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Aby bylo Bahá’í spoleèenství doopravdy
jednotné, musí se vìøící vyhnout hádkám a
sporùm. Bahá’u’lláh øíká:

V tento Den nemùže Jeho Vìci nic
uškodit více, než rùznice a sváry
Božích milovaných, jejich hádky,
lhostejnost a odcizení. Opust’te je,
skrze Boží sílu a s Jeho svrchovaným
pøispìním, a usilujte spojit lidská
srdce v Jeho Jménu Sjednotitel,
Vševìdoucí, Nadevše moudrý. 1
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Mìli bychom milovat všechny vìøící v našem
spoleèenství a to výhradnì pro lásku k Bohu.
‘Abdu’l-Bahá øíká:

Buïte v dokonalé jednotì. Nikdy se
nerozhnìvejte jeden na druhého.
Milujte stvoøení kvùli Bohu a ne
kvùli jim samotným. Nikdy se
nerozhnìváte a nebudete netrpìliví,
pokud je budete milovat kvùli Bohu.
Lidstvo není dokonalé. V každé lidské bytosti jsou nedokonalosti a vy
budete vždy nešt’astní, pokud budete
nahlížet na lidi samotné. Ale pokud
pohlédnete smìrem k Bohu, budete
je milovat a chovat se k nim laskavì,
protože svìt Boha je svìtem dokonalosti a úplné milosti. 2
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Pokud i pøes lásku, kterou jeden k druhému
cítíme, pocítíme mezi námi napìtí, mìli
bychom si ihned vzpomenout na tuto radu
‘Abdu’l-Baháa:

Pøikazuji vám všem soustøedit všechny myšlenky vašeho srdce na lásku a
jednotu. Když se objeví myšlenka na
válku, braòte se jí silnìjší myšlenkou
míru. Myšlenka nenávisti musí být
znièena mocnìjší myšlenkou lásky.
Myšlenky na válku nièí veškerý
soulad, blaho, klid a spokojenost.
Myšlenky lásky vytvoøí bratrství,
mír, pøátelství a štìstí. 3
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Jednota myšlení zùstává nenaplnìná, pokud se
nepøemìní v jednotu v èinech. Konat v jednotì
neznamená, že všichni dìláme jedno a to
samé. Naopak, když spoleèenství vymyslí plán
jednotné akce, mohou se plnì využít rozlièné
schopnosti každého jednotlivce. Naše síly se
násobí a dokonce i malá spoleèenství jsou
schopna dosáhnout toho, co nedokáží nejvìtší
a nejmocnìjší organizace svìta. ‘Abdu’l-Bahá
øíká:

Nejvyšší potøebou lidstva je vzájemná spolupráce. Èím silnìjší jsou
pouta družnosti a solidarity mezi
lidmi, tím vìtší bude síla budování a
úspìchù ve všech sférách lidské
èinnosti. 9
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A pokud nás i pøes veškeré naše úsilí
pøemáhají vášnì a my zjišt’ujeme, že
vyvoláváme konflikt, pomohou nám
ve chvílích slabosti tato Bahá’u’lláhova
slova:

Povstane-li mezi vámi jakákoli nesrovnalost, vizte Mne stát pøed sebou
a pøehlížejte chyby jeden druhého
v zájmu Mého jména a na znamení
lásky k Mé jasné a záøivé Vìci. 4
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... když se setkají, musí otoèit své
tváøe ke Království na Výsostech a
žádat o pomoc z Øíše Slávy. Poté
musí zaèít s naprostou oddaností,
zdvoøilostí, dùstojností, starostlivostí
a umírnìností vyjadøovat své názory.
V každé záležitosti musí hledat pravdu a netrvat na svém vlastním názoru, protože tvrdohlavost a setrvávání
na svém vlastním názoru nakonec
povede k neshodì a sporu a pravda
zùstane skryta. Ctìní èlenové musí s
naprostou svobodou vyjadøovat své
vlastní myšlenky a v žádném pøípadì
není dovoleno, aby nìkdo snižoval
myšlenku nìkoho jiného. Nikoli,
musí s umírnìností pøedložit pravdu,
a kdyby povstaly rozdílnosti v názorech, musí pøevládnout vìtšinový
názor a všichni ho musí uposlechnout a podøídit se vìtšinì. 8
9
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Duchovní disciplína v pøehlížení chyb
druhých, zamìøení se na jejich chvályhodné
vlastnosti a úplné zdržování se pomlouvání to jsou velmi úèinné prostøedky proti nejednotì. Mìli bychom si pamatovat, že pøehlížíme chyby u lidí, které milujeme, a není pro
nás tìžké dívat se na nì oèima, které pøehlíží
høíchy. ‘Abdu’l-Bahá øíká:

Nedokonalé oko nahlíží na nedokonalosti. Oko zakrývající chyby se
dívá smìrem ke Stvoøiteli duší. On je
stvoøil, vzdìlává je a peèuje o nì,
obdarovává je schopnostmi a životem, zrakem a sluchem, proto jsou
znameními Jeho velikosti. Musíte
všechny milovat a být ke všem
laskaví, musíte se starat o chudé,
chránit slabé, léèit nemocné, musíte
uèit a vzdìlávat nevìdomé. 5
5
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Nejdùležitìjším klíèem k dosažení úspìšné
èinnosti ve spoleèenství je upøímná a laskavá
konzultace o všech otázkách. Pomocí konzultace se slouèí rùzné pohledy na problém a my
tak objevíme nejlepší øešení, které bychom
mìli použít v naší spoleèné èinnosti. Pomocí
konzultace dosahujeme jednoty myšlení a s
našimi sjednocenými názory a myšlenkami
vytvoøíme nápadité plány pro rozvoj a rùst
našich spoleèenství. ‘Abdu’l-Bahá o tìch, kteøí
konzultují, øíká:
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Bahá’u’lláh øíká:

Ó spoleèníku Mého Trùnu!
Neposlouchej zlo a nehleï na zlo,
neponižuj se, nevzdychej a neplaè.
Nemluv zlé, abys neslyšel zlo promlouvat k sobì, a nezvìtšuj chyby
druhých, aby tvoje vlastní se nezdály
velké; nepøej si ponížení nikoho, aby
tvé vlastní nebylo zjeveno všem. Žij
pak dny svého života, které jsou
ménì než prchavá chvíle, s myslí
neposkvrnìnou, srdcem nezkaženým
a s èistými myšlenkami, žij s posvìcenou pøirozeností, tak abys svobodný a spokojený mohl odložit tuto
smrtelnou schránku, vrátit se do
mystického ráje a setrvat ve vìèném
království navìky. 6
6
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Jednota není samozøejmì pouze absence hádek
a sporù a lásku nevyjadøujeme jen slovy.
Tvrdit, že v Bahá’í spoleèenství existuje
skuteèná jednota, mùžeme pouze tehdy, když
se naše vzájemná láska pøemìní na skutky
služby a když je naše èinnost øízena v duchu
spolupráce a vzájemné pomoci. ‘Abdu’l-Bahá
øíká:

Nìkterá existující stvoøení mohou žít
osamocenì. Napøíklad strom mùže
žít bez pomoci a spolupráce ostatních
stromù. Nìkterá zvíøata jsou
samotáøská a vedou život oddìlenì
od svého druhu. Ale pro èlovìka je
toto nemožné. V jeho životì a bytí
jsou spolupráce a spoleènost základní potøebou. Prostøednictvím
spoleènosti a setkávání nacházíme
štìstí a rozvoj - jak individuální, tak
kolektivní. 7
7
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