě
přetrvávají, a přec stejně jasně vidí i tvořivou sílu jednoty a lidskou schopnost altruismu. Vidí, jakou
moc transformovat srdce a překonávat nedůvěru má pravé náboženství, a tak s důvěrou v to, co skýtá
budoucnost, pracují na vytváření podmínek, za kterých může dojít k pokroku. O to, v co věří, se
štědře dělí s ostatními, přičemž respektují svobodu svědomí každé duše, a nikdy nikomu nenutí
vlastní zásady. A přestože by je ani nenapadlo předstírat, že mají na vše odpověď, jasně vědí, co se již
naučili a co se ještě naučit potřebují. Jejich úsilí směřuje ke střídajícímu se rytmu činnosti a následné
reflexe; dílčí neúspěchy je nedokáží zmást. V místech, kde rostoucí počty pomáhají budovat
společenství tohoto rázu, je síla Věci přetvářet jak společenskou existenci lidí, tak i jejich vnitřní
životy stále viditelnější. Jsme si jisti, že upřímné snahy o dosažení ústředního cíle plánu způsobí, že se
objeví mnoho, mnoho takovýchto společenství.
Posun klastrů
Aby se síla Víry budovat společnost mohla více projevit, je v první řadě třeba ještě dalších
pokroků v procesu vstupování do Víry v zástupech ve všech částech světa. Rozptylování světla
Bahá’u’lláhova zjevení do stále větší dáli, jakož i protahování kořenů Jeho Víry stále hlouběji do
půdy společnosti, jsou ve své podstatě duchovní skutky, které mají měřitelné výsledky: počet klastrů,
kde byl zahájen program růstu, a stupeň intenzity, jehož jednotlivé klastry dosáhly. Nyní existují
prostředky pro rychlý postup ve vztahu k oběma těmto měřítkům. Cílem, o jehož dosažení musí
společenství Největšího jména během současné řady celosvětových plánů usilovat, je uvést do života
intenzivní programy růstu ve všech klastrech na světě. Tento impozantní úkol znamená, že je potřeba
činnost rozšířit a vystupňovat v měřítku nikdy dříve nevídaném. V průběhu devítiletého plánu je nutné
dosáhnout rychlého pokroku směrem k tomuto cíli.
Jako předběžný krok žádáme, abyste pomohli národním duchovním radám a regionálním Bahá’í
radám určit, zda by bylo užitečné, kdyby byla stávající struktura rozdělení území jejich jurisdikce do
klastrů nějak upravena. Jak víte, klastr definuje území, kde mohou být aktivity plánu stimulovány
zvládnutelným a udržitelným způsobem. Během uplynulých dvaceti jedna let jsme se toho naučili
mnoho o velikosti klastru, která je v rozličných kontextech a v různých částech světa „zvládnutelná“;
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v některých zemích již začali přemýšlet o úpravách, jež si vyžádaly důsledky růstu. V mnoha
případech toto přehodnocení nepovede k žádným změnám, ale v některých může mít za následek, že
se nějaký klastr rozdělí či zmenší, a občas se může klastr zvětšit. Regiony, které jsou díky přírodnímu
terénu řídce obydlené, mohou být ze struktury rozdělení do klastrů vyjmuty. Věřící, kteří v takových
místech žijí, by si samozřejmě z rámce pro činnost osvojili co nejvíce prvků, které jsou v jejich situaci
použitelné.
Posun klastrů po kontinuu vývoje zůstane základním modelem pro expanzi a konsolidaci
společenství. Přátelé již z našich předchozích poselství i z vlastní zkušenosti dobře znají rysy stezky
vývoje, po které bychom měli kráčet, a především první, druhý a třetí milník, jež značí pokrok na této
cestě, a nemáme tudíž potřebu znovu opakovat, co jsme již uvedli dříve. Očekáváme, že do konce
jednoletého plánu budou probíhat programy růstu ve více než 6 000 klastrech, že v téměř 5 000 z nich
bude překročen druhý milník a že v 1 300 z nich přátelé pokročí ještě dále. Tato čísla musí během
nadcházejících devíti let vyšplhat do značné výšky. Až bude v každé zemi rozhodnuto o případných
úpravách ve struktuře rozdělení do klastrů, prosíme vás, abyste pracovali s národními a regionálními
radami a odhadli počet klastrů, ve kterých bude možné během plánu dosáhnout pokroku k překročení
prvního, druhého, či třetího milníku. Měli byste mít na paměti, že toto má sloužit pouze jako dobře
informovaný odhad, který je možné později podle potřeby přizpůsobit, a není třeba nad tím strávit
mnoho času a energie. Takže vás žádáme, abyste výsledky těchto úprav zaslali do Bahá’í světového
centra do Naw-Rúzu. O Riḍvánu pak budeme moci stanovit celkové kolektivní ambice Bahá’í světa
pro devítiletý plán.
Jsme si vědomi, že existují regiony a země, kde je Víra stále ještě v počátečním stadiu vývoje,
a je naléhavě nutné zajistit, aby to, co se Bahá’í svět naučil o zrychlujícím se procesu růstu, přineslo
prospěch i těmto místům. Získali jsme jeden důležitý a zřejmý poznatek, a to, jak nesmírnou hodnotu
má pro nějaký region takový klastr, kde byl překročen třetí milník. Ve chvíli, kdy si přátelé v daném
klastru rozvinou celou škálu schopností, které takový pokrok předpokládá, a jsou využívány
prostředky k šíření vhledů a sdílení zkušeností o snahách vynakládaných na budování společenství,
pak může v sousedících klastrech dojít k náhlému zrychlení práce na poli expanze a konsolidace.
S tímto na paměti je naléhavě nezbytné, aby proces růstu během devítiletého plánu dosáhl této úrovně
intenzity alespoň v jednom klastru v každé zemi a v každém regionu. Toto tvoří jeden z hlavních cílů
plánu a bude to vyžadovat soustředěné úsilí mnoha oddaných duší. Mezinárodní centrum pro učení
Víry je za tímto účelem připravené s vámi pracovat na realizaci několika strategií. Na prvním místě
bude nasazení týmů mezinárodních a domácích průkopníků, kteří jsou dobře obeznámeni s rámcem
pro činnost a jsou připraveni po několik let věnovat službě Věci velké množství času a energie. Bude
potřeba, abyste národním duchovním radám a regionálním Bahá’í radám vštípili, jak naléhavé je
povzbuzovat věřící, již, kráčejíce ve šlépějích tolika hrdinských duší minulosti, jsou s to povstat
a zajistit, aby světlo Víry jasně plálo ve všech územích. S očekáváním hledíme především na země,
regiony a klastry, kde se síla a zkušenosti nahromadily, aby vyburcovaly četné průkopníky, kteří
budou proudit do míst, kde je potřeba pomoc, a též poskytovaly podporu jinými prostředky. Tento
proud podpory je dalším ze způsobů, jímž se v systematické činnosti projevuje duch spolupráce
a vzájemné pomoci, pro pokrok tak nezbytný.
Úspěchy předchozí série plánů – především pak posledního pětiletého plánu – by nebyly možné
bez obrovského pokroku v práci na poli učení Víry. Důležitým rozměrem této práce je schopnost
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zapojit se do rozhovorů o duchovních tématech, kterou jsme se zabývali v našem poselství vaší
konferenci v roce 2015, v němž jsme popsali, jak se tato schopnost rozvíjí prostřednictvím účasti na
kurzech středisek vzdělávání a získáváním praktických zkušeností. Je zřejmé, že vzorec činnosti
rozvinující se v místních společenstvích vytváří v nejrůznějších prostředích prostory, ve kterých se
vnímavé duše – někdy celé rodiny či skupiny vrstevníků – mohou účastnit smysluplných rozhovorů,
jež probouzí zájem o vizi Víry a Osobu Bahá’u’lláha. Postupem času se mnohé takové duše začnou
ztotožňovat s Bahá’í společenstvím, především když získávají sebejistotu k tomu, aby se účastnily
komunitního života prostřednictvím služby. Společenství samozřejmě vítá jakoukoli míru kontaktu,
kterou s ním chce člověk udržovat, ať už velkou či malou. A přece rozpoznání Bahá’u’lláha jako
Projevu Božího a přijetí výsad a odpovědnosti, jež jsou jednoznačně spjaty se členstvím v Bahá’í
společenství, představuje jedinečný okamžik v duchovním rozvoji člověka, naprosto odlišný od
pravidelného zapojení do Bahá’í aktivit či vyjadřování podpory Bahá’í principům. Zkušenost ukazuje,
že prostředí, kterému daly vzniknout snahy o budování společenství v dané lokalitě, umožňuje
každému, kdo si přeje tento krok učinit, aby tak učinil relativně snadno. Je důležité, aby přátelé tam,
kde jsou tyto snahy v plném proudu, měli neustále na mysli, aby dveře k Víře byly otevřené dokořán,
a povzbuzovali ty, již stojí na jejich prahu. A v oblastech, kde tyto snahy již delší dobu mají pevné
základy, mnoho věřících zjišťuje, že pulzující, rozšiřující se vzorec činnosti může přirozeně vést
k tomu, že jsou ke vstupu do Věci připraveny rodiny, skupiny přátel, a dokonce i skupiny celých
domácností. Neboť v prostorech, kde si ti, kteří sdílejí pocit kolektivní identity, mohou o možnosti
vstoupit do společenství promluvit otevřeně a inkluzivně, se mohou duše snáze cítit povzbuzeny
učinit tento krok společně. Bahá’í instituce, obzvláště místní duchovní rady, si musí osvojit způsob
myšlení, jež takový vývoj umožňuje, a zajistit, aby byly odstraněny veškeré překážky.
Žádáme vás i vaše pomocné sbory, abyste pomáhali věřícím, ať žijí kdekoli, pravidelně se
zamýšlet nad účinnými způsoby, jak učit Víru ve svém okolí, a abyste v jejich srdcích rozdmýchávali
vášeň pro učení Víry, která přivábí utvrzení Božského království. Duše, kterým se dostalo požehnání
víry, mají přirozené přání se o tento dar podělit v rozhovorech s příbuznými, přáteli, spolužáky,
spolupracovníky i s těmi, s nimiž se nikdy předtím nesetkali, v každém místě a v každém okamžiku
hledajíce naslouchající uši. Rozdílná prostředí a okolnosti nabízejí rozdílné přístupy a přátelé by měli
být zapojení do stále pokračujícího procesu učení se o tom, co je v místě, kde se nacházejí,
nejúčinnější.
Poznatky z nejrozvinutějších klastrů
Před šesti lety jsme vám popsali charakteristické rysy klastru, kde přátelé překročili třetí milník
na nepřetržité křivce růstu. To, že došli tak daleko, znamená, že ve specifických sousedstvích či
vesnicích probíhá intenzivní činnost, ale také, že většina věřících žijících po celém klastru vyvíjí
koordinované úsilí – jinými slovy, že povstává duch všeobecné účasti v práci na budování
společenství. V praxi to představuje mobilizaci značně velkého počtu Bahá’í, kteří tvořivě
a inteligentně uplatňují rámec pro činnost obsažený v plánu na realitu své vlastní situace, ať žijí
kdekoli v klastru. Je zapotřebí, aby rodiny a jednotliví věřící pracovali společně a učinili vědomé
rozhodnutí vidět sebe sama jako součást rozšiřujícího se jádra přátel. Takové skupiny přátel se pustí
do rozšiřování okruhu účastníků svých aktivit tím, že se angažují v sociálních kruzích, do kterých
patří – kruzích vytvořených na pracovišti či v rámci studia, na místní škole, či v komunitním centru
jiného rázu – a tím, že doprovázejí ostatní, kteří povstanou, aby s nimi sloužili bok po boku. Toto úsilí
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je nesmírně záslužné. I když je v klastru řada vzkvétajících center intenzivní činnosti, mohou snahy
vynakládané napříč zbývající částí klastru i tak představovat poměrně velkou část veškeré činnosti,
která se v ní odehrává. V této souvislosti také bereme na vědomí kroky, jež se v některých klastrech
podnikají k systematickému oslovování konkrétní populace, jež vykazuje vnímavost Víře, ale je
roztroušena po celém klastru. Na toto lze pohlížet jako na specializovaný druh práce na budování
společenství, a to takový, který soustavně vykazuje velký příslib. Jak se zvyšuje účast v práci na plánu
ve všech jejích podobách, vyvstává pro přátele mnoho příležitostí, aby se navzájem učili ze svých
zkušeností a jeden v druhém roznítili radost z učení Víry.
Práci vykonávané ve vnímavých sousedstvích a vesnicích se v posledních letech samozřejmě
dostávalo zvláštní pozornosti. S tím, jak se obyvatelé těchto lokalit začínají účastnit Bahá’í aktivit ve
velkých počtech, je třeba věnovat větší pozornost koordinaci, aby bylo možné zvládnout komplexnost,
která je s takovým počinem neodmyslitelně spjata. V rámci každého centra intenzivní činnosti
vznikají systémy spolupráce mezi skupinami rodin, které mezi sebou organizují aktivity budování
společenství s vyhlídkou rozšiřovat záběr těchto aktivit na mnoho sousedních domácností, přičemž
neformální okruh přátel poskytuje probíhajícím snahám povzbuzení a podporu. Charakter
každodenního života se v těchto místech přizpůsobuje vzniku kultury, v níž jsou uctívání a služba
činnostmi, jichž si všichni cení a které zahrnují mnoho lidí současně. Povznášející, dobře připravená
komunitní setkání, která se v některých případech rozrostou v tábory a festivaly, se konají stále častěji
a přední roli při těchto příležitostech hraje hudba a písně. Vskutku umění jako celek, jež od samého
počátku představuje nedílnou součást vývoje společenství, vystupuje v takovýchto prostředích do
popředí jako důležitý nástroj, který umožňuje přinášet radost, posilovat pouta jednoty, rozsévat
vědomosti a upevňovat porozumění a také obeznamovat lidi v širší společnosti s principy Věci. A
přirozeně se přátelé i nadále intenzivně soustředí na orientaci směrem k okolní společnosti: hledají
způsoby, jak s dušemi, které ještě nejsou s Vírou obeznámené, neustále sdílet ovoce vzkvétajícího
vzorce činnosti.
Uprostřed toho všeho jsme vypozorovali specifický, povzbudivý jev, jehož první záblesky jsme
v poselství vaší konferenci v roce 2015 popsali jako nové obzory. Ačkoliv učit se, jak pojímat velké
počty, je charakteristickým rysem jakéhokoli klastru, kde byl překročen třetí milník, záběr pozornosti
přátel se nutně začne rozšiřovat, jakmile se přiblíží k bodu, kdy se aktivit budujících společenství
účastní výrazná část obyvatelstva dané oblasti. Toto se může týkat pouze jedné konkrétní obytné čtvrti
v klastru nebo několika takových čtvrtí či jediné vesnice; ostatní části klastru stejnou realitu možná
ještě nesdílí. Leč v takových lokalitách se myšlenky přátel usilovně pracujících mezi místními
obyvateli stále více zaobírají pokrokem a blahobytem každého, kdo žije v okolí. Bahá’í instituce
pronikavěji pociťují odpovědnost za duchovní vzdělávání celé generace dětí a juniorské mládeže, z
nichž většina, či dokonce všichni, je možná již zapojena do aktivit společenství. Místní duchovní rady
posilňují svůj vztah s úřady a místními vůdčími osobnostmi, dokonce s nimi i vstupují do formální
spolupráce, a rostoucí pozornost je věnována násobícím se iniciativám sociální činnosti, jež vyvstávají
ze skupin juniorů, mládeže, žen, rodin a dalších, již reagují na potřeby svého okolí. Samotná úroveň
intenzity a rozmanitost aktivit vyžaduje, aby členové pomocných sborů jmenovali četné asistenty,
kteří budou sloužit v jediné vesnici či sousedství; každý asistent může sledovat jeden či více směrů
činnosti, dle potřeby nabízet radu a podporu a poskytovat hybný impuls procesům v pohybu.
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Na místech, kde aktivity plánu již dosáhly takovéto úrovně rozmachu, mají obyvatelé nyní
podstatně vyšší schopnost určovat směr vlastního rozvoje a tamní instituce a správní orgány Víry nyní
mají širší vizi svých odpovědností. Mezi tyto odpovědnosti samozřejmě stále patří zajistit fungování
pevně ustanovených systémů, které budou neustále budovat kapacitu těch, již se chápou iniciativy, a
podporovat je. Ale rozvoj společenství závisí, do míry větší než kdykoli předtím, na tom, že si místní
instituce a správní orgány jsou vědomy společenských sil, které v daném prostředí působí, a jednají
tak, aby zachovaly celistvost mnoha počinů společenství. Mezitím vztah Bahá’í společenství k okolní
společnosti prochází významnou změnou. Bahá’í společenství, reprezentováno svými formálními
strukturami administrativy a neformálními systémy spolupráce, se samo o sobě stalo výrazně
viditelným protagonistou ve společnosti – protagonistou, jenž je připraven převzít na svá bedra
důležitou odpovědnost a zintenzivnit obsáhlý, kolektivní proces učení se o duchovním a materiálním
pokroku. Zároveň s tím, jak širší společnost přijímá mnohé aspekty Bahá’í komunitního života za své
a vstřebává jeho sjednocujícího ducha, umožňují takto vytvořené dynamické síly rozličným skupinám,
aby se sdružily v jedno spojené hnutí inspirované Bahá’u’lláhovou vizí jednosti lidstva. Do dnešního
dne je počet míst, kde natolik převládl Bahá’í vzorec komunitního života, stále ještě skromný, leč
postupně se zvyšuje. Stáváme se zde svědky takového uvolnění síly Víry budovat společnost, čemuž
nic podobného lidské oko nikdy nespatřilo.
V takovýto stupeň rozvoje Bahá’í aktivit se samozřejmě nedá v nejbližší době doufat všude.
Je nezbytné si uvědomovat rozdíly, které jsou způsobeny podmínkami v klastru či v částech klastru
a charakteristickými vlastnostmi národa – to jest, realitou daných poměrů. Způsoby, jimiž se
v různých prostředích projeví společnost budující síla Víry, se tudíž budou lišit. Leč bez ohledu na to,
do jaké míry Bahá’í komunitní život obsáhne ty, kteří žijí na nějakém konkrétním území – dokonce
bez ohledu na intenzitu programu růstu v klastru či úroveň aktivity v sousedství či vesnici – čelí
přátelé sloužící v místních společenstvích v zásadě všude stejné výzvě. Musí být schopni číst vlastní
realitu a ptát se: jakých cílů bychom se ve světle aktuálních možností a požadavků měli snažit
dosáhnout v nadcházejícím cyklu či sérii cyklů. Vy a vaše pomocné sbory se nacházíte v ideální
pozici, abyste tuto otázku položili a zajistili, že budou identifikovány vhodné strategie. Ze zkušeností
přátel v podobných klastrech se lze naučit mnohé, neboť společenství, které je na stejné stezce o krok
před vámi, může poskytnout cenné vhledy ohledně příštího cíle, za kterým je třeba jít. Až přátelé
budou přemítat nad tím, co mají před sebou, rychle postřehnou, že pro každé společenství existuje cíl
v dosahu a pro každý cíl cesta, jak jej dosáhnout. Když se díváme na stezku ležící před námi, cožpak
bychom mohli nevidět Samotného Bahá’u’lláha v jedné ruce třímajícího otěže lidských záležitostí,
zatímco druhou rukou kyne všem, aby si pospíšili, pospíšili?
Přispívání ke společenské transformaci
Bahá’u’lláhovo zjevení se zabývá transformací jak vnitřního života lidstva, tak i jeho
společenského prostředí. Dopis napsaný jménem Shoghi Effendiho popisuje, jak společenské
prostředí poskytuje „atmosféru“, v níž duše mohou „duchovně růst a zcela odrážet světlo Boží“ zářící
skrze Zjevení. Jasným znamením, že je v klastru uvolňována síla Věci budovat společnost, je to, že
rostoucí hrstka jejích obyvatel inspirovaná učením Víry vynakládá úsilí, aby napomohla zlepšit
duchovní charakter a společenské podmínky širšího společenství, do kterého patří. Přínos Bahá’í
věřících vyniká tím, že se zaměřuje na budování kapacity sloužit; je to přístup založený na víře
ve schopnost populace stát se protagonisty vlastního vývoje.
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Jak se v klastru zvyšuje intenzita práce na budování společenství, tamní přátelé si nevyhnutelně
více uvědomují sociální, ekonomické či kulturní bariéry, jež překážejí duchovnímu a materiálnímu
pokroku lidí. Děti a junioři postrádající podporu ve vzdělání, tlak na dívky vyplývající z tradičních
obyčejů týkajících se brzkého manželství, rodiny potřebující pomoc vyznat se v neznámých
systémech zdravotní péče, vesnice živořící kvůli nedostatku některých základních nezbytností či
dlouhotrvající předsudky pocházející ze zděděného nepřátelství mezi různými skupinami – když
snahy na poli expanze a konsolidace přivedou Bahá’í společenství do styku s těmito a mnoha dalšími
situacemi, bude nuceno na tyto skutečnosti reagovat, jak mu jeho okolnosti dovolí. Když se
zamýšlíme nad takovými situacemi, je zřejmé, že v rámci klastru představují expanze a konsolidace,
sociální činnosti a přispívání k převažujícím rozpravám aspekty jediného, sjednoceného, navenek
orientovaného počinu, uskutečňovaného na místní úrovni společnosti. Všechna tato úsilí jsou
vykonávána podle společného rámce pro činnost a toto nadevše ostatní vnáší do zastřešujícího vzorce
činnosti soudržnost.
V klastru začínají být vidět počáteční záchvěvy sociální činnosti na místní úrovni s tím, jak se
zvyšuje dostupnost lidských zdrojů a rozvíjí se kapacita pro širší škálu úkolů. Ukázalo se, že vesnice
jsou pozoruhodně úrodnou půdou, v níž klíčí a jsou udržovány iniciativy sociální činnosti, ale
i v městském prostředí místní přátelé úspěšně pořádají aktivity a projekty vhodné pro tyto společenské
poměry, občas pracujíce s místními školami, orgány občanské společnosti nebo dokonce s vládními
úřady. Sociální činnost je uskutečňována v řadě důležitých oblastí, počítaje v to životní prostředí,
zemědělství, zdraví, umění a zejména vzdělání. Očekáváme, že v průběhu devítiletého plánu,
především s tím, jak bude studium specifických kurzů středisek vzdělávání podněcovat větší aktivitu
v této sféře, uvidíme rozmach formálních a neformálních snah podporovat sociální a ekonomický
rozvoj národa. Některé z těchto iniciativ na úrovni společenství budou vyžadovat základní správní
struktury, které by podpořily jejich práci. Kde jsou okolnosti příznivé, bude třeba povzbudit místní
duchovní rady, aby se učily, jak nejlépe napomáhat rozvoji nových, začínajících iniciativ a jak
podporovat snahy, které vypadají slibně. V některých případech si potřeby související s konkrétní
sférou úsilí vyžádají založení organizace inspirované Bahá’í vírou a během nadcházejícího plánu
očekáváme vznik více takových organizací. Co se týče národních duchovních rad, budou muset nalézt
způsoby, jak mohou zůstat dobře informované o tom, čemu se v jejich společenstvích učí lidé na
místní úrovni, a analyzovat získávané zkušenosti; v některých místech bude k tomuto účelu třeba
vytvořit nový subjekt, vyhrazený k monitorování sociální činnosti. Když se rozhlížíme po Bahá’í
světě, jsme potěšeni, že vidíme, jak velká hybná síla byla již v této oblasti snah vytvořena díky
povzbuzování a podpoře Bahá’í mezinárodní rozvojové organizace.
Se schopností zapojovat se do sociální činnosti je úzce spjatá schopnost přispívat k rozpravám
ve společnosti. V jádru je to jednoduše schopnost účastnit se rozhovorů o záležitostech, jež ovlivňují
životy lidí, a nabízet pohled založený na Bahá’í principech a Bahá’í zkušenosti. Z tohoto zorného úhlu
je to dovednost, kterou má mnoho Bahá’í příležitost si procvičovat téměř denně, například při studiu
či v zaměstnání, a která se dále rozvíjí zapojením se do kurzů středisek vzdělávání; ve svém
formálnějším vyjádření je pak ústřední pro práci Bahá’í mezinárodního společenství a národních
kanceláří pro vnější vztahy. Avšak ve vztahu k uvolňování společnost budující síly Víry na místní
úrovni se jedná o schopnost, jejíž důležitost narůstá v souvislosti s tím, jak těsnější spolupráce s
místním obyvatelstvem, jež se zrodila z práce na poli expanze a konsolidace, vede ke zvýšenému
uvědomění si převládajících sociálních problémů v dané oblasti i touhy jejích obyvatel tyto problémy
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překonávat. Jak se postupně zvyšuje počet těch, již se účastní aktivit budujících společenství, tak roste
i potřeba Bahá’í společenství nabízet, jako sjednocený orgán, svůj promyšlený pohled na překážky
společenského pokroku a na záležitosti, které tíží mysl i ducha těch, s nimiž se stýká. To má
mimořádné důsledky pro místní duchovní rady. V místech, kde aktivity plánu již začaly na určité
úrovni převládat, se začíná na duchovní radu mnohem častěji pohlížet jako na zdroj morálního
rozhledu. V průběhu času se úsilí přispívat ke společenským rozpravám stávají systematičtějšími
a Bahá’í věřící získávají větší zdatnost pomáhat lidem ve svém okolí, aby se konstruktivně zapojovali
do různých diskuzí a nalézali shodu. Vyhledávají příležitosti sdílet stanoviska Víry s vůdčími
představiteli společenství a s lidmi zastávajícími odpovědné pozice a vytvářejí prostory, ve kterých je
možné pomáhat představitelům různých skupin a zájmů dojít prostřednictvím konzultace ke
společnému úhlu pohledu. Jsme potěšeni kroky, které již byly učiněny k tomu, abychom se naučili,
jak mohou být vhledy z Bahá’u’lláhova zjevení a ze zkušeností Bahá’í společenství uplatněny na
naléhavé sociální problémy na místní úrovni; v tomto ohledu se toho během devítiletého plánu zcela
jistě naučíme ještě mnohem více.
Přejeme si zdůraznit, že sociální činnosti a snahy účastnit se rozprav převládajících ve
společnosti, se v minulosti i v současnosti objevují nejenom v kontextu růstu, ale také jako výsledek
úsilí jednotlivých Bahá’í přispívat k pokroku společnosti způsoby, které jsou jim dostupné. Jako
osobní odezvu na Bahá’u’lláhovu výzvu pracovat pro zlepšení světa si různí věřící zvolili určitá
povolání a vyhledávají příležitosti podporovat aktivity podobně smýšlejících skupin a organizací.
Jejich snaha reagovat na řadu sociálních problémů vedla ke vzniku projektů, velkých i malých.
Skupiny jednotlivců založily četné organizace inspirované Bahá’í vírou pracující na dosažení mnoha
různých cílů a také byly zřízeny odborné organizace s cílem věnovat pozornost konkrétním
rozpravám. Všechny tyto snahy, ať jsou podnikány v jakémkoli měřítku, těží z možnosti čerpat
z principů a vhledů, kterými se řídí místní aktivity celosvětového Bahá’í společenství, a také čerpají
užitek z moudrého vedení místních a národních duchovních rad. Radujeme se, když vidíme tato
rozličná, harmonická vyjádření víry oddaných následovníků Požehnané krásy vznikající jako
odpověď na strasti zmateného a bolestně rozrušeného světa.
Vzdělávací úsilí a střediska vzdělávání
To, jak je v Bahá’í pojetí duchovní a společenské transformace důležité vzdělání, je sotva možné
přecenit. „Zauvažuj,“ prohlašuje Bahá’u’lláh, „nad zjevením světla Božího Jména ‚Vychovatel‘. Hle,
jak všechny věci nesou stopy tohoto zjevení, jak na něm záleží zlepšení všech bytostí.“ Pro práci na
budování společenství je důležitost vzdělání nezpochybnitelná a v oblasti sociální činnosti je ve
většině částí světa poskytování vzdělání i nadále charakteristickým příspěvkem Bahá’í věřících. Mezi
nejvýznačnější struktury a instituce vytvořené Bahá’í světem za účelem nabízení vzdělávání,
samozřejmě patří střediska vzdělávání. Síť národních a regionálních středisek vzdělávání, tak zdatně
fungující po celé zeměkouli, se vskutku řadí mezi nejvybranější ovoce předchozích sérií
celosvětových plánů. I nadále bude ústředním rysem plánů současné série budování kapacity
jednotlivých společenství sloužit, a to tím, že je umožňováno stále většímu počtu jednotlivců mít
prospěch z procesu středisek. Kapacita pro rozvoj společenství, která již byla vytvořena,
představovaná stovkami tisíc jednotlivců, již jsou schopni sloužit jako školitelé, animátoři či učitelé
dětských hodin, je zdrojem historického významu.
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Když jsme poprvé představili koncept středisek vzdělávání, bylo to v kontextu potřeby rozvíjet
lidské zdroje, aby na sebe vzaly úkoly expanze a konsolidace. V tomto důležitém okamžiku, když
právě započala nová série plánů, vás vyzýváme, abyste se na tento proces dívali z širší perspektivy.
Účast na kurzech středisek vzdělávání přátele Boží rostoucí měrou připravuje na stále větší
angažovanost v životě širšího společenství; vybavuje je znalostmi, vhledy a dovednostmi, jež jim
umožňují přispívat nejenom k procesu rozvoje jejich vlastního společenství, ale i k pokroku
společnosti. V krátkosti, střediska vzdělávání jsou mocným prostředkem, jímž dochází k uvolňování
společnost budující síly Víry. Ačkoliv úkol vyvinout učební materiály a osnovy, které tento záměr
podporují, představuje dlouhodobý počin, existující materiály již cílí na budování kapacity pro široké
spektrum iniciativ. Navíc nabízí souvislou ucelenou vzdělávací zkušenost od věku pěti let přes věk
juniorské mládeže až do dospělosti a slouží jako protipól ke vzorci aktivit, který se rozvinuje
v místních společenstvích. V této souvislosti nás těší, když vidíme bohaté vhledy, které přátelé
v různých částech světa v rozličných společenských a kulturních kontextech vytvářejí o aspektech
vývoje společenství. Mají-li tyto vhledy, i ty, které teprve vzniknou, přinášet prospěch Bahá’í
společenstvím v širším měřítku, bude potřeba rozšířit systémy pro přípravu a zdokonalování
vzdělávacích materiálů. S tímto na paměti zanedlouho představíme přístup, jenž bude tuto práci řídit
během nadcházejících let.
Jsme rádi, že vidíme, jak je, s ohledem na zvyšování kapacity středisek vzdělávání poskytovat
každé z těchto tří stadií vzdělávacího procesu, stále větší pozornost věnována zlepšování kvality
samotné vzdělávací zkušenosti, vedle toho, že je rozšiřován systém, jakým je poskytována.
Rozhodujícím požadavkem je umožnit všem, již přispívají k práci středisek vzdělávání, aby postupně
rozvíjeli své porozumění obsahu vzdělávání: jeho cílům, struktuře, pedagogickým principům,
metodologii, ústředním konceptům, vzájemným souvislostem. Mnohé správní rady středisek
vzdělávání byly v tomto ohledu podporovány skupinami spolupracovníků, jak bylo popsáno v našem
poselství vaší konferenci v roce 2015. Na některých místech také vznikly samostatné týmy, které se
začaly zaměřovat buď na dětské hodiny, nebo na skupiny juniorské mládeže, či na studijní kroužky,
identifikujíce faktory, které přispívají k jejich efektivitě, a nacházejíce způsoby, jak pomáhat přátelům
zapojeným do jednotlivých oblastí služby dále zvyšovat svou vlastní kapacitu. Členové pomocných
sborů v regionu a jejich asistenti jsou často prvními, kdo se stará o to, aby byly získané zkušenosti
předávány širšímu okruhu přátel v okolních klastrech a v rámci center intenzivní činnosti. Jednotlivci
s rozsáhlými zkušenostmi v propagování aktivit středisek vzdělávání slouží jako zdrojové osoby
a ukázalo se, že tito přátelé hrají klíčovou roli, když pomáhají střediskům vzdělávání v ranějším stadiu
vývoje v pokroku. Obecně to jsou nicméně poradci, kdo dbá na to, aby se všechna střediska
vzdělávání obeznámila s četnými zásadními vhledy, vytvářenými sesterskými institucemi
v sousedících zemích a regionech. Poradci zařídili, aby byla střediska vzdělávání uspořádána do
seskupení různých velikostí, což umožňuje sdílet poznatky získané nejzkušenějšími středisky
v mnohem větší míře, přičemž se za tímto účelem stále více využívá formálních seminářů. Během
příštího plánu bude potřeba všechna tato uspořádání posílit. V lokalitách, kde funguje centrum k šíření
poznatků o programu duchovního posilování juniorské mládeže, se ukázalo, že spolupráce mezi
centrem učení se a přidruženými středisky vzdělávání je nanejvýše plodná, a měla by se dále
prohlubovat: to, že sledují společný cíl a mají sdílenou touhu vidět, jak se klastry rozvíjejí, vytváří
ideální podmínky pro rozkvět ducha spolupráce a vzájemné pomoci. Znalosti, jež byly shromážděny
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o faktorech, které přispívají k účinnosti procesu středisek vzdělávání, jsou rozsáhlé a očekáváme, že
Mezinárodní centrum pro učení Víry tyto nové poznatky uspořádá a dá vám je k dispozici.
To, co jsme popsali výše, je vzdělávací systém ve stavu neustálého zdokonalování. To vyžaduje,
aby mnoho jednotlivců podalo pomocnou ruku jeho dalšímu vývoji; také to vyžaduje, aby střediska
vzdělávání, a Bahá’í instituce obecněji, plánovala více dopředu a zajistila, aby jednotlivci, kteří si
vytvořili značnou kapacitu podporovat vzdělávací úsilí společenství, byli schopni ve své službě
pokračovat a aby mohli, když se jejich životní okolnosti změní, být i nadále zapojeni do práce
středisek vzdělávání jinými smysluplnými způsoby. Každý následovník Bahá’u’lláha, který si je
vědom účinnosti procesu středisek vzdělávání, pocítí touhu nějak přispívat k jeho pokroku – toto se
v neposlední řadě týká Bahá’í mládeže. Střediska vzdělávání dobře vědí, že uvolnit potenciál, který
mladí lidé mají, je pro ně posvátným úkolem; nyní žádáme, aby se Bahá’í mládež dívala na budoucí
vývoj středisek vzdělávání v témže světle. Očekáváme, že v popředí devítiletého, celokomunitního
úsilí přivést střediska vzdělávání na vyšší úroveň fungování uvidíme rozsáhlé hnutí mládeže, které
bude udávat standard. Měla by využít každé příležitosti – ve školách a univerzitách a v místech
věnovaných práci, rodině či společenské interakci – a povzbuzovat více a více duší, aby těžily
z přínosu programů středisek. Někteří mladí lidé budou schopni věnovat nějaký čas službě – možná
i několik po sobě jdoucích let – a poskytovat ostatním, především těm mladším, než jsou sami,
vzdělání; pro mnohé pak bude podpora aktivit středisek vzdělávání stále přítomným rozměrem jejich
života během vlastního vzdělávání, i až si budou svým povoláním na tomto světě vydělávat na
živobytí; pro nikoho by však tyto snahy neměly být ničím menším než závazkem, jehož si hluboce
cení.
V mnoha částech světa bylo přirozeným výsledkem účasti jednotlivců a rodin v procesu středisek
vzdělávání zvýšené povědomí o důležitosti vzdělání všeho druhu. Přátelé sloužící jako učitelé
dětských hodin se horlivě zajímají o mnohé další aspekty vzdělávání těch, které učí, zatímco přátelé
sloužící jako školitelé a animátoři se přirozeně zaobírají mírou, do jaké ti, kteří se blíží věku
dospělosti, či do něj vstupují – dívky stejně jako chlapci – mají přístup k mnoha druhům vzdělání
a mohou z nich čerpat, přičemž se jejich zájem neomezuje pouze na kurzy, které nabízí sama střediska
vzdělávání. Mohou kupříkladu povzbuzovat mladé lidi, aby zvážili možnost vyučit se nějakému
řemeslu či studovat na univerzitě. Ohromilo nás to, že v mnoha společenstvích zapojení velkého počtu
lidí do procesu středisek vzdělávání vedlo k postupnému přetvoření tohoto aspektu kultury v rámci
dané skupiny obyvatel. Instituce Víry budou muset převzít odpovědnost a zajistit, že bude moci
docházet k naplnění vznešených ctižádostí, které se, jak se tímto způsobem zvyšuje uvědomění,
v mladých lidech rodí – ctižádostí získat vzdělání a vyučit se, což jim umožní poskytovat celoživotní
smysluplnou službu společnosti. Tento dlouhodobý rozvoj společenství, a v konečném důsledku
celého národa, z generace na generaci do značné míry závisí na úsilí vloženém do těch, již převezmou
odpovědnost za kolektivní společenský pokrok.
Toto zkoumání ústředního postavení vzdělání ve společenství založeném na Bahá’í principech by
nebylo úplné bez jednoho dalšího postřehu. Shoghi Effendi kladl značný důraz na důležitost „úsilí
o získání přiměřenějšího pochopení významu Bahá’u’lláhova nesmírného Zjevení“ prostřednictvím
„stálého snažení“. Střediska vzdělávání jako nástroj pro systematické vystavování neomezeného počtu
duší životodárným vodám Zjevení a nevyčerpatelnému významu Slova Božího nemají obdoby. Leč
snahy přátel zlepšit své porozumění Víře a jejímu učení se samozřejmě neomezují na účast v procesu
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středisek vzdělávání. Vskutku, jedním ze silných ukazatelů účinnosti středisek vzdělávání je žízeň,
kterou vzbuzují v těch, kdož studují jejich materiály, aby dále pokračovali ve studiu Bahá’u’lláhovy
věci – individuálně, ale i kolektivně, ve formálních prostředích vytvořených institucemi či v méně
formálním uspořádání. Krom samotného studia Zjevení má toto učení velmi významné důsledky pro
nesčetné obory lidského úsilí. Význačným příkladem jednoho typu vzdělání, jímž se mladí věřící
hlouběji obeznamují s Bahá’í stanoviskem k otázkám týkajícím se pokroku lidstva, je účast na
seminářích pořádaných Institutem pro studia globální prosperity. Vzhledem k rozsáhlosti oceánu
Zjevení bude zřejmé, že prozkoumávat jeho hloubky je celoživotním zaměstnáním každé duše, jež
bude kráčet po stezce služby.
S tím, jak přínos Víry k pokroku společnosti v různých částech světa nabývá větší viditelnosti,
bude Bahá’í společenství stále více vyzýváno, aby vysvětlilo principy, jež hlásá, a prokázalo jejich
uplatnitelnost na problémy, jimž lidstvo čelí. Čím více vzkvétá a prospívá intelektuální život
společenství, tím větší je jeho schopnost na tuto výzvu odpovědět. Na Bahá’u’lláhových stoupencích
bude spočívat úkol poskytovat ve světě idejí intelektuální preciznost a jasnost myšlení, které budou
odpovídat jejich závazku k duchovnímu a materiálnímu pokroku ve světě činů.
Zvyšování administrativní schopnosti na všech úrovních
Před osmdesáti lety byla v dopise napsaném jménem Strážce Bahá’í správa popsána jako „první
obrysy toho, co se v budoucnosti stane sociálním životem a zákony komunitního žití“. Dnes, na
začátku druhého století Formativního věku, se podoba Bahá’í správy již značně rozvinula a její
pokračující vývoj bude pro uvolňování síly Víry budovat společnost zásadní.
Administrativa Víry v místních společenstvích je samozřejmě důvěrně spjatá s vývojem místních
duchovních rad. Tyto rodící se domy spravedlnosti jsou Shoghi Effendim popsány jako „hlavní zdroje
síly Bahá’í společnosti i stěžejní základy jeho správní struktury“ a Shoghi Effendi velmi zdůrazňuje
důležitost jejich utváření. V roce 1995 jsme vyzvali k obnovení postupu, který požadoval, aby
všechny místní rady, i ty, jež jsou nově utvářené, byly voleny První den Riḍvánu spíše než
v kteroukoli jinou dobu v roce. Tento vývoj souvisel se skutečností, že ačkoli s volebním procesem
mohou pomáhat věřící mimo lokalitu, primární odpovědnost za zvolení duchovní rady a za udržování
jejího působení spočívá na Bahá’í věřících žijících v daném místě; mnohé záleží na jejich
připravenosti vykonávat administrativní činnost. V nedávných letech jsme viděli, jak může vědomí
Bahá’í identity v oblasti postupně nabývat na síle s tím, jak mezi jednotlivci a rodinami žijícími
v daném místě dochází k upevnění vzorce činnosti zakotveného v Bahá‘í učení. Často se tedy stává,
že v okamžiku, kdy je v lokalitě možné vytvořit novou místní duchovní radu, dané společenství již
v souvislosti se snahami o budování komunity dosáhlo určité úrovně kapacity. Jak se tato chvíle blíží
– a neměla by se přehnaně oddalovat – je třeba vynakládat úsilí a podporovat přátele, aby doceňovali
formální aspekty komunitního života související s Bahá’í správou. Místní rada, jež vznikne v takovém
prostředí, si je pravděpodobně dobře vědoma své odpovědnosti povzbuzovat a posilovat ony aktivity,
které pomáhají udržovat životem kypící společenství. Bude však také potřebovat získat zběhlost
v plnění širokého spektra dalších odpovědností a podpora, kterou jí budou poskytovat členové vašich
pomocných sborů a jejich asistenti, bude životně důležitá. V našem poselství vaší konferenci v roce
2010 jsme popsali stezku vývoje takové duchovní rady a zmínili jsme různé aspekty jejího působení,
jimž bude třeba věnovat pozornost, včetně její schopnosti zvládat a rozvíjet místní fond a časem také
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podporovat iniciativy v oblasti sociální činnosti a jednat s orgány místní samosprávy a občanské
společnosti. O přínosu, který získá společenství, jemuž taková rada slouží, se není třeba podrobně
rozepisovat.
Žádáme vás, abyste ve vašich jednáních s národními duchovními a regionálními Bahá’í radami
věnovali pozornost záležitosti ustavení místních duchovních rad a upevnění jejich působení,
především pak v oblastech, kde tento aspekt růstu možná nebyl tolik zdůrazňován. Očekáváme, že
toto přispěje k tomu, že počet nově ustavených místních rad bude rok od roku rychle narůstat.
V některých zemích bude potřeba, abyste ve svých konzultacích zvážili, zda je existující uspořádání
pro vymezení hranic mezi jednotlivými lokalitami ve venkovských oblastech adekvátní.
Jeden působivý vhled, který se objevil, je, že míra, do jaké je ve společenství uznáváno postavení
a vedoucí pozice místní rady, souvisí s tím, jak hluboké porozumění mají věřící stran posvátnosti
volebního procesu a své povinnosti se jej účastnit – v atmosféře zcela osvobozené od poskvrny
vzájemného přesvědčování či světských postojů ohledně moci. S tím, jak se ve společenství zvyšuje
porozumění duchovním principům, jež jsou základem Bahá’í voleb, vytváří se nové pojetí, co pro
člověka znamená být povolán ke službě v instituci, a současně roste porozumění vztahů mezi
jednotlivcem, společenstvím a místní radou a jejími správními orgány. Tam, kde bylo vynakládáno
systematické úsilí podněcovat a rok po roce udržovat ve společenství rozhovory o utvoření místní
rady a o jejím účelu, se budou síla zvoleného orgánu a dynamika komunitního života navzájem
posilovat.
Toto vzájemné působení bylo obzvlášť patrné během posledních dvou let v místech, kde jsme
schválili přijetí dvoustupňového volebního procesu pro místní duchovní rady; přístup, jehož kořeny
sahají do pokynů, které dal ‘Abdu’l-Bahá místní duchovní radě Teheránu. Během tohoto období již
začalo být touto metodou voleno dvacet dva místních rad rozptýlených po více než osmi zemích.
V mnoha ohledech je tento způsob volby podobný volbě národní duchovní rady a zahrnuje rozdělení
lokality do jednotek, přičemž v každé z nich je zvolen jeden či více delegátů, načež delegáti zvolí
členy místní rady. Úměrně s tím, jak se zvětšuje počet Bahá’í žijících v lokalitě a zvyšuje se
schopnost společenství zvládat komplexnost, se stávají argumenty pro zavedení dvoustupňového
volebního procesu přesvědčivějšími. Obdobně předpokládáme, že v nadcházejícím plánu schválíme
zavedení této metody volby místní rady v mnoha dalších místech, městských i venkovských, kde jsou
pro tento krok příhodné podmínky.
Místní duchovní rada má neustále intenzivní zájem učit se, jak nejlépe postupovat v práci
na budování společenství ve své jurisdikci, a tak pravidelně konzultuje s přáteli zapojenými do
koordinace úsilí v klastru. Zblízka sleduje vývoj ve všech centrech intenzivní činnosti v lokalitě,
především tím, že nabízí pomoc týmům věřících, které tam vznikly a podněcují proces růstu. Obecně
řečeno, čím více zintenzivňování činnosti vyžaduje organizační opatření na úrovni lokality či v
jejích částech – například při organizování kampaní domácích návštěv, doprovázení rodin, které
pořádají devocionální setkání, či jejich povzbuzování, aby vytvořily skupiny a pracovaly společně –
tím markantnější je role, kterou v tomto na sebe může vzít místní rada. V lokalitách, kde jsou do
náručí Bahá’í aktivit přijímány velké počty lidí a kde se zvyšuje komplexnost práce duchovní rady a
jejích mnohačetných odpovědností, rada někdy zjišťuje, že její tajemník potřebuje podporu kanceláře
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s personálem, a postupem času se jako stále naléhavější ukazuje potřeba mít náležitý místní
Ḥaẓíratu’l-Quds.
Jak na sebe místní rady začínají brát větší a větší díl odpovědnosti za péči o vývoj společenství,
musí instituce na regionální a národní úrovni být systematičtější ve svém úsilí je podporovat.
S potěšením jsme si všimli, že se národní či regionální rady touto potřebou metodicky zabývají,
například když svolávají pravidelná setkání s tajemníky a jinými činovníky místních rad, aby s nimi
konzultovaly o rozvinování specifických směrů činnosti.
Tam, kde se regionální rada zdokonalila v administrativních schopnostech, včetně schopnosti
poskytovat odpovídající typ podpory mnoha klastrům najednou, toto napomáhá ke zrychlenému
pokroku v celém regionu. V našem poselství vaší konferenci v roce 2015 bylo uvedeno, že v menších
zemích, kde si okolnosti zatím nevyžádaly ustavení regionálních rad, bude třeba, aby na národní
úrovni vznikla formální struktura, která bude mít za úkol pomáhat klastrům postupovat kupředu.
Žádáme, abyste v zemích, kde k tomu ještě nedošlo, nyní konzultovali s národními radami o krocích,
jež je možné učinit ke jmenování této formální struktury, jmenovitě národního výboru pro růst, který
může mít tři, pět či sedm členů. Národní rada bude muset této instituci dát potřebnou volnost, aby
mohla podporovat posun klastrů, čerpajíc relevantní vhledy získané z poznatků o regionálních radách.
Mezi její odpovědnosti může patřit jmenování oblastních výborů pro učení Víry, povzbuzujíc je při
plnění plánů, které si vytýčily, zařizování nasazení domácích průkopníků, podporování projektů učení
Víry a distribuce ústřední literatury. Pro výbor bude prospěšné, bude-li moci úzce spolupracovat se
středisky vzdělávání, kteréžto samy jsou orgánem národní rady, a se členy pomocných sborů poradců
sloužícími v dané zemi, a bude-li také moci komunikovat přímo s příslušným poradcem. Ačkoli si
národní rada bude přirozeně přát být o práci výboru stále informována a poskytovat mu vedení,
podporu a povzbuzení, mělo by jí vytvoření subjektu, který se bude plně věnovat podporování růstu,
umožnit věnovat větší pozornost dalším důležitým záležitostem. Také v zemích, kde regionální rady
utvořeny ještě nebyly, ale časem by mohly být ustaveny, by nyní měl být jmenován národní výbor pro
růst.
S tím, jak duchovní energie uvolněné upřímnou prací na plánu nabývají na síle, setkávají se
s odporem stejně mocných, opačně působících sil, jež brání lidstvu v dosažení plné dospělosti.
Navzdory takovým silám je třeba zachovat a posílit životaschopnost různých směrů činnosti, jimž se
přátelé věnují na místní úrovni. Tato rozhodující odpovědnost je obzvláště důležitá pro členy obou
pomocných sborů, již jsou díky svým četným, náročným povinnostem v úzkém kontaktu
s podmínkami v místních společenstvích a rovněž jsou ve střehu ohledně všeho, co by mohlo ovlivnit
duch společenství. Napříč různými kulturami a sociálními prostředími musí pomáhat přátelům čelit
různým druhům výzev: pomoci dříve znepřáteleným skupinám nalézt jednotu prostřednictvím
sledování společného cíle; naučit se odkládat zděděné obyčeje a postoje, které patří do období
dospívání lidstva, a překonávat předsudky všeho druhu; střežit se před tendencí nahlížet na věci
cynicky a zrakem hledajícím chyby a místo toho si udržovat dychtivý a konstruktivní náhled; uvádět
princip rovnosti žen a mužů do praxe; odvrhnout netečnost a apatii vykonáváním individuální
iniciativy; stavět podporu plánů kolektivní činnosti před své vlastní osobní preference; využívat sílu
moderních technologií, aniž by však podlehli jejich potenciálně oslabujícím účinkům; cenit si
sladkosti učení Víry a radosti ze služby lidstvu nad světské zájmy; odmítnout omamnost konzumu;
odvrátit se od materialistických ideologií a světonázorů, které agresivně prosazují, a svůj pohled upřít
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na zářící maják, jímž jsou zákony a principy Boží. Tyto, a ještě mnohé další, představují impozantní
výčet odpovědností, které musí společnost věrných plnit, až bude proplouvat tím, co bude zajisté
představovat bouřlivá léta v životě lidstva. Vaše pomocné sbory, jež se tak úctyhodně zhostily své
úlohy v rozvoji procesu vstupování do Víry v zástupech, musí stejnou měrou čelit všem podobným
výzvám, ať se objeví kdykoli a kdekoli. Kéž mohou silou dobrého příkladu a poskytováním jasných
a dobrých rad pomáhat přátelům růst ve víře, jistotě a oddanosti životu služby a doprovázet je při
budování společenství, jež jsou útočišti míru; místy, kde může trýzněné a spory pošramocené lidstvo
nalézt útulek.
Během posledních sérií plánů se jako jedna z nejsilnějších stránek společenství vynořila jeho
schopnost zůstat zaměřené na nejnaléhavější potřeby Víry. Toto vědomé zaměření však musí uvádět
v soulad mnoho směrů činnosti, z nichž všechny musí postupovat kupředu, aniž by si navzájem
konkurovaly. Toto volá po vizi s větším záběrem, vytříbenějším chápání současně existujících
naléhavých požadavků, přidané flexibilitě a zvýšené institucionální spolupráci. Jsme si vědomi, že
zdroje Víry jsou konečné a jednotlivci cítí, že čelí mnoha nárokům na svůj čas. Ale jak se v daném
místě plán rozvinuje a šiky těch, již jsou ochotni sloužit, mohutní, rozličné aspekty bohatého
a pulzujícího života Bahá’í společenství postoupí do dalšího stadia a síla Víry budovat společnost
se jasně rozzáří.
Historické poslání
Doufáme, že jsme vás na těchto stránkách přesvědčili, že současné schopnosti Bahá’í
společenství, spojené s kázní, kterou společenství získalo usilovným soustředěním na ucelený rámec
pro činnost, jej připravily na rozsáhlou, náročnou zkoušku všech jeho zdrojů, duchovních
i materiálních. Plán, který zakrátko započne – první velký počin v posvátném dvaceti pětiletém
podniku zahrnujícím svým záběrem i významností celé generace – bude klást požadavky na
jednotlivého věřícího, společenství i instituce připomínající požadavky, které Strážce kladl na Bahá’í
svět na úvodu Desetiletého tažení. Pokud přátelé díky milosti Všemohoucího Boha uspějí a dosáhnou
výšin hrdinství, k nimž jsou nyní vyzýváni, historie zcela jistě jejich činům vzdá poctu slovy stejně
květnatými, jakými vyznamenává slavné skutky, jež zdobí letopisy prvního století Formativního věku.
Vkládáme ve vás a v národní duchovní rady velkou důvěru, že zajistíte, aby při všech snahách
o seznámení přátel s povahou tohoto kolektivního počinu zůstávalo stále na zřeteli historické
hledisko. Dnešní civilizace, byla navzdory vší své materiální rozvinutosti shledána nepostačující a
Nejvyšším perem byl vyřčen ortel: „Cožpak nevíte, že jsme svinuli vše, co lidé vlastnili, a místo toho
rozvinuli nový řád?“ Ustavení Božské civilizace je slovy Strážce „prvotním posláním Bahá’í víry“.
Má být vybudována na těch nejzákladnějších vlastnostech - vlastnostech, které svět tuze potřebuje:
na jednotě, důvěryhodnosti, vzájemné podpoře, spolupráci, sounáležitosti, nesobeckosti, oddanosti
pravdě, pocitu odpovědnosti, žízni po učení se, lásce vše objímajícího srdce.
Jak jen toužíme vidět lidstvo osvícené láskou svého Pána; jak jen toužíme slyšet Jeho chválu ze
všech úst. Jste-li si vědomi horoucnosti našeho přání, uvědomujete si i pohnutí, s jakým, když
pokládáme hlavu na Nejsvětější práh, úpěnlivě prosíme Bahá’u’lláha, aby vás i všechny, již Jeho
vzácnou Víru chovají v lásce, učinil stále dokonalejšími řečišti Jeho nevýslovné milosti.
[podepsán: Světový dům spravedlnosti]

