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Posláno emailem
Všem národním duchovním radám

Milí Bahá’í přátelé,
Sužující podmínky, kterým národy světa čelí, a urputné problémy způsobené nejednotou
mezi národy i uvnitř národů jsou, jak víte, v poselstvích Světového domu spravedlnosti čelným
tématem. Bahá’í věřící jsou samozřejmě stavu světa neustále dbalí. Blahobyt lidstva, jeho klid a
mír jsou nestálou touhou všech těch, již si vzali k srdci Bahá’u’lláhovo nabádání: „Zajímejte se
horlivě o potřeby věku, v němž žijete.“ Nadto je naprosto zřejmé, že neangažovanost v politice
v žádném případě neodporuje touze věřících přispívat ke zlepšení světa a konstruktivně se účastnit
života společnosti. Ačkoli povědomí o útrapách, které postihují tolik lidí, posiluje pocit
odpovědnosti za zásadní změnu společnosti, politická činnost Bahá’í věřících by pouze
rozptylovala a vyčerpávala energii společenství a tuto změnu by stejně nepřivodila. Ta musí
vycházet z duchovní přeměny společnosti. Těmito koncepty se Dům spravedlnosti zabýval
obšírněji ve svém poselství z 2. března 2013 Bahá’í věřícím Íránu, v poselství, ke kterému se
mnoho společenství čas od času vrací. Byli jsme požádáni, abychom vám sdělili několik
dodatečných bodů týkajících se jednoho blízce příbuzného tématu. Tento dopis můžete sdílet
s přáteli jakýmkoli způsobem, který uznáte za nejvhodnější.
Jedním z nápadných symptomů prohlubující se morální sklíčenosti společnosti je neustálé
upadání veřejných rozprav do hlubší a hlubší zášti a nepřátelství, což svědčí o zakořeněných
stranických úhlech pohledu. Převládajícím rysem těchto současných rozprav je to, jak se politické
neshody kvapně zvrhávají ve slovní útoky a posměch. Co však především odlišuje současnou
dobu od dob předchozích, je, kolik z této diskuze se odehrává přímo před očima světa. Sociální
média a související komunikační nástroje mají sklon věnovat největší prostor všemu tomu, co je
kontroverzní, a tytéž nástroje jednotlivcům umožňují, aby cokoli, co upoutá jejich pozornost,
okamžitě šířili dál a vyjádřili svou podporu či svůj odpor k rozličným postojům, ať již výslovně
či v tichosti. Bezpříkladná snadnost, s jakou se člověk může k takové veřejné debatě přidat, a
povaha této technologie způsobují, že momentální chyby v úsudku a neobezřetné činy jsou
pravděpodobnější a jejich vliv trvalejší.
Z tohoto pro Bahá’í, již dobře vědí, že zásady jejich Víry po nich žádají, aby se zdrželi
angažovanosti v politických polemikách a střetech všeho druhu, vyplývají specifické důsledky.
„O politice neprones ani slovo,“ byla ‘Adbu’l-Baháova rada jednomu věřícímu, a dále: „leda bys
o ní dobře mluvil, a pozemské krále a světské vlády nezmiňuj.“ Shoghi Effendi nás varoval,
abychom si svou vizi Věci nenechali zamlžit „špínou a prachem světského dění, jež, bez ohledu
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na to jak pozlátkově třpytivé and dalekosáhlé se zdají být jeho okamžité účinky, není ničím jiným
než pomíjivým stínem nedokonalého světa.“ I když přátelé dobře vědí, že je důležité držet si
politicky rozdělující problémy od těla, jejich zapojení do naléhavých společenských otázek,
motivované chvályhodným a upřímným přáním být lidem okolo ku prospěchu, může způsobit, že
se ocitnou v obtížné situaci. Nečekaný vývoj může zvrátit nekontroverzní záležitost
v problematiku, jež lidi rozdělí do stranických šiků, a některé z týž nezdravých způsobů
vyjadřování, které jsou obvyklé pro politickou sféru, se mohou přenést do dalších oblastí
rozhovorů. Především v bezzábranové doméně sociálních médií jsou křivdy, skutečné i domnělé,
chvatně zveličovány a je snadné vyprovokovat širokou škálu pocitů: třeba spravedlivé rozhořčení
či touhu prosazovat vlastní stanovisko nebo dychtivost být viděn jako zdroj nových informací.
Při bližším zkoumání se zjistí, že mnoho z toho, co je bráno jako neškodné či dokonce dobře
míněné, slouží k prohlubování společenských rozkolů, podněcuje rozdíly mezi opozičními
skupinami a na věky zachovává různice, potlačujíc jakoukoli možnost shody a hledání řešení.
Pokud něčí příspěvek vypadá provokativní či závadný, reakce na něj může vést k bezděčnému
posílení původního postoje a k prodloužení doby jeho působení; a ke zjitření problematiky.
Následovníci Požehnané krásy musí být uvědomělými a svědomitými uživateli jakékoli
technologie, kterou se rozhodnou využívat, musí proniknout do podstaty věci a uplatňovat
duchovní kázeň. Při způsobu svého vyjadřování by se měli vždy spoléhat na vznešené standardy
Věci, aby je vedly. Bahá’u’lláh praví:
Každé slovo jest obdařeno duchem, proto by měl mluvčí nebo vykladač svá slova pečlivě
pronášeti ve vhodnou dobu a na vhodném místě, neb dojem, jejž každé slovo vyvolává,
jest jasně průkazný a patrný. Vznešená Bytost praví: Jedno slovo může býti přirovnáno
k ohni, další ke světlu a vliv jejich se projevuje ve světě.
Je zcela očividné, že komunikace přátel vedená na sociálních sítích se musí vyznačovat týmiž
nařízeními, které přátelé dodržují během běžných konverzací s lidmi okolo, někdy musí být
dokonce i zásadovější. Tato nařízení zahrnují zákaz pomlouvání, radu pohlížet na svět vlastníma
očima a ne očima jiných, potřebu prosazovat jednost lidstva a vyvarovat se přístupu „my“ a „oni“
i zásadu konzultace a nezbytné slušnosti s ní spojené.
Přátelé občas narazí na případy, kdy jejich spoluvěřící pronesou či dají do oběhu komentář
o někom jiném způsobem, který se zdá, pohlédne-li se na něj ve světle měřítek stanovených
v Bahá’í učení, nerozumným či nerozvážným. Když se se zveřejněnými příspěvky tohoto typu
setkáte, bylo by chybou usuzovat, že takové chování tedy musí být nezávadné, přehlížené či
dokonce podporováné. Bahá’í instituce musí nezřídka jednotlivcům ohledně jejich chování na
internetu radit, ačkoliv, kdekoli je to možné, snaží se tak činit diskrétně, respektujíce důstojnost
daného člověka.
Jedním příkladem z mnohých oblastí, kterých se úvahy výše uvedené týkají, je diskuze na
sociálních sítích o záležitostech vztahujících se k Íránu. Jak asi bez váhání uznáte, je toto ožehavé
téma, a tudíž se přátelé musí mít obzvlášť na pozoru. Zbrklá prohlášení na internetu mohou
ohrozit věřící v oné zemi či bezděčně dát do rukou nepřátel Víry prostředky, které jim umožní
tvrdit o Bahá’í věřících zkreslené informace. Dodržovat v tomto ohledu striktní obezřetnost je pro
ochranu těžce zkoušeného společenství v Íránu zásadní.

Všem národním duchovním radám

1. prosince 2019
strana 3

V této souvislosti nás Dům spravedlnosti požádal, abychom perským věřícím, již žijí mimo
Kolébku Víry, sdělili ještě jednu věc. Je pochopitelné, že tito přátelé cítí silný osobní zájem o
blahobyt svých Bahá’í druhů v Íránu a o budoucnost oné posvátné země. Nicméně jsou naléhavě
žádáni, aby měli na paměti, že bez ohledu na zemi svého původu jejich prvořadá povinnost musí
být k pokroku Víry v zemi, kde nyní pobývají. V průběhu dějin Víry perští Bahá’í vskutku
přispěli k práci učení Víry ve všech kontinentech více, než se dá vypovědět, a Dům spravedlnosti
má radost, když tito přátelé směřují své úsilí směrem k pokroku Pětiletého plánu v místech, kde
žijí. Toto musí být jejich hlavním záměrem; právě usilování o takový cíl potěší jejich duchovní
bratry a sestry v Íránu a náležitě uctí oběti, které tito vytrvalí služebníci přinášejí.
S milujícími Bahá’í pozdravy
Oddělení sekretariátu

Kopie:

Mezinárodní centrum pro učení Víry
Sbor poradců
Poradci

