
Publikace Mezinárodního centra pro učení Víry z dubna roku 2008 
přibližuje vzrušující vývoj v rámci současného plánu a vývoje Bahá´í 
celosvětového společenství. Přináší nesmírně cenné a inspirující 
zkušenosti a příběhy a čtenář se může seznámit ´záblesky´ z pěti 
kontinentů na jejich společné cestě k dosažení dynamického růstu.    
 

 
 



Londýn  
Velká Británie 
 

  
 
 
Zkušenost londýnského klastru je lekcí mobilizace učebních týmů a změny postoje 
k expanzi Věci v oblasti, která byla považována za nereceptivní. 
 

Na Londýn bylo stejně tak, jako i na mnoho dalších velkých měst, dlouho nahlíženo jako 
na místo, kde bylo obzvláště těžké učit – a to i přesto, že projekt přímého učení, který se v letech 
od 1992 do 1997 uskutečnil v Hackney, jasně ukázal zvýšenou receptivitu mezi obyvateli africko-
karibského, tureckého a kurdského původu. Projektu však bohužel chyběly adekvátní prostředky 
pro prohlubování nových věřících a vybudování života společenství. Bez dostatečného počtu 
aktivních učitelů a efektivních strategií si pouze malá skupina z velkého počtu jednotlivců a rodin, 
kteří přijali Věc, vytvořila silnou Bahá´í identitu.  
 

V roce 2001, na začátku Pětiletého plánu, byl Londýn rozdělen na sedm oblastí. London 
City East byl jednou z těch, který vzbuzoval naděje pro růst a obsahoval i oblast projektu 
Hackney. Instituce a administrativní složky v oblasti po konzultaci s Poradci rozhodly, že se budou 
zabývat nedostatky, které dřívější učební projekt vykazoval a to za pomocí kampaní, které by 
zvýšily počet lidských zdrojů a pomocí specifických plánů, které by každému jednotlivci umožnily, 
aby se zapojil do studijní skupiny a velmi rychle prošel sekvencí kurzů institutu. Tímto způsobem 
mohli noví věřící okamžitě převzít pocit zodpovědnosti za pokrok Víry a sami povstat a stát se 
aktivními učiteli. 

Pohled na klastr . 
 
- Rozloha 1, 610 čtverečních kilometrů 

- Největší město západní Evropy s populací 7,5 

miliónu. 

- Přes 40 procent populace patří k menšinovým 

skupinám, převážně Afričanům, Karibskému etniku a 

Indům. 

- Město je rozděleno na 33 správních obvodů 

(samostatných územních správních celků). 

- Bahá´í společenství čítá okolo 1000 členů s vysokým 

podílem věřících íránského původu. 

- Počet Místních duchovní rad v obvodech je 29. 

- Druhý Intenzivní program růstu v Evropě (Duben 

2005). 

- První Bahá´í v Londýně byla Mary Virginia 

Thornburgh-Cropperová, členka skupiny prvních 

západních poutníků roku 1898. 

- ´Abdu´l-Bahá navštívil místo roku 1911 a znovu 

v letech 1912-13. 

- Místo, které je místem odpočinku Shoghi Effendiho. 



 
Když byl tento přístup prezentován na hodnotícím setkání, setkala se myšlenka o 

zintenzivnění úsilí se silnou pozitivní reakcí. Během několika měsíců skupina kolem 30 věřících, 
z nich mnozí byli mladí lidé, úspěšně zapojila přátele Víry do okolních dětských hodin, 
devocionálních setkání a domácích návštěv. Tato zkušenost ukázala směr ostatním klastrům 
v Londýně, kde si přátelé žačali všímat transformujícího vlivu procesu institutu na práci expanze a 
konsolidace. 

 

 
 
 
Příprava a zahájení Intenzivních programů růstu 
 
 Na počátku roku 2005 bylo přijato rozhodnutí ke sloučení sedmi Londýnských oblastí 
v jednu. Spojení zdrojů umožnilo zahájení Intenzivního programu růstu. První hodnotící setkání 
oblasti Londýn a okolí bylo přípravou na zahájení programu a mělo dvojí záměr: uspořádat 
kampaň domácích návštěv a identifikovat potenciálně receptivní přátele, členy rodiny, sousedy a 
spolupracovníky. Základy, které byly položeny v tomto přípravném období, se potvrdily být 
nezbytné pro úspěch prvních cyklů programu. 
 
 Pouze několik týdnů před zahájením intenzivního programu růstu bylo vytvořeno schéma 
koordinace. Bahá´í rada Anglie jmenovala za společné konzultace s Poradci Oblastní výbor učení, 
skládající se z pěti přátel, kteří měli zkušenosti s procesem institutu. Pro oblast byl jmenován 
koordinátor institutu a také první koordinátor pro dětské hodiny.  
 
 Času nebylo nazbyt a spousta práce čekala. Aby mohl program začít, bylo třeba zajistit 
strategickou mobilizaci přátel, kteří dokončili kurzy institutu. V minulosti existovaly zkušenosti 
s hledajícími zapojenými do ústředních aktivit, ale ne do takové míry, jak by bylo třeba. Setká se 
úsilí mobilizovat přátele v Intenzivním programu růstu s úspěchem? Nadšení, které členové 
Oblastního výboru pro Učení cítili se mísilo s úzkostí a pocity umocněnými uvědoměním toho, že 



program byl teprve druhým Programem růstu v celé západní Evropě. V jeho průběhu tak nebude 
možné následovat žádné ostatní příklady. 
 
 Výsledky prvního cyklu aktivity dalece přesáhly očekávání. Více než 150 věřících se do 
určité míry fáze expanze zúčastnilo, což byl chvályhodný výsledek i z toho důvodu, že pouze 
několik málo věřících se sami považovali za učitele Věci. Sebevědomí přátel bylo značně posíleno a 
na účastí velmi dobře podpořeném hodnotícím setkání byl jejich duch povznesený, odhodlaný a 
galvanizující. 
 
 Cílem institucí a výborů sloužících v oblasti bylo výrazné zvýšení počtu hledajících 
zapojených do ústředních aktivit, získání zkušeností s učením a stát se svědky růstu. Počet přátel 
Víry zapojených do ústředních aktivit dramaticky vzrostl z 40 na 133 a šest z nich se prohlásilo. 
Možnosti pro růst byly nepochybně větší než ty předpokládané, ale i bez měřitelných výsledků 
bylo zřejmé, že přátelé se stávali stále odvážnějšími v oslovování lidí, v používání nástrojů 
získaných ze školení kurzů institutu jako například domácích návštěv a učebních týmů, které 
formovaly jejich úsilí. Přátelé v Londýně byly i dále utvrzováni ve svém úsilí tak, jak se výčet jejich 
vítězství rozléhal do daleka a do široka. 
 
 
Poznání týkající se učebních týmů 
 
 Učební týmy hrály od počátku Intenzivního programu růstu v Londýně ústřední roli 
v pohánění procesu. Obecně řečeno, týmy se soustředily na zvaní lidí do ústředních aktivit, což 
samozřejmě do menší či větší míry zahrnovalo i to, že se pokaždé dělili o Poselství. Mnoho práce 
bylo vykonáno v počáteční přípravě týmů pro první cyklus aktivity za účelem zajištění úspěchu. 
 
 Instituce v oblasti spolu se členy/členkami Pomocného sboru poradců se podobně jako 
vojenští stratégové mobilizující vojsko začali dívat na seznam věřících účastnících se procesu 
institutu a především potom ty, kteří dokončili knihy 6 a 7 Ruhí institutu a identifikováním skupin 
přátel, žijících relativně blízko jeden druhému, kteří by mohli vytvořit tří až čtyř členné týmy. 
Potenciální koordinátor každého týmu byl kontaktován a bylo konzultováno možné členství. 
Pomocí tohoto procesu konzultace se objevily první týmy. Role koordinátorů týmu se později 
ukázala podstatná pro zajištění toku informací, rad, zdrojů a povzbuzení mezi velkými počty 
věřících operujících v terénu a pro instituce oblasti – nezbytné tok pro správnou činnost této 
armády Bahá´u´lláhem opojených milenců. 
 
 Byl vytvořen jednoduchý náčrt toho, co by měly učební týmy vlastně dělat a byl studován, 
nejprve s koordinátory týmu a poté se všemi jeho členy. Členové/členky Pomocného sboru 
poradců udávali tón v této práci a protože neexistovala velká zkušenost s činností učebních týmů a 
zkušenost s individuálním učením byla velmi omezená, tyto koncepty musely být pečlivě 
prozkoumány. Materiály se nade vše zaměřily na zdůraznění jednoho bodu: fáze expanze byla 
časem Učení a to Učení s intenzitou přesahující jakékoliv předchozí úsilí. Ze 30 týmů 
zformovaných v prvním cyklu se kolem 12 dařilo zapojit své kontakty do ústředních aktivit. Ačkoli 
měl Oblastní výbor pro Učení obavy o méně efektivní týmy, dostalo se mu doporučení, aby zůstal 
naplněný sebevědomím, protože zkušenosti těch nejaktivnějších se brzy rozšíří na ostatní – tento 
přístup byl potvrzen konzistentním nárůstem počtu efektivních týmů z jednoho cyklu do druhého.  
 
 Příběhy týmů během prvního týdne o překonávání strachu, uskutečňování úspěšných 
domácích návštěv za účelem sdílení modliteb, učení na malých firesidech a zvaní kolegů na 
devocionální setkání, posílily mnohé z myšlenek, které před tím studovali a posílilo se tak i ocenění 
nového stylu práce. Nadšení bylo jasně citelné a hmatatelné. Byly sesbírány inspirující příběhy a 
poté byly pro povzbuzení sdíleny s ostatními. Byly také použity v dalších cyklech, aby došlo 
k jejich porozumění za pomocí reflexe a skutečných zkušeností.  
 



 Klíčovou změnou postoje, která se udála v ranných stádiích programu a vyvinula se 
v nové, efektivnější zvyky v dalších cyklech, se stalo sebevědomé učení Víry těch, které věřící již 
znali. Mnoho věřících nejdříve cítilo zábrany, protože předpokládali, že lidé v jejich nejbližším 
okolí nebudou receptivní.  Na základě zkušenosti učitelé nicméně viděli, že když prezentovali Víru 
přirozeným způsobem, jejich přátelé, rodinní příslušníci, sousedi a spolupracovníci pozitivně 
reagovali s pozoruhodnou konzistencí.  
 

 
 
 Jak týmy vstoupily na pole akce, staly se svědky okamžité síly modlitby a začali na ni stále 
více spoléhat – tento zvyk je stále více podporován institucemi jako nástroj pro přitahování 
nebeského požehnání a umožňuje být v popředí tohoto významně vznešeného a duchovního 
podniku. Plán každého cyklu aktivit obsahuje zvláštní modlitební kampaň, které se mohou účastnit 
všichni. 
 
 S okolo padesáti týmy rozprostřenými po více než třiceti společenstvích v Londýně bylo 
pro výbory v oblasti výzvou, aby s nimi dokázaly být v kontaktu a aby podporovaly jejich aktivity. I 
přesto se ale schopnost pracovat s těmito týmy bok po poku postupně zlepšovala s jednotlivými 
cykly tak, jak Oblastní výbor pro učení Víry získával zkušenosti a sám se stal sebevědomější ve 
svém přístupu, když přátele doprovázel v jejich úsilí. Taktéž týmové dovednosti a porozumění se 
rozvinulo tak, jak získávali zkušenosti na poli služby. Koncem šestého cyklu se rozvinula silná 
kultura pozívání přátel do studijního kroužku na knihu 1 bez váhání. 
 
 
Studijní kroužky jako prostředí pro Učení 
 
 Na mnoha místech  poskytují studijní kroužky úrodné prostředí pro Učení, ale tento 
potenciál byl vzat na zřetel postupně tak, jak přátelé překonávali při Učení své zábrany. Zkušenost 
ukázala, že mnoho překážek bylo odstraněno studiem knihy 6. Několik přátel dokonce zmínilo, že 
jejich myšlenkové pochody byly tak zakořeněné, že jim zabraňovaly sdílet Poselství až do chvíle, 
kdy několikrát sami vedli knihu jako školitelé.  



 
 Některým školitelům se podařilo ustanovit vzroce růstu založené na kurzech institutu. Tito 
věřící formují studijní kroužky a pomáhají hledajícím, aby pokaždé když dokončí studium 
pokračovali v relevantní klíčové aktivitě s roustoucí sítí přátel Víry. Doprovázením účastníků tímto 
způsobem pomocí studia a praxe knih 1 až 7 umožňuje systematicky násobit počet těch, kteří mají 
potenciál pomáhat ostatním stát se dynamickými učiteli Věci. Příběh jednoho ze školitelů ilustruje 
míru přeměny, která může být jejím výsledkem. 
 
 
Vida vedla svůj první studijní kroužek, který byl výsledkem člena učebního týmu, jenž 
ještě nebyl členem společenství. Tato členka týmu zorganizovala denní studijní kroužek 
pro 8 matek, z nichž pouze dvě byly Bahá´í a nabídla, že se postará o děti v době, kdy Vida 
vedla kroužek.  Ačkoliv se na začátku cítila nervózní, s novými účastnicemi, které na ní 
s očekáváním hleděli, Vida později přiznala: „cítila jsem, jak mi bije mé vlastní srdce.“ I 
přes svou nervozitu proběhla první setkání dobře. Účastnice byly nadšené a její 
sebevědomí začalo rychle růst. Pomocí vlastního úsilí a pomocí úsilí člena Pomocného 
sboru poradců a koordinátorů oblasti, kteří ji doprovázeli na poli služby se její dovednosti 
výrazně rozvinuly. Z jejího prvního studijního kroužku s matkami přirozeně vyvstala 
potřeba dětské hodiny. Několik účastníků bylo podporováno a vstoupili do Víry díky 
domácím návštěvám, firesidům, a devocionálním setkáním. Další příležitosti učení Víry se 
objevily tak, jak tito jednotlivci začali postupovat sekvencí kurzů a následně tak, jak byla 
učena Víra, objevil se vzorec růstu.  O dva roky později se Vida stala tzn. ´resource person´ 
(koordinátorkou) – cestovala do dalších zemí, kde měli věřící problémy s určitými aspekty 
týkajícími se růstu, doprovázela přátele při domácích návštěvách a pomáhala jim při 
utvrzování přátel ve Věci. Původní účastník učebního týmu prohlásil svou Víru během 
sedmého cyklu! 
 

 

 
Záblesky růstu 
 
 Výsledkem úsilí věřících londýnského klastru je to, že tempo učení postupně získává 
momentum. Níže uvedená tabulka poskytuje relevantní statistické informace z prvních osmi cyklů 
aktivit, které byly završeny k lednu 2008. 
 

Cyklus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Počet učebních aktivit 156 106 147 115 129 143 114 75 

Počet dospělých a mládeže, kteří se během cyklu zapojili 10  9 10   6 8   11  10 8 

Celkový počet jednotlivců, které se podařilo zapojit  12  12  12  6  9  12  10 8 

Počet nových věřících, kteří se zapojili do programu institutu  10  7 
 

 7  3  6  11 10  8 

Počet hledajících v ústředních aktivitách ke konci cyklu  133  124  120 128   150  140 180 131 

 
 Je pozoruhodné, že 86 procent mládeže a dospělých nových věřících se zapojilo do 
procesu střediska vzdělávání a více než polovina z nich je aktivních na poli Učení. Několik z nich 
se okamžitě stalo členy učebních týmů – v několika případech ještě před tím, než formálně 
vyhlásili svou Víru – a jsou považováni za nejvíce přirozené učitele. Bez starých zvyků a postojů, 
kterých by se museli zbavovat, vidí školení jako příležitost k získání dovedností jak efektivně sdílet 
Poselství, které přijali a s dychtivostí reagují na pozvání dále se účastnit studia kurzů institutu. 
Příležitostně i s radostí zmiňují cyklus aktivit, během kterých se připojili k Víře! 



 Před započetím intenzivního programu růstu navštívilo mnoho dětí z Bahá´í rodin 
v Londýně týdenní centrálně organizovanou školu, která probíhala ve třech lokalitách a které se 
účastnili i děti rodičů, kteří žili mimo tyto lokality. Pouze jedno, nebo dvě děti z rodin, kde rodiče 
nebyly Bahá´í se těchto škol účastnilo. Následně, jako rozhodnutí Národní duchovní rady, byly 
tyto školy ukončeny, aby mohly být zdroje zaměřeny na započetí hodin v sousedství, které by byly 
otevřeny všem.  
 
 Tento proces byl pomalým a někdy i obtížným procesem přeměny kultury, která dává 
důraz na rozšíření Bahá´í vzdělávání dětem ze všech prostředí. Se zkušenostmi se hodnota hodin 
v sousedství stala mnohem více zřetelnější a následující příběh ukazuje, že děti z Bahá´í rodin nejen 
že rozvíjí silnou Bahá´í identitu pomocí těchto hodin, ale také se stávají činiteli růstu naprosto 
přirozeným způsobem.   
 
 
Florence a Abigail   Dětská otevřenost a jejich přirozená schopnost učit se ukázala 
zřejmou když jedna z Bahá´í dětí jménem Florence řekla své kamarádce: „Zítra nemáme 
školu, protože je Svatý den.“ Její kamarádka, která byla nadšená účastnice Bahá´í 
dětských hodin řekla své mamince, že i ona by ráda oslavila tento Svatý den. Její matka 
nevěděla, co má dělat a tak zavolala učitelce dětských hodin, která jí vysvětlila, že Bahá´í 
děti měly povolení zůstat doma a nechodit do školy během tohoto posvátného výročí u 
příležitosti narození Bába, Projevu Božího. Matka, která sama věřící nebyla, ani se 
neúčastnila žádené ústřední aktivity poté zavolala do školy a povolila své dceři, aby do 
školy nechodila, protože byl Svatý den. Matka s dcerou se zúčastnily oslavy Svatého dne, a 
dcera je nyní z jednou nejnadšenějších dětí ve třídě a považuje se za Bahá´í. 
 
Abigail, šestiletá dívka, která se také účastnila Bahá´í dětských hodin, se rozhodla 
uskutečnit devocionální setkání v domově svých rodičů. Pozvala je, ay se posadili na 
polštáře, které připravila a pustila jim hudbu. Když začal tatínek číst modlitbu příliš brzy, 
vysvětlila mu, že ve čtení modliteb se musí střídat s přestávkami mezi čtením. Abigailčina 
matka, která se účastnila studia knihy 1 byla touto zkušenstí se svou dcerou velmi 
oslovena a brzy poté vyhlásila svou Víru.  
 
 
 Jedna z matek, která byla určena jako kordinátorka dětských hodin během pátého cyklu 
získala značné zkušenosti při zvaní dětí ze sousedství do svých hodin a také při posunu jejich 
rodičů sekvencí kurzu institutu. U přátel viděla rozvoj jejich porozumění významu Bahá´í dětských 
hodin a jejich místa v procesu růstu. Nejprve se rozhovory mezi Bahá´í věřícími točily okolo toho, 
zda bylo moudré centrálně organizované Bahá´í nedělní školy rušit. Poté, co se zaměření 
soustředilo na místní lokality, se hovory přátel ztočily k tomu, jak se naučit zvát děti do hodin a co 
říkat rodičům těchto dětí. Poté se konzultace posunula k vysoce praktické otázce, jak pracovat 
s tolika dětmi, které se hodin účastnily. Dalším stupněm bylo, jak pozvat jejich rodiče na ústřední 
aktivity. Nejnaléhavější otázkou, která před přáteli v tomto okamžiku ležela bylo, jak pozvat 
receptivní duše z řad těchto rodičů, aby se formálně stali Bahá´ími. Příběh jedné z matek ilustruje 
nesmírné možnosti, které se otvírají před těmi, kdo se odhodlají děti učit. 
 
 
Julia začala pravidelné dětské hodiny s kamarády své dcery, jejichž rodiče zároveň učila 
Víru a postupně u nich rozvíjela potenciál v tom, aby sami vedly tyto hodiny a překonávaly 
překážky tak, jak vyvstaly. Jednou z vítaných výzev bylo naučit se, jak  pozvat účastníky 
jejího studijního kroužku, aby přijali Víru. Ohledně této zkušenosti poznamenala: 
 



 
 
 
„Po prostudování první části studijního kroužku knihy 1 jsem se sešla se svou přítelkyní. 
Měla nějaké otázky a když jsme o nich konzultovali, zdálo se, že se snaží něco vyjádřit. 
„Co nás činí odlišnými? Jak je možné, že ty jsi Bahá´í a … já nejsem Bahá´í? Jaký je mezi 
mnou a tebou rozdíl?“ Odpověděla jsem, že mé pochopení bylo takové, že Bahá´í je ten, 
kdo přijme skutečnost, že Bahá´u´lláh přinesl Boží Poselství pro tento Den a že stát se 
Bahá´í znamená toto uvědomění v našem srdci. V určitý okamžik si uvědomíme, že 
věříme. Ona odpověděla: „Ale já v toto věřím. Uvědomila jsem si to víceméně již když 
jsme spolu mluvili poprvé.“ 
 
Julia doprovodila několik z těchto maminek až ke knize 3 a dále. Nyní jsou Bahá´í, vedou 
dětské hodiny a významně přispívají k procesu růstu.   
 
 
 Z 15 dětských hodin v Londýně je 13 z nich u rodin, které nejsou Bahá´í – a ti, kteří jsou 
zapojeni jsou zapojeni do intenzivního procesu učení se. Tak, jak se zkušenosti kumulují z hodin 
juniorské mládeže, koordinátoři dětských hodin a juniorské mládeže zjišťují, že vzájemná 
spolupráce těchto dvou aktivit doplňuje jedna druhou.  
 
 
Díváme se kupředu 
 
 Osmý cyklus, v rozpětí dvou a půl let, byl svědkem zapsání 81 nových věřících v Londýně. 
Vliv tohoto úsilí na na členy učebních týmů, z nichž většina neměla předcházející zkušenost s tím, 
že by se jejich přátelé a rodiny staly Bahá´í věřícími, byl velmi hluboký. I přes to se ani 
s intenzivními modlitbami a úsilím akcelerace zápisu dalších lidí v Londýně ukázala nesnadná. 
Musí být vyřešeno několik důležitých výzev: vychování většího počtu efektivních učitelů; zajištění 
toho, aby učení během fáze expanze dosáhlo nezbytné úrovně intenzity; adekvátní podpora 
učebních týmů; a nad to vše obohacení schopnosti v identifikování segmentů obecné populace 
populaci s vyšší receptivitou Bahá´u´lláhova Poselství. 
 



 Do této chvíle učební týmy podporovaly hlavně individuální iniciativy – ačkoliv ve zvyšující 
se míře. Dalším bodem učení se je kolektivní akce na poli učení. V osmém cyklu bylo představeno 
zvláštní učební úsilí zaměřené na receptivní populace ve vybraných sousedských oblastech 
zapojením několika odvážných a zkušených týmů s vyšší úrovní organizace, koordinace a intenzity 
akce, které otevřely nové možnosti růstu. 
 
 Když ´Abdu´l-Bahá navštívil Londýn v roce 1911, řekl přátelům, že to byla přitažlivá síla 
jejich lásky, která Ho přivedla do tohoto města. Dále řekl, že „Ve světě stvoření není mocnější 
magnet, než magnet lásky.“1 Dnes, když se věřící v Londýně snaží sdílet Boží Poselství 
s rozmanitými dušemi, které toto město obývají, uvědomují si, že jejich úspěch je přímo závislý na 
zvyšujícím se zapálení jejich vše objímající lásky ke svým spoluobčanům, kteří pocházejí téměř ze 
všech myslitelných prostředí. 
 

 
 
 Mistrova slova o rozmanitosti, kterou mezi Bahá´í přáteli v Londýně nalezl hluboce 
rezonují v srdcích a myslích přátel: „Všichni, členové všech ras i vyznání, jste členy jedné rodiny. 
Bahá´u´lláhovo učení vás nabádá zrealizovat vaše bratrství jeden druhému.2 “Samozřejmě, že vědí, 
že nestačí pouze dobrá vůle tak, jak jim ´Abdu´l-Bahá poradil. „Tato setkání v Londýně jsou 
dobrá, znalosti a záměry jsou dobré, ale jak může existovat výsledek bez činu?“3 Jedině za pomocí 
neochabujícího úsilí přátel v tomto klastru v rámci Plánu, byly nalezeny efektivní instrumenty, jak 
přinášet stále vzrůstající míru lásky lidstvu.   
 

                                                
1 ´Abdu´l-Bahá v Londýně: příjemci a poznámky konverzací (Bahá´í nakladatelství v Londýně, 1987, str. 79) 
2
 Tamtéž str. 66 

3
 Tamtéž str. 54 



 
 
 
 
 


