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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 vládními institucemi. V mnoha zemích má volební proces špatnou pověst, protože je
nakažen korupcí. K dalšímu prohlubování nedůvěry v tento životně důležitý proces přispívá vliv, který
na jeho výsledek mají jisté zájmy s přístupem k neomezeným fondům, omezení svobodné volby, které je
nedílnou součástí stranické politiky, a pokřivený pohled veřejnosti na kandidáty způsobený zaujatými
vyjádřeními v médiích. Následky jsou apatie, odcizení, rozčarování a také rostoucí pocit beznaděje,
pramenící z toho, že je velmi nepravděpodobné, že budou zvoleni nejschopnější občané, kteří se budou
zabývat četnými problémy nefungujícího společenského řádu. Všude je zřejmá touha po takových
institucích, které budou vykonávat spravedlnost, odstraní útlak a budou podporovat trvalou jednotu mezi
různorodými prvky společnosti
Bahá’u’lláhův Světový řád je onen božsky ustanovený systém, který národy a příbuzenstva tak
zoufale hledají. Tento Řád, který Báb oslavoval v Perském Bayánu a jehož základní prvky jsou
ustanoveny samotným Bahá’u’lláhem, nemá v historii lidstva sobě rovna a je jedinečný díky vysokému
měřítku spravedlnosti, díky tomu, že se zavazuje k praktické realizaci sjednocení lidstva, a také díky své
schopnosti uskutečňovat změnu a nést kupředu pokrok světové civilizace. Poskytuje prostředky, jimiž
Boží Vůle osvětluje stezku pokroku lidstva a vede k konečnému ustanovení Království Božího na zemi.
Na celé planetě pracují oddaní Bahá’u’lláhovi následovníci na dalším rozvoji Bahá’í správního řádu,
který 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, že „rovnováhu světa narušil pulzující vliv tohoto největšího, tohoto nového Světového řádu.
Obvyklé pořádky v životě lidstva se rozbouřily působením tohoto jedinečného, tohoto úžasného
Systému, jemuž podobný smrtelné oči dosud nespatřily.“
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 dospělí členové společenství, je význačným rysem Bahá’u’lláhova
Systému, neboť se jedná o svatou povinnost, která každému Bahá’í věřícímu, jako zodpovědnému
občanovi nového světa, který se právě rodí, uděluje onu velikou poctu zvolit složení instituce, která má
řídit chod Bahá’í společenství. Z tohoto pohledu je lhostejnost a opominutí ze strany jakéhokoliv
věřícího zcela cizí duchu Věci. Přátelé se musí bez ustání snažit bránit tomu, aby je postihl vliv těchto
destruktivních postojů, které tolik poškodily integritu a autoritu institucí upadajícího světového řádu.
Když Shoghi Effendi v dopise, který 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] byl schopen učinit v době voleb moudré
rozhodnutí, je nezbytné, aby byl v úzkém a neustálém kontaktu se všemi místními aktivitami, ať už se
jedná o učení Víry, administrativu nebo další aktivity, a aby se plně a s celým srdcem účastnil záležitostí
místních a národních výborů a rad ve své zemi. Jedině tímto způsobem si může věřící vytvořit
opravdové povědomí o společenství a získat opravdový smysl pro zodpovědnost ve věcech, které
ovlivňují zájmy Věci. Život Bahá’í společenství tak dává povinnost každému oddanému a věrnému
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věřícímu, aby se stal uvážlivým, dobře informovaným a zodpovědným voličem, a také mu dává možnost
pozvednout se do tohoto postavení“.
Zatímco by se v souvislosti s Bahá’í volbami neměla zmiňovat žádná jména, je zcela v pořádku, aby
věřící hovořili o požadavcích a kvalitách, kterých je třeba pro členství v institucích, které budou voleny.
Shoghi Effendi v této otázce nabízí jasné vedení: „Cítím, že zmiňování osob před volbami by mohlo
vést k nedorozuměním a různicím. Přátelé by se především měli navzájem dobře poznat, vyměňovat si
názory, volně se scházet a diskutovat spolu o požadavcích a předpokladech nutných pro členství [v dané
instituci] bez odkazu, byť nepřímému, ke konkrétním jednotlivcům a bez posuzování těchto vlastností ve
vztahu ke konkrétním lidem. Mezi „nezbytné vlastnosti“ zmíněné Strážcem patří „neochvějná věrnost,
nesobecká obětavost, dobře cvičená mysl, osvědčené schopnosti a zralá zkušenost“. S vysokým
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 , různorodost 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 uvědomit, že vykonávají svatou úlohu
jedinečnou pro toto Zřízení. Měli by k této povinnosti přistupovat s postojem modlitby, žádajíce boží
vedení a utvrzení. Jak radí Shoghi Effendi, „musí se plně obrátit k Bohu a účastnit se voleb s čistými
motivy, svobodným duchem a svatostí v srdci.
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
upadající okolní společností. V tomto zvětšujícím se rozdílu spatříme příslib slávy Bahá’u’lláhova
Světového Řádu – Systému, který je předurčen, aby splnil nejvyšší očekávaní lidstva.
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