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V Bahá’í spoleèenství se vìøící èasto setkávají
mezi sebou i s jinými lidmi z nìkolika
rùzných dùvodù - aby se modlili, studovali
Víru, uèili Víru, oslavovali zvláštní pøíležitosti, konzultovali o záležitostech spoleèenství,
vytváøeli plány a projekty, uskuteèòovali své
plány a konzultovali o tom, co se nauèili ze
spoleèné èinnosti a jak ji mohou vylepšit. A
nìkdy se samozøejmì Bahá’í setkávají jen
proto, aby byli spolu, v lásce a souladu, a
radovali se ze spoleènosti jeden druhého. Je
dùležité mít vždy na pamìti, že Bahá’í setkání
jsou ve své podstatì duchovní, a proto jsou
obdaøena duchovní silou. Bahá’u’lláh øíká:

Pøi mém životì a Mé Vìci! Kolem
jakéhokoliv obydlí, do kterého
vstoupí pøátelé Boha, a ze kterého
povstane jejich volání, jež chválí a
oslavuje Pána, budou kroužit duše
pravých vìøících a všichni oblíbení
andìlé. 1
1
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‘Abdu’l-Bahá øíká:

Každé setkání, které se koná za
úèelem jednoty a shody, povede ke
zmìnì cizincù na pøátele, nepøátel na
spoleèníky, a ‘Abdu’l-Bahá bude
ve svém srdci a duši na takovém
setkání pøítomen. 2
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Úspìch Slavnosti závisí do velké
míry na kvalitì pøípravy a úèasti
jednotlivce. Milovaný Mistr nabízí
následující radu: ‚Slavnostem
devatenáctého dne pøikládejte velkou
váhu, aby milovaní Pána a služebnice Milosrdného mohli pøi tìchto
pøíležitostech obrátit své tváøe ke
Království, zpívat chvalozpìvy,
úpìnlivì prosit o Boží pomoc,
radostnì okouzlit jeden druhého a
rùst v èistotì a svatosti, ve strachu z
Boha a v odolnosti vùèi vášni a egu.
Takto se oddìlí od tohoto primitivního svìta a ponoøí se do horlivosti ducha.‘ 10
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Poøádání takových duchovních setkání,
bez ohledu na to, jak jsou malá, pøináší do
Bahá’í domácností nevýslovná požehnání.
‘Abdu’l-Bahá jednou napsal jednomu
vìøícímu:

Doslechli jsme se, že máš v úmyslu
èas od èasu ozdobit váš dùm Bahá’í
setkáním, na kterém budou nìkteøí
Bahá’í oslavovat Všeslavného Pána...
Vìz, že pokud tak uèiníš, onen
pozemský dùm se stane domem
nebeským a ta stavba z kamene se
stane shromáždìním ducha. 3
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Mezi dùležité aspekty pøípravy na
Slavnost patøí vhodný výbìr ètení,
urèení dobrých ètenáøù pøedem a
smysl pro dùstojnost pøi pøednesu i
pøijímání duchovního programu.
Náš zážitek velmi ovlivòuje i pozornost vìnovaná výbìru prostøedí,
ve kterém se Slavnost bude konat, at’
už je to venku, nebo uvnitø. Èistota,
uspoøádání prostoru praktickým a
dekorativním zpùsobem - to vše
hraje dùležitou roli. Znakem dobré
pøípravy je také pøesnost.
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Ètení úryvkù z Bahá’í Písem na setkáních
pøátel je zdrojem nejvìtší radosti a je nepostradatelné pro pokrok Vìci. Bahá’u’lláh nám
uložil:

Náleží pøátelùm, at’ se nachází v jakékoli zemi, aby se spoleènì shromažïovali na setkáních a na nich
hovoøili moudøe a výmluvnì a èetli
verše Boží; nebot’ to jsou Slova Boží,
která zapalují oheò lásky a roznìcují
ho. 4
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Tak dùležitá událost jakou je Slavnost
devatenáctého dne nemùže být pøipravována
ve spìchu. Každý vìøící se musí na Slavnost
duchovnì pøipravit pomocí modlitby a
rozjímání a bìhem samotné Slavnosti by se jí
mìl každý úèastnit celým srdcem a myslí, at’
už ète z Písem bìhem duchovní èásti nebo
pouze poslouchá, at’ podává zprávy, získává
vedení nebo podává návrhy, at’ je hostitelem
nebo prostì jedním z tìch, kteøí s nejvìtší
radostí pøijímají pohostinnost. V již zmínìném
dopise o Slavnosti devatenáctého dne Svìtový
dùm spravedlnosti prohlásil:
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‘Abdu’l-Bahá napsal:

Poøádejte setkání a ètìte a zpívejte
nebeská uèení, aby toto mìsto mohlo
být osvìtleno svìtlem skuteènosti a
tato zemì se stala silou Ducha
Svatého skuteèným rájem, nebot’
tento cyklus je cyklem Slavného
Pána a melodie jednoty a solidárnosti lidského svìta musí doletìt k
uším Východu a Západu. 5
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Svìtový øád Bahá’u’lláha zahrnuje
všechny èásti lidské spoleènosti;
spojuje duchovní, administrativní a
spoleèenské procesy života a smìøuje
lidské projevy v jejich rùznorodých
formách k vytvoøení nové civilizace.
Slavnost devatenáctého dne obsahuje
všechny tyto aspekty na samém základì spoleènosti. Funguje na vesnici,
ve mìstì, ve velkomìstì a je to instituce, jejímiž èleny jsou všichni lidé
Bahá. Má za cíl šíøit jednotu,
zajišt’ovat pokrok a podporovat
radost. 9
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Rozhovor pøátel na Bahá’í setkáních musí být
zamìøen výhradnì na duchovní záležitosti a na
pokrok Vìci. ‘Abdu’l-Bahá øekl:

Dnes náleží všem, aby se zøekli
zmínky o všem ostatním a nevìnovali
pozornost žádným vìcem... necht’
soustøedí všechny své myšlenky,
všechna svá slova, na uèení Vìci Boží
a šíøení Víry Boží a na inspirování
všech, aby se pøizdobili vlastnostmi
Boha; na lásku k lidstvu; na to, aby
byli èistí a svatí ve všech vìcech a
neposkvrnìní ve svém veøejném i
soukromém životì; na to, aby byli
spravedliví a odpoutaní, horliví a
zapálení. 6
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Slavnost devatenáctého dne je jedineèným
znakem Administrativního øádu Víry. Spojuje
duchovní, administrativní a spoleèenské
aspekty života spoleèenství. Na všechny tyto
aspekty by mìl být kladen stejný dùraz, nebot’
úspìch Slavnosti závisí na správné rovnováze
tìchto tøí složek. V poselství ze srpna 1989
vyhlásil Svìtový dùm spravedlnosti následovníkùm Bahá’u’lláha na celém svìtì:
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Ze všech Bahá’í setkání má výjimeènou
dùležitost Slavnost devatenáctého dne shromáždìní pøátel jednou za devatenáct dní.
Bahá’í kalendáø se skládá z 19 mìsícù po 19
dnech, a Sám Bahá’u’lláh uložil všem povinnost dodržovat toto mìsíèní setkání:

Vpravdì, je vám uloženo uspoøádat
slavnost jedenkrát za mìsíc, i kdyby
byla podávána pouze voda; nebot’
Bùh se rozhodl spojit srdce prostøednictvím pozemských i nebeských
prostøedkù. 7
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Bìhem administrativní èásti Slavnosti si
pøátelé vyslechnou zprávy o aktivitách Bahá’í
spoleèenství z blízka i daleka, konzultují o
záležitostech Víry v jejich vlastním spoleèenství a pøemýšlejí o jeho pokroku, seznamují se
s vedením Svìtového domu spravedlnosti a
podávají návrhy, které budou zváženy Místní
duchovní radou, nebo budou pøedány Národní
duchovní radì anebo, pokud je to nutné,
dokonce Domu spravedlnosti. Konzultace na
Slavnosti devatenáctého dne je nadmíru
dùležitá, nebot’ toto je prostøedek, pomocí
kterého se každý jednotlivý vìøící úèastní
záležitostí celosvìtového Bahá’í spoleèenství.
Co se týká spoleèenské èásti Slavnosti, toto je
èas pro pøátelství, pohostinnost a lásku. Mùže
hrát hudba, mohou být pronášeny povzbuzující
proslovy a dìti mohou pøedvést nìjaké pøedstavení. Struènì øeèeno, tuto èást Slavnosti
mohou oživit peèlivì zvolené kulturní projevy,
které jsou dùstojné a radostné.
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Slavnost devatenáctého dne se skládá ze tøí
èástí. První je duchovní èást, bìhem níž se
pøednáší modlitby a ètou se úryvky ze Svatých
Spisù Víry. Druhá je administrativní èást,
bìhem níž pøátelé konzultují o záležitostech
spoleèenství. Tøetí èást je materiální oslava,
spoleèenské setkání pøátel.
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Z následujících slov ‘Abdu’l-Baháa èásteènì
pochopíme dùležitost duchovní èásti Slavnosti
devatenáctého dne:

Ó vy vìrní služebníci Odvìké Krásy!
V každém cyklu a zøízení byla
slavnost podporována a milována, a
prostírání stolu pro milovníky Boha
bylo považováno za chvályhodný èin.
Toto obzvláštì platí dnes, v tomto
neporovnatelném zøízení, v tomto
nejštìdøejším vìku, kdy je slavnost
vysoce vyzdvihována, nebot’ je
vpravdì zapoèítána mezi taková
setkání, která jsou poøádána, aby
uctívala a oslavovala Boha. Zde se
zpívají svaté verše, nebeské ódy a
chvalozpìvy, srdce je oživeno a uneseno od sebe sama. 8
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