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Bahá’í volBy

Citáty a vedení

Národní duchovní rada Bahá’í České republiky, 2022



1.   Jedním z podstatných cílů Bahá’í volebních postupů a metod je, vskutku, rozvoj ducha zodpovědnosti u 
každého věřícího. Tím, že [tyto postupy] kladou důraz na nutnost zachovat u voleb jeho úplnou svobodu, 
vyplývá z nich povinnost stát se aktivním a dobře informovaným členem Bahá’í společenství, ve kterém žije.

(Z dopisu napsaného jménem Shoghi Effendiho jednomu věřícímu, 4. února 1935; Lights of Guidance č. 32)

2.   Síla a pokrok Bahá’í společenství závisí na zvolení čistých, věrných a aktivních duší... Agitace je 
opovrženíhodná.... 

(Z dopisu napsaného jménem Shoghi Effendiho jedné místní duchovní radě, 9. dubna 1932; do angličtiny přeloženo z perštiny)

3.   V den voleb se přátelé musí z celého srdce účastnit voleb v jednotě a přátelství, své srdce obrátit k Bohu, 
odpoutat se ode všeho krom Něj, hledat Jeho vedení a úpěnlivě prosit o Jeho pomoc a štědrost.

(Z dopisu Strážce přátelům v Persii, 27. února 1923; Lights of Guidance č. 38)

4.   Domnívám se, že musím znovu zdůraznit, jak zásadně důležité a nezbytné je právo volit – je to posvátná 
odpovědnost, o niž by neměl být žádný uznaný dospělý věřící připraven.... Toto pro Víru charakteristické 
právo, které věřící má, avšak neznamená ani nenaznačuje povinnost hlasovat, pokud věřícímu připadá, že jej 
poměry, ve kterých žije, neopravňují či mu neumožňují toto právo vykonat inteligentně a s porozuměním. Je 
to záležitost, kterou je třeba ponechat na rozhodnutí každého věřícího podle jeho svědomí a uvážení....

(Ručně napsané Shoghi Effendim, přiloženo k dopisu z 28. dubna 1935 napsanému jeho jménem Národní duchovní radě 
Spojených států a Kanady; Messages to America: Selected Letters and Cablegrams Addressed to the Bahá’ís of North America 

1932-1946, str. 3-4)

5.   Cílem by vždy mělo být vzdělávat přátele během celého roku, aby na svou účast v Bahá’í volbách pohlíželi ne 
pouze jako na právo, jež uskutečňují, ale i jako na duchovní povinnost, která, je-li vykonána v řádném Bahá’í 
duchu, přispívá ke zdraví a růstu Bahá’í společenství.

(Z memoranda z 18. června 1980 Mezinárodnímu centru pro učení Víry)

6.   Tyto místní duchovní rady budou muset být zvoleny přímo přáteli a každý prohlášený věřící starší 21 let1, 
dalek toho, že by se distancoval či zaujal lhostejný či individuální postoj, by měl považovat za svou posvátnou 
povinnost se svědomitě a horlivě účastnit voleb do své duchovní rady, její konsolidace a efektivního fungování.

(Z dopisu z 12. března 1923 Bahá’í věřícím Západu, Japonska a Austrálie a Oceánie; Bahá’í Administration, str. 39)

7.   Neexistuje žádný minimální počet hlasů, který by byl potřebný, aby byly volby považovány za platné, a to ani v 
případě místní duchovní rady ani pro delegáty národního konventu. Je nicméně žádoucí, aby se voleb účastnil 
každý oprávněný volič, a vaše duchovní rada by měla všechny věřící k tomuto povzbuzovat...

(Z dopisu z 10. července napsaného jménem Světového domu spravedlnosti jedné národní duchovní radě)

1  S platností od Riḍvánu 2021, věk voličů pro místní duchovní rady byl snížen na 18; viz citáty č. 15 a 16.



8.    Aby věřící mohl v době voleb učinit moudrou volbu, je nezbytné, aby byl v úzkém a neustálém kontaktu se 
všemi svými souvěrci, aby měl přehled o všech místních aktivitách, ať se týkají učení Víry, administrativy či 
jiného, a aby se plně a z celého srdce se podílet na záležitostech místních i národních výborů a duchovních 
rad ve své zemi. Pouze takto si věřící může rozvinout skutečné společenské povědomí a osvojit si opravdový 
smysl odpovědnosti v záležitostech, jež se týkají zájmů Věci. Život Bahá’í společenství tak ukládá každému 
loajálnímu a věrnému věřícímu povinnost stát se inteligentním, dobře informovaným a zodpovědným 
voličem, a také mu dává možnost se do takovéto pozice povznést. A protože praxe nominovat kandidáta ve 
volbách brání věřícímu v rozvoji těchto vlastností a navíc vede ke korupci a stranickosti, je třeba ji ve všech 
Bahá’í volbách zcela zavrhnout.

(Z dopisu napsaného jménem Shoghi Effendiho jednomu věřícímu, 4. února 1935; Lights of Guidance  č. 34)

9.   Domnívám se, že odkazování na osobnosti před volbami by vedlo k nedorozumění a rozporům. Přátelé by se 
spíše měli spolu navzájem důkladně seznámit, vyměňovat si názory, nenuceně se spolu ve společnosti stýkat a 
mezi sebou diskutovat o požadavcích a předpokladech pro takové členství, aniž by je vztahovali na konkrétní 
osoby či se zmiňovali o konkrétních lidech, byť nepřímo, ale měli by zdůrazňovat, že je nutné se plně seznámit 
s předpoklady pro členství uvedenými v deskách našeho Milovaného a dozvědět se více jeden o druhém na 
základě přímých osobních zkušeností, nikoli na základě zpráv a názorů našich přátel.

(Z dopisu Shoghi Effendiho duchovní radě města Arkon, stát Ohio, 14. května 1927; Lights of Guidance č. 36)

10. ...volič ... je vyzýván, aby nevolil nikoho jiného než ty, k jejichž podpoře ho inspirovala modlitba a rozjímání. 

(Z dopisu napsaného jménem Shoghi Effendiho národní duchovní radě Spojených států a Kanady, 27. května 1927; Lights of 
Guidance č. 39)

11. Přátelé se musí ... plně obrátit k Bohu a účastnit se voleb s čistými motivy, svobodným duchem a posvátným 
srdcem.

(Z dopisu Strážce přátelům v Persii, 16. ledna 1932; Lights of Guidance č. 44)

12. Znovu se na každého z vás upřímně obracím a s veškerým zápalem svého přesvědčení vás opětovně žádám, 
abyste před nadcházejícím konventem a v jeho průběhu vynaložili další úsilí, tentokrát spontánnější 
a nezištnější než dříve, a snažili se přistoupit ke svému úkolu – k volbě delegátů, jakož i k volbě svých 
národních a místních zástupců – s takovou čistotou ducha, jež jediná může splnit nejvroucnější přání našeho 
Milovaného. Připomeňme si Jeho výslovné a často opakované ujištění, že každá duchovní rada zvolená v oné 
vytříbené atmosféře nezištnosti a odpoutanosti je vpravdě ustanovena Bohem, že její výrok je vskutku božsky 
inspirován a že by se všichni měli bezvýhradně a s radostí podřídit jejímu rozhodnutí.

Snažme se nejprve tyto obtížné, leč nezbytné podmínky naplnit ve vlastním životě, abychom spokojeni a 
ujištěni mohli z tohoto nového roku činnosti učinit rok hojného požehnání a nebývalých úspěchů.

Kéž se toto nejdražší přání splní!

(Shoghi Effendi, 23. února 1924)

13. ... vybraní delegáti jsou povinni zvažovat bez sebemenší stopy zaujetí a předsudků a bez ohledu na jakékoli 
materiální hledisko jména pouze těch, v nichž se snoubí nezbytné vlastnosti neochvějné věrnosti, nesobecké 
obětavosti, dobře cvičené mysli, osvědčených schopností a zralé zkušenosti.

(Z dopisu napsaného Shoghi Effendim, 3. června 1925; Bahá’í Administration, str. 88)



14. Musí se patřičně zvážit jejich skutečné schopnosti a současné úspěchy a pouze ti, kteří mají ke členství nejlepší 
způsobilost, ať jde o muže nebo ženy, a bez ohledu na jejich společenské postavení, by měli být zvoleni na 
mimořádně zodpovědnou pozici člena Bahá’í rady.

(Z dopisu napsaného Shoghi Effendim národní duchovní radě Indie a Barmy, 27. prosince 1923)

15. ... jsme rozhodli, že ihned po tomto Riḍvánu, ačkoli věk, kdy se věřící stane volitelným pro službu v duchovní 
radě, zůstane dvacet jedna, se věk, kdy věřící může volit v Bahá’í volbách, sníží na osmnáct. Nemáme 
sebemenších pochybností, že Bahá’í mládež po celém světě, která je plnoletá, si naši důvěru v její schopnost 
„svědomitě a pilně“ splnit tuto „posvátnou povinnost“, ke které je povolán každý Bahá’í volič, zaslouží.

(Světový dům spravedlnosti, Riḍvánové poselství 2021)

16. Jak je uvedeno v Riḍvánovém poselství 2021 Světového domu spravedlnosti, ihned po letošním Riḍvánu se 
věk, kdy věřící může volit v Bahá’í volbách, snižuje na osmnáct. Dům spravedlnosti nám dal pokyny, abychom 
vám poslali další informace ohledně této změny. Jak již víte, věk, kdy se věřící stává volitelným pro službu v 
duchovní radě, zůstává dvacet jedna; toto platí i pro věk, kdy je věřící volitelný pro službu v regionální Bahá’í 
radě. Ačkoliv Bahá’í věřící, který dosáhl osmnácti let, se stává oprávněným volit na jednotkovém konventu, 
věk, kdy se věřící stává volitelným pro volby jako delegát národního konventu také zůstává dvacet jedna let.

(Světový dům spravedlnosti, oddělení sekretariátu, 21. dubna 2021)

17. Střezte se, střezte se, aby odporný zápach stran a národů ... a jejich zhoubné metody, jako jsou intriky, 
stranická politika a propaganda – praktiky, které jsou odpudivé už svým názvem – nikdy nedosáhly Bahá’í 
společenství, neměly na přátele žádný vliv a nepřivedly tak veškerou duchovnost vniveč. Přátelé by měli svou 
oddaností, láskou, věrností a altruismem tyto zlé praktiky zrušit, nikoliv je napodobovat. Teprve poté, co 
přátelé budou tyto špatnosti zcela ignorovat a očistí se od nich, může Boží duch proniknout do těla lidstva a 
Bahá’í společenství a působit tam.

(Ze spisů Shoghi Effendiho či z dopisů napsaných jeho jménem)

18. Voliči ... musí s modlitbou a oddaností a po meditaci a rozjímání zvolit věrné, upřímné, zkušené, schopné a 
kompetentní duše, které jsou hodny členství...“

(Ze spisů Shoghi Effendiho či z dopisů napsaných jeho jménem)

19. ... je třeba dbát nejvyšší opatrnosti a péče, aby delegátům nic nebránilo v plném a svobodném výkonu jejich 
funkcí. Při výkonu této posvátné funkce by vůbec žádný vliv, žádný nátlak z jakékoli strany ... neměl za 
žádných okolností ovlivňovat jejich názory nebo omezovat jejich svobodu.

(Ze spisů Shoghi Effendiho či z dopisů napsaných jeho jménem)

 



SVĚTOVÝ DŮM SPRAVEDLNOSTI

25. března 2007

Bahá’í věřícím světa

Drazí Bahá’í přátelé,

jedním ze znaků rozkladu společnosti ve všech částech světa je narušení důvěry a spolupráce mezi jednotlivci 
a správními institucemi. V mnoha zemích má volební proces špatnou pověst kvůli všudypřítomné korupci. 
K dalšímu prohlubování nedůvěry v tento životně důležitý proces přispívá vliv, který na jeho výsledek mají 
jisté zájmové skupiny s přístupem k opulentním fondům, omezení svobodné volby, která jsou vlastní systému 
stranické politiky, a pokřivený pohled veřejnosti na kandidáty, který je způsoben zaujatými vyjádřeními v 
médiích. Následky jsou apatie, odcizení, rozčarování a také rostoucí pocit beznaděje, pramenící z toho, že je velmi 
nepravděpodobné, že povstanou ti nejschopnější občané, již by se zabývali četnými problémy nefungujícího 
společenského řádu. Všude je zřejmá touha po institucích, které budou zajišťovat spravedlnost, odstraňovat útlak 
a podporovat trvalou jednotu mezi různorodými prvky společnosti.

Bahá’u’lláhův světový řád je onen božsky ustanovený systém, který státy a národy tak zoufale hledají. Tento 
Řád, který Báb opěvoval v perském Bayánu a jehož základní prvky stanovil Sám Bahá’u’lláh, nemá v historii 
lidstva obdoby pro své vysoké měřítko spravedlnosti, pro svůj závazek k praktické realizaci sjednocení lidstva a 
také pro svou schopnost podporovat změnu a rozvoj světové civilizace. Poskytuje prostředky, jimiž Božská vůle 
osvětluje stezku pokroku lidstva a řídí konečné nastolení Království Božího na zemi.

Na celé planetě pracují oddaní Bahá’u’lláhovi následovníci na dalším rozvoji Bahá’í správního řádu, jenž 
Strážce popsal „nejen jako jádro, ale jako přesný vzor Nového světového řádu“, a pokládají tak základ světové 
civilizace, která je předurčena k tomu, aby v následujících staletích byla zdrojem oslnivé nádhery. Činí tak 
navzdory podmínkám vřavy a zmatku, o nichž se zmiňuje Bahá’u’lláh, když prohlašuje: „Rovnováhu světa 
narušuje rozechvívající vliv tohoto největšího, tohoto nového Světového řádu. Spořádaný život lidstva rozvrací 
působení tohoto jedinečného, tohoto úžasného Systému, jemuž podobnému nebyly smrtelné oči nikdy svědky.“ 

S tím, jak společné celosvětové úsilí posunout kupředu proces vstupování do Víry v zástupech nabývá na 
intenzitě díky plnění jednotlivých prvků pětiletého plánu, nastala nyní vhodná příležitost, aby věřící všude na 
světě věnovali větší pozornost posilování procesu, jímž jsou voleny místní a národní rady. Způsob, jakým se 
jej účastní všichni dospělí členové společenství, je význačným rysem Bahá’u’lláhova systému, neboť se jedná o 
závaznou povinnost, která každému Bahá’í věřícímu, jako zodpovědnému občanovi nového světa, jenž se právě 
rodí, uděluje onu velikou výsadu zvolit složení instituce, jež má řídit chod Bahá’í společenství. Z tohoto pohledu 
je lhostejnost a zanedbání ze strany kteréhokoliv věřícího zcela cizí duchu Věci. Přátelé se musí bez ustání snažit 
bránit tomu, aby se nakazili těmito destruktivními postoji, které tolik poškodily integritu a autoritu institucí 
upadajícího světového řádu. 

Když Shoghi Effendi v dopise, jenž byl napsán jeho jménem, popisuje Bahá’í volby, říká, že „jedním z 
podstatných cílů Bahá’í volebních postupů a metod je, vskutku, rozvoj ducha zodpovědnosti u každého věřícího. 
Tím, že [tyto postupy] kladou důraz na nutnost zachovat u voleb jeho úplnou svobodu, vyplývá z nich povinnost 
stát se aktivním a dobře informovaným členem Bahá’í společenství, ve kterém žije“.  

Způsob, jakým volič uplatňuje své právo a výsadu hlasovat, je proto nesmírně důležitý. Pokyny Shoghi 
Effendiho v této pasáži dále vysvětlují, že „aby věřící mohl v době voleb učinit moudrou volbu, je nezbytné, aby 
byl v úzkém a neustálém kontaktu se všemi svými souvěrci, aby měl přehled o všech místních aktivitách, ať se 
týkají učení Víry, administrativy či jiného, a aby se plně a z celého srdce se podílet na záležitostech místních i 
národních výborů a duchovních rad ve své zemi. Pouze takto si věřící může rozvinout skutečné společenské 
povědomí a osvojit si opravdový smysl odpovědnosti v záležitostech, jež se týkají zájmů Věci. Život Bahá’í 
společenství tak ukládá každému loajálnímu a věrnému věřícímu povinnost stát se inteligentním, dobře 
informovaným a zodpovědným voličem, a také mu dává možnost se do takovéto pozice povznést.“



 
Zatímco by se v souvislosti s Bahá’í volbami neměla zmiňovat žádná jména, je zcela v pořádku, aby věřící 

hovořili o požadavcích a kvalitách, jichž je třeba pro členství v institucích, které budou voleny. Shoghi Effendi 
v této otázce nabízí jasné vedení: „Domnívám se, že odkazování na osobnosti před volbami by vedlo k 
nedorozumění a rozporům. Přátelé by se spíše měli spolu navzájem důkladně seznámit, vyměňovat si názory, 
nenuceně se spolu ve společnosti stýkat a mezi sebou diskutovat o požadavcích a předpokladech pro takové 
členství, aniž by je vztahovali na konkrétní osoby či se zmiňovali o konkrétních lidech.“ Mezi „nezbytné 
vlastnosti“ zmíněné Strážcem patří „neochvějná věrnost, nesobecká obětavost, dobře cvičená mysl, osvědčené 
schopnosti a zralá zkušenost“. Se zvýšeným povědomím o tom, jaké funkce zastává volená instituce, může věřící 
náležitě zhodnotit, komu by měl dát svůj hlas. Mezi těmi, o nichž volič věří, že jsou kvalifikovaní ke službě, by 
měl udělat výběr s ohledem na další faktory, jako je věkové rozvrstvení, rozmanitost a pohlaví. Volič by se měl 
rozhodnout po pečlivém rozmýšlení během delšího období, které předchází samotným volbám.

Když jsou věřící vyzváni volit v Bahá’í volbách, měli by si uvědomovat, že vykonávají svatou úlohu jedinečnou 
pro toto Zřízení. Měli by k této povinnosti přistupovat s postojem modlitby, usilujíce o božské vedení a utvrzení. 
Jak radí Shoghi Effendi, „přátelé se musí ... plně obrátit k Bohu a účastnit se voleb s čistými motivy, svobodným 
duchem a posvátným srdcem“.

Díky tomu, že věřící celým svým srdcem přijmou proces Bahá’í voleb za svůj, stávají se den za dnem svědky 
stále většího kontrastu mezi vynořujícími se institucemi Bahá’í správního řádu a rozkládajícím se okolním 
společenským řádem. V tomto rostoucím rozdílu spatříme příslib slávy Bahá’u’lláhova světového řádu – Systému, 
jenž je předurčen, aby splnil nejvyšší očekávaní lidstva.

[podepsán: Světový dům spravedlnostie]



SVĚTOVÝ DŮM SPRAVEDLNOSTI

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU

4. srpna 2016

Všem národním duchovním radám

Drazí Bahá’í přátelé,

jedním z charakteristických rysů Bahá’u’lláhovy Víry je Bahá’í správní řád, jádro a model budoucího Světového 
řádu, jenž Bahá’u’lláh přislíbil. Podstatnou součást úsilí přátel tento Řád vybudovat představují volby, při 
kterých věřící v lokalitách po celém světě volí své delegáty na národní konvent a jež jsou též příležitostmi, které 
umožňují diskuze o místních a národních záležitostech. Tito delegáti pak „budou vykonávat funkci osvíceného, 
konzultativního a spolupracujícího orgánu, jenž obohatí zkušenosti, zvýší prestiž, podpoří autoritu a napomůže 
rokování národní duchovní rady“. Kromě toho jsou to právě oni, jak vysvětlil Shoghi Effendi, komu se dostává 
významné výsady a kdo má delikátní úkol „zvolit takové národní představitele, již svými skutky služby povznesou 
a obohatí historické záznamy Věci“. Každé národní radě tak přísluší, aby vynaložila veškeré úsilí a pomohla 
přátelům, aby si své životně důležité povinnosti uvědomili, a umožnila, aby se delegáti voleb zúčastnili v co 
největším počtu.

Jak je uvedeno ve stanovách jedné národní duchovní rady, delegáti jsou vybírání dle zásady poměrného 
zastoupení. V dopise z 21. července 1985 všem národním duchovním radám Světový dům spravedlnosti uvedl, že 
delegáti národního konventu budou všude voleni na základě volebních jednotek. Národní rada za tímto účelem 
rozdělí území pod svou pravomocí do volebních jednotek dle počtu dospělých Bahá’í v každé oblasti takovým 
způsobem, aby každá jednotka byla zodpovědná za zvolení pokud možno pouze jednoho delegáta. V některých 
případech však může být jednotka dostatečně velká a být volební základnou pro více delegátů. I když je konvent 
většinou svolán v každé jednotce, Dům spravedlnosti uvedl, že pokud by konání konventu nebylo užitečné či se 
nedalo uskutečnit, mají národní rady volnost prozkoumat další metody, aby usnadnily volební proces, jako je 
rozdělení volebních jednotek do dílčích jednotek či ustavit hlasovací stanice, kde by přátelé mohli ve volební den 
zanechat svůj hlasovací lístek.

Rozdělení zemí do oblastí od roku 2001 napomáhá správním záležitostem, týkajícím se expanze a konsolidace 
společenství. Při určování hranic oblastí braly národní rady většinou v úvahu takové faktory, jako jsou kultura, 
jazyk, systém dopravy, infrastruktura a společenský a hospodářský život obyvatel. V rámci hranic oblasti spolu 
mohou věřící jednat nenuceně, pěstovat silná pouta přátelství, pospolu sloužit ve společných projektech, přemýšlet 
o rozvoji Víry ve zvládnutelném měřítku a připravovat a realizovat plány, které jsou úzce spjaty s řadovými 
věřícími ve společenství. Dle očekávání ostatní správní procesy Víry nezůstaly těmito vývoji na úrovni oblasti 
nedotčeny. V důsledku toho řada národních rad, aby volební proces související s jednotkovými konventy posílila 
a oživila, rozvážně ustavila volební jednotky na základě hranic oblastí, a tak čerpala z pozitivní živosti, která se ve 
společenství vytvořila expanzí a konsolidací.

Postupem času se ozřejmilo několik aspektů tohoto přístupu. Na území země s relativně řídkým Bahá’í 
osídlením může volební jednotka zahrnovat několik oblastí, zatímco oblast s velkým počtem věřících může 
tvořit samostatnou jednotku, a v souladu se zásadou poměrného zastoupení dokonce vyžadovat i přidělení více 
než jednoho delegáta. Dům spravedlnosti tuto koncepci určování hranic volebních jednotek se zájmem sleduje 
a pobízí všechny národní rady, které tak dosud neučinily, aby zvážili, je-li uskutečnitelné ji zavést pro současný 
rok. Rada by měla zajistit, kdekoli je to možné, aby byly jednotky vymezeny takovým způsobem, že v každé bude 
alespoň jedno společenství s dobře ustaveným modelem růstu, ve kterém se bude jednotkový konvent konat.

Mohou se vyskytnout případy, kdy národní rada bude muset přihlédnout i k jiným kritériím – v malých 
zemích s nemnoha oblastmi by například výše popsaný způsob vyústil v přiřazení velkého počtu delegátů do 
jediné jednotky. V podobných případech je možno jako hranice použít území pravomoci místní duchovní rady; 
avšak za žádných okolností by takováto lokalita neměla být rozdělena mezi volební jednotky. V jiných případech, 



například v zemích, které mají několik dobře fungujících společenství, která jsou od sebe značně vzdálena, může 
být oblast rozdělena do řady samostatných jednotek či do několika dílčích jednotek. Pokud jsou volební jednotky 
rozděleny do dílčích jednotek, je důležité mít na paměti, že delegáti zastupují celou jednotku, a tak bude každý 
volič vybírat ze všech dospělých věřících bydlících po celé oblasti.

Při přiřazování delegátů podle zásady poměrného zastoupení – to jest v přímé úměrnosti k počtu dospělých 
věřících bydlících v jednotlivých jednotkách - by nebylo správné brát stupeň aktivity věřících v úvahu jako 
kritérium. Avšak národní rada má určitý prostor k vyhodnocování informací, která má o Bahá’í obyvatelstvu ve 
své zemi. Rada může například vést seznam věřících se známými adresami a další seznam těch, jejichž adresy jsou 
neznámé. Vedení dvou seznamů v tomto stylu nezmenšuje sumu celkového počtu Bahá’í věřících a rada pak má 
volnost přiřadit delegáty podle počtu dospělých věřících se známou adresou. V zemích, ve kterých bylo dosaženo 
značného pokroku ve vkládání údajů do programu Statistical Report, je možno považovat číselné údaje, které v 
programu o obyvatelstvu jsou, za přesné vyobrazení počtu věřících, o kterých jsou známy informace, a použít je 
při přiřazování delegátů k volebním jednotkám.

Národní rada má odpovědnost přiřazovat volebním jednotkám v zemi delegáty a rozhodovat o všech 
podrobnostech týkajících se metod a postupů, jež se budou při pořádání voleb v jednotlivých jednotkách 
uplatňovat. V zemích, ve kterých byla ustavena regionální Bahá’í rada, ji může národní rada požádat, aby na 
uspořádání jednotkových voleb dohlížela. Vzhledem k tomu, že regionální rady jsou se situací jednotlivých 
společenství v regionu dobře obeznámeny, může je národní rada požádat, aby předložily návrh na rozdělení svých 
regionů do volebních jednotek, včetně dílčích. Národní rada po té tento návrh posoudí a eventuelně schválí. 
Podrobnosti týkající se samotného konání jednotkových konventů či setkání dílčích volebních jednotek jsou ve 
všech zemích většinou postoupeny místní radě. V případě neexistence silné místní rady může být tímto úkolem 
pověřen výbor.

Organizátoři jednotkového konventu musí bezpodmínečně zajistit, aby všichni dospělí věřící v jednotce bydlící 
měli dostatek příležitosti hlasovat pro svého delegáta. Z tohoto důvodu je nutno věnovat pečlivou pozornost 
výběru místa konání, včetně míst konání dílčích jednotkových konventů, aby byly pro přátele dostupné. Vzhledem 
k tomu, že existují příležitosti, na kterých se přátelé scházejí a debatují o záležitostech svého společenství a 
pokroku Věci, například hodnotící setkání, je možné zvážit, že by přátelé mohli své hlasovací lístky odevzdat na 
jednotkovém konventu, který se bude konat v tentýž den jako tato setkání. Pro ty přátele, kteří se jednotkového 
konventu nemohou zúčastnit, je možné zařídit, aby hlasovali na Slavnosti 19. dne nebo na místě k tomuto 
specificky určeném či poštou. Hlasovací lístky je též možné přijímat telefonicky, emailem, sms zprávou či online, 
pokud je instituce, jež na volby dohlíží, schopná spolehlivě identifikovat osobu, která hlasuje, a uchovat tajnost 
hlasovacího lístku.

Mělo by se udělat vše pro to, aby se delegáti, když jsou zvoleni, zúčastnili národního konventu, kde se zhostí 
své odpovědnosti, jak je shrnuto v dopise Světového domu spravedlnosti z 16. května 2013. V některých zemích 
se mohou vyskytovat obrovské překážky, které znemožňují účast všech delegátů, ale národní rada může časem 
zjistit, jak podpořit co nejvyšší účast. Například dlouhé vzdálenosti, které musí někteří delegáti absolvovat, aby 
se zúčastnili národního konventu, mohou představovat finanční zátěž, kterou nemohou unést. V podobných 
případech všeobecně platí, že pokud není delegát schopen uhradit své cestovní náklady, měli by se povzbudit 
věřící z volební jednotky, ze které delegát pochází, aby tyto výdaje zaplatili. Pokud není možné získat zdroje 
z tohoto zdroje, mohou se delegáti obrátit na národní radu o pomoc. Avšak nebylo by moudré, kdyby rada 
uplatňovala zásadu proplácení všech nákladů všem delegátům. Což jí samozřejmě nebrání zvážit situaci každého 
delegáta a rozhodnout, jestli mu či jí může pomoci s účastí na národním konventu. Ti delegáti, kteří se zúčastnit 
nemohou, by přesto měli vykonat svou duchovní povinnost volit členy nadcházející národní rady.

Od zahájení nové série plánů zaměřených na systematické urychlování procesu vstupování v zástupech získalo 
společenství Největšího jména mnohé vhledy na vývoj Správního řádu ve světle zásad nacházejících se v Písmech 
i cenné zkušenosti týkající se růstu, jenž raší ve městech, městečkách a na vesnicích na čtyřech světových stranách 
zeměkoule. Dobře uspořádaný volební proces realizovaný v souladu s Bahá’í učením je klíčovým prvkem zdravého 
rozvoje institucí Víry. Jednotkové konventy poskytují místo, kde si přátelé mohou prohloubit své porozumění 
jedinečné povaze Bahá’í voleb, a horlivá účast na volbách delegátů pro národní konvent nabízí každému 
odpovědnému, svědomitému věřícímu příležitost rozvíjet pevná pouta lásky a zlepšovat duchovní vztah s jeho 



národní duchovní radou. Světový dům spravedlnosti vroucně doufá, že přátelé povstanou, ve stále se zvyšujícím 
počtu, aby se zhostili této svaté povinnosti. Buďte ujištěni, že se bude ve Svatyních modlit za to, aby vás při vašem 
pilném úsilí dosáhnout tohoto cíle provázely božské dary.

S milujícími Bahá’í pozdravy

Oddělení sekretariátu


