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Členům pomocných sborů poradců po celém světě  

Draze milovaní přátelé, 

v tento den, který jsme vyhlíželi s tak velkým očekáváním, že vás všechny přivítáme ve 

Svaté zemi na společné konferenci se členy kontinentálních sborů poradců, cítíme pohnutí 

vám napsat a vyjádřit náš smutek, že vzhledem k podmínkám na světě se toto toužené 

shromáždění nemohlo konat. City, jež jsme doufali, že vám vyjádříme osobně, musíme nyní 

sdělit zdáli. Leč vzdálenost nesnižuje intenzitu lásky, v níž vás všechny do jednoho chováme. 

 Ode dne prvního veřejného čtení Poslední vůle ‘Abdu’l-Baháa uběhlo jedno sto let. 

V onom drahocenném dokumentu ‘Abdu’l-Bahá vyložil povinnosti Rukou Věci Boží, 

k jejichž podpoře byly pomocné sbory pro propagaci a ochranu původně vytvořeny. Vyzval 

Ruce Věci k tomu „šířit Božské vůně, povznášet duše lidí, pěstovat učenost, zdokonalovat 

charakter všech lidí a po všechen čas a za každých okolností být posvěceny a odpoutány od 

pozemských věcí.“ Když nyní čteme tato slova, připomínají nám službu, kterou každý z vás 

koná napříč Bahá’í světem. Celosvětové Bahá’í společenství je vskutku celé instituci 

poradců, včetně těch, již v uplynulých letech sloužili jako kontinentální poradci, členové 

pomocných sborů a asistenti, zavázáno vděčností. Bez takové oddané služby tolika lidí by ty 

úžasné pokroky učiněné v nedávných desetiletích, jež jsou v dnešním světě očividné, 

nemohly nastat. A nezbytným přínosem k onomu pokroku bylo vedení a povzbuzování 

poskytované Mezinárodním centrem pro učení Víry: instituce činorodé, bystrozraké 

a naprosto neúnavné.   

Nyní jste již měli příležitost se seznámit s ustanoveními devítiletého plánu a zamyslet se 

nad jeho důsledky. Jak bude patrné, rozsah sfér, v nichž jsou věřící v rámci své oblasti žádáni 

sloužit, aby ve stále větším měřítku uvolňovali společnost budující sílu Víry, se rozšířil. 

Příslušně se také rozšířil rozsah záležitostí, jimž musíte věnovat vážnou pozornost. Vaše úsilí 

je nedílnou součástí práce na rozvoji kapacity přispívat ke snahám Bahá’í společenství 

v různých oblastech činnosti a stejně tak je vaše úsilí nedílnou součástí pomoci přátelům 

prokazovat v praxi schopnosti, jež si osvojili. Když se věnujete oběma těmto potřebám, i 

obecněji když plníte svou odpovědnost za vzdělávání a zlepšování charakteru, samozřejmě se 

do značné míry spoléháte na efektivnost procesu středisek. Již od svého založení jsou 

střediska základním nástrojem pro vaši práci a vaše energická podpora je stejnou měrou 

zásadní pro jejich rozvoj. Máme tudíž velkou radost, když vidíme výrazný, upřímný duch 

spolupráce, jenž je charakteristický pro váš vztah ke všem, kdož jsou za koordinaci práce 

středisek odpovědni. 
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Zajisté jste si již přečetli popis, kde jsme v poselství poradcům před několika dny 

představili, jak musíte pomáhat přátelům nalézat příhodnou odpověď na každou z mnoha 

výzev, na které při své práci na plánu narazí. V tomto ohledu jsme si jisti, že jste si vědomi 

toho, že ať mají vaše rady sebeprospěšnější vliv, váš příklad bude mít vliv ještě větší. 

Pozoruhodnou silou vašeho úřadu je, že propojuje věřící na různých úrovních Bahá’í správy 

a posiluje duch spolupráce, jež je spájí. Máte životně důležitou povinnost zvyšovat povědomí 

o účelu Bahá’í správy a pomáhat s ustavováním a správným fungováním nových místních 

duchovních rad. Pomáháte přátelům, aby zůstali zapojeni do plánů a projektů Bahá’í institucí 

působících na místní, regionální a národní úrovni. V konečném důsledku tím, že 

povzbuzujete přátele studovat poselství, když jsou vydávána, a tato studia vedete, posilujete 

pouto mezi přáteli a Světovým domem spravedlnosti. Věřící u vás hledají hodnověrné 

porozumění plánu a odvážný příklad, jak jeho ustavení zavádět do praxe, především při učení 

Víry. Vaše zevrubná obeznámenost s reálnými poměry v různých oblastech sdružená s vaším 

důkladným pochopením toho, co je k pokroku Věci zapotřebí, vás staví do ideální pozice 

hloubavě, tvořivě a příhodně přispívat ke konzultacím o tom, jak ve všech jednotlivých 

prostředích uvolňovat společnost budující sílu Věci.   

Kromě výše uvedeného chceme obrátit pozornost na vaši zvláštní úlohu při 

povzbuzování mládeže. Tolik mládežníků, již nyní dosahují vítězství pro Věc, bylo 

inspirováno členem pomocného sboru nebo asistentem, jejichž nadšená podpora a duch 

obětavosti je naučily spoléhat se na moc božských utvrzení a odvážně vstoupit na pole 

služby. Vaše odpovědnost sahá ještě dále a zahrnuje podporu vzdělání dětí a juniorů, 

povznesení mládeže a posilování vzoru rodinného života, díky němuž vyroste generace za 

generací posvěcených duší, věrných následovníků Bahá’u’lláha, kteří dali přednost zlepšení 

světa před svými osobními zájmy. Mládežníci, kteří budou v posledním roce devítiletého 

plánu vykonávat skutky služby, aby zaručili jeho konečný úspěch, jsou v mnoha případech 

dnes těmi dětmi, které potřebují být podporovány ve své lásce k Požehnané kráse a ve svém 

chápání Jeho poslání.  

Milovaní přátelé, buďte ve svých okamžicích modlitby ujištěni, že všechny vaše 

naléhavé žádosti Bahá’u’lláhovi jsou doprovázeny našimi vlastními úpěnlivými prosbami ve 

svatyních vaším jménem. Nechť váš pohyb i váš klid jsou vedeny mírnými vánky Jeho Vůle 

a nechť vám On udělí trvalý dar, že je vám umožněno Mu sloužit v souladu s Jeho přáním. 

 

[podepsán: Světový dům spravedlnosti] 


