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Civilizace, kterou se my Bahá’í snažíme
vytvoøit, bude vzkvétat jak materiálnì, tak i
duchovnì. Bohatství je pøijatelné pouze za
splnìní urèitých podmínek. Mìli bychom jej
dosáhnout díky èestné práci. Mìli bychom jej
vynaložit pro dobro lidstva. Mìla by být povznesena celá spoleènost - není možné, aby
pouze nìkolik jedincù oplývalo extrémním
bohatstvím, zatímco vìtšina lidí trpí nedostatkem základních lidských potøeb.
K tomu, abychom vystavìli spoleènost, která
bude oproštìna od nespravedlnosti a bídy,
musíme být štìdøí a dávající. Nezáleží na tom,
jak jsme chudí. I pøesto mùžeme nìèím pøispívat k pokroku lidstva. Skuteèná prosperita
mùže být dosažena pouze díky sdílení.
Štìdrost je ctností lidské duše a nemá nic do
èinìní s naší chudobou nebo bohatstvím.
Ve Skrytých slovech Bahá’u’lláh øíká:
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Dávat a být štìdrý jsou mé pøívlastky, blaze tomu, kdo se zdobí
mými ctnostmi. 1
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Tajemství obìti spoèívá v tom, že
èlovìk by mìl obìtovat svùj souèasný
stav pro to, aby dosáhl božského
postavení. Postavení Boha znamená
milosrdenství, laskavost, odpuštìní,
obìt’, pøízeò, milost, dávání života
duchu a zapalování ohnì Jeho lásky
v srdcích a žilách. 2
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Mìli bychom si pamatovat, že opravdový
zdroj jakéhokoliv bohatství, které mùžeme
vlastnit, je Bùh, Nejštìdøejší. On nám poskytuje prostøedky nutné k naší existenci a umožòuje nám rozvíjet se. Když pøispíváme do fondu,
pøispíváme na Jeho Vìc èástí toho, èím nás
obdaroval. Proto není pøispívání do fondu
pouze záležitost štìdrosti. Je to také duchovní
dar a velká osobní zodpovìdnost. Strážce nám
øekl, že bychom mìli být jako fontána, která se
opakovanì vyprazdòuje ode všeho, co vlastní,
a je opìtovnì naplòována z neviditelného
zdroje.
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Mìli bychom pamatovat, že když pøinášíme
obìti pro Vìc Boží, neprokazujeme Bohu
službu. Bùh nás nepotøebuje. Peníze, které
pøispíváme do fondu, slouží k vybudování lepšího svìta. Pøedstavuje to jeden ze zpùsobù,
jakým mùžeme splnit své povinnosti vùèi
spoleènosti. Obìtí je vzdát se toho, co je nižší,
pro to, co je vyšší. Obìt’ zpùsobuje bolest, ale
ve skuteènosti pøináší radost a pravé štìstí.
‘Abdu’l-Bahá øekl:
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Existuje nìkolik Bahá’í fondù podporujících
práci pro Víru na jednotlivých úrovních.
Máme tedy Místní fond, Národní fond, Kontinentální fond a Mezinárodní fond. Jednotliví
Bahá’í mají výhradní právo pøispívat do
každého z tìchto fondù a toto právo náleží
pouze a jenom Bahá’í vìøícím. Pøispívání do
fondu je dobrovolné. Kromì toho je také tajné
v tom smyslu, že pøíspìvek je záležitostí mezi
jednotlivcem a institucemi Víry - výše jednotlivých pøíspìvkù není ohlášena spoleèenství. Také jisté praktiky mnoha náboženství,
které vedou k nepøimìøenému tlaku na vìøící k
pøispívání, jsou odmítány. Instituce se obrací
na pøátele s všeobecným pøipomenutím dùležitosti pøispívání do fondu a diskutují s nimi o
jeho potøebách. Spoleèenství si èasto stanoví
vlastní cíl pro pøíspìvky. Avšak výše pøíspìvkù není pro jednotlivce nikdy pevnì stanovená
a pøíspìvky nejsou vyžadovány. Je ponecháno
na vìøících, aby se rozhodli, kolik by mìli
pøispìt do rùzných fondù v souladu s jejich
vlastním porozumìním zmínìných principù.
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‚‚Pokud nám nikdo nikdy nepoví, jakou èástkou pøispívat do fondu,‘‘ mùžeme se zeptat
sami sebe, ‚‚jak potom budeme vìdìt, co se od
nás oèekává? Jak mùžeme zjistit, zda je Bùh
spokojen s tím, jak pøispíváme Jeho Vìci?‘‘
Odpovìï na tyto otázky se skrývá v následujících slovech: tajemství obìti. V Bahá’í Víøe
mùže být jediná mince pøispìná bezvýznamným jedincem cennìjší než velká suma pøispìná nejbohatším vìøícím. To, co rozhoduje o
hodnotì pøíspìvku, je obìt’, se kterou jej
dáváme. Samozøejmì, že nikdo nemùže posuzovat stupeò obìti druhého. Každý z nás musí
ve svém srdci pøemýšlet o podstatì obìti, když
se rozhoduje, kolik pøispìt do fondu.
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