
1. HODINA 

 
 
„Ó Bože, veď mě a ochraňuj mě, rozsviť lampičku mého srdíčka a učiň mě zářící hvězdičkou. 
Ty jsi Mocný a Silný.“  
 
 
CITÁT 
 
„Tak silné je světlo jednoty, že může osvítit celou zemi.“  

 
 
PŘÍBĚH 
 
V dobách Bahá’u’lláha a ‘Abdu’l-Baháa mnozí lidé v ‘Akká měli o Bahá’í věřících díky 
pomluvám mylnou představu a měli pocit, že je v pořádku postavit se proti nim. Ale ‘Abdu’l-
Bahá Svou velkou moudrostí a láskou změnil srdce mnohých z nich. Prokazoval laskavost 
lidem všech vyznání a pomáhal jim sjednotit se. 
 
V ‘Akká žil jeden křesťanský obchodník, který, stejně jako jeho spoluobčané, neměl Bahá’í 
příliš v úctě. Jednou uviděl za branami města velblouda s nákladem dřevěného uhlí, které 
patřilo Bahá’í věřícím. Zastavil popoháněče a řekl: „Toto je lepší dřevěné uhlí, než mohu 
sehnat sám!“ A bez zaplacení si uhlí vzal. 
 
Když se ‘Abdu’l-Bahá doslechl o tom, co se stalo, zašel za obchodníkem do jeho obchodu, 
aby ho požádal o vrácení uhlí. Obchodník mu nevěnoval žádnou pozornost, ale ‘Abdu’l-Bahá 
seděl a čekal. Po třech hodinách se k Němu obchodník přece jen otočil a chladně se zeptal: 
„Jste jedním z těch vězňů? Co jste udělal, že vás uvěznili?“ ‘Abdu’l-Bahá odpověděl, že Jeho 
zločin je stejný s tím, za který byl pronásledován Kristus. Obchodník byl překvapen. „Co víte 
o Kristovi?“, zeptal se. ‘Abdu’l-Bahá začal klidně a laskavě hovořit o Kristovi a Jeho učení. 
Jak ‘Abdu’l-Bahá hovořil, obchodníkovo srdce začalo tát a jeho pýcha a nadutost zmizely. 
Nato řekl ‘Abdu’l-Baháovi, že už bohužel uhlí nemá, ale že by za ně rád zaplatil. ‘Abdu’l-Bahá 
se zvedl k odchodu. Obchodník také vstal, vyprovodil ‘Abdu’l-Baháa na ulici a choval se k 
Němu s velikou úctou a vážností. 

 

 

 

 

 

 

 



„Tak silné je světlo jednoty, že může osvítit celou zemi.“



2. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Ó synu ducha! Má první rada zní takto: Měj čisté, laskavé a zářící srdce…“  

 
 
PŘÍBĚH 
 
‘Abdu’l-Bahá vždy poznal, co je v srdci člověka a velmi miloval lidi, jejichž srdce byla čistá a 
zářící. Jedné dámě se dostalo velké cti, že mohla být ‘Abdu’l-Baháovým hostem na obědě. Jak 
tak seděla a naslouchala Jeho moudrým slovům, zadívala se na sklenici vody před sebou a 
pomyslela si: „Ach! Kdyby tak ‘Abdu’l-Bahá vzal mé srdce a očistil je od každé pozemské 
touhy a potom ho naplnil božskou láskou a porozuměním tak, jako by se to mohlo udělat 
s touto sklenicí vody!“ 
 
Tato myšlenka jí jen přelétla myslí, ale nahlas nic neřekla. Zanedlouho se však stalo něco, 
díky čemu si uvědomila, že ‘Abdu’l-Bahá věděl, na co myslela. Byl uprostřed Svého 
vyprávění, když se zastavil, zavolal sluhu a řekl mu několik slov persky. Sluha rychle 
přistoupil k dámě, vzal jí sklenici, vylil ji a postavil ji opět před ni. 
 
O chvilku později, aniž by přestal hovořit, vzal ‘Abdu’l-Bahá ze stolu džbán s vodou a tím 
nejpřirozenějším způsobem pomalu znovu naplnil dámě prázdnou sklenici. Nikdo si 
nevšiml, co se stalo, ale dáma věděla, že ‘Abdu’l-Bahá odpověděl na touhu jejího srdce. Byla 
plná radosti. Nyní věděla, že srdce i mysl byla pro ‘Abdu’l-Baháa otevřenou knihou a On v 
nich četl s velikou láskou a laskavostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Ó synu ducha! Má první rada zní takto: Měj čisté, laskavé a zářící srdce…“



3. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Kráčejte cestou spravedlnosti, protože to jest, vpravdě, stezka přímá.“  

 
 
PŘÍBĚH 
 
Jednou chtěl ‘Abdu’l-Bahá jet z ‘Akká do Haify. Chystal se jet obyčejným, ne moc drahým 
kočárem. Kočí byl překvapen a ptal se sám sebe, proč je ‘Abdu’l-Bahá tak šetrný, že se 
vydává na cestu tímto laciným kočárem. „Vaše excelence dá jistě přednost cestě v 
soukromém kočáře,“ zvolal. „Ne,“ odpověděl Mistr a cestoval ve voze plném lidí až do Haify. 
Když vystupoval v Haifě z kočáru, přistoupila k Němu ubohá rybářka a prosila Ho o pomoc. 
Za celý den nic neulovila a teď se musí vrátit ke své hladové rodině. ‘Abdu’l-Bahá jí dal 
značnou sumu peněz, otočil se ke kočímu a řekl: „Proč bych měl já cestovat v přepychu, 
zatímco tolik lidí hladoví?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Kráčejte cestou spravedlnosti, protože to jest, vpravdě, stezka přímá.“



4. HODINA 

 
 
„Ó Ty laskavý Pane! Jsem jen malým dítkem, dej mi vstoupit do Svého království. Poutá mě 
zem, pozvedni mě do nebes; náležím hmotnému světu, dej mi vstoupit do nebeské říše; jsem 
skleslý, dej ať se stanu veselým; jsem hmotná bytost, učiň mě duchovním člověkem, ať 
zračím Tvou nekonečnou štědrost. Ty jsi Mocný a Nadevše Milující.“  
 
 
CITÁT 
 
„Ó Příteli! V zahradě srdce zasaď jen a jen růži lásky…“  

 
 
PŘÍBĚH 
 
Když byl ‘Abdu’l-Bahá vězněm v ‘Akká, žil ve městě člověk, který se k Němu choval velmi 
nehezky. Tento nevědomý muž věřil, že následuje Muhammadovo učení. Věřil, že ‘Abdu’l-
Bahá není dobrý člověk, a že Boha nezajímá, jak nehezky se lidé k Bahá’í chovají. Ve 
skutečnosti věřil, že když prokazuje Bahá’í věřícím nenávist, prokazuje tím lásku Bohu. 
‘Abdu’l-Baháa nenáviděl celým svým srdcem. Tato nenávist rostla a hlodala v jeho nitru a 
někdy z něj vytekla tak, jako vytéká voda z rozbité nádoby. 
 
Když se lidé sešli v mešitě k modlitbě, tento muž na ‘Abdu’l-Baháa pokřikoval a říkal o Něm 
strašné věci. Když kolem ‘Abdu’l-Baháa procházel na ulici, zakrýval si tvář, aby Ho neviděl. 
Tento muž byl velmi chudý a neměl dostatek jídla, ani teplého oblečení. Co si myslíte, že 
udělal ‘Abdu’l-Bahá? Prokazoval mu laskavost, posílal mu jídlo a šaty a zabezpečoval, aby o 
něj bylo postaráno. Například jednou, když tento muž velmi onemocněl, poslal mu ‘Abdu’l-
Bahá lékaře, zaplatil za jeho léky a jídlo a dal mu nějaké peníze. Muž dary od ‘Abdu’l-Baháa 
přijal, ale nepoděkoval za ně. Ve skutečnosti tento nevědomý muž podával jednu ruku 
lékaři, aby mu změřil puls, a druhou si zakrýval tvář, aby se nemusel dívat na ‘Abdu’l-Baháa. 
A tak to šlo po mnoho dlouhých let. A potom se jednoho dne srdce tohoto muže konečně 
změnilo. Přišel do ‘Abdu’l-Baháova domu, padl k Jeho nohám a s těžkým srdcem a slzami, 
které mu tekly po tváři jako dvě řeky, plakal: „Odpusť mi, Pane! Dvacet čtyři let jsem Ti 
působil zlo. Dvacet čtyři let jsi mi prokazoval jen dobro. Nyní vím, jak nesprávně jsem 
jednal. Prosím odpusť mi.“ Takto velká ‘Abdu’l-Baháova láska zvítězila nad nenávistí a 
zachránila tohoto muže z jeho nevědomosti. 

 

 

 

 



„Ó Příteli! V zahradě srdce zasaď jen a jen růži lásky…“



5. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Skutečným člověkem je v tento den ten, kdo se zasvětí službě celému lidskému 
rodu.“  
 
 
PŘÍBĚH 
 
Lua Getsinger, jedna z prvních Bahá’í v Americe vyprávěla o své zkušenosti v ‘Akká. Přijela 
do vězeňského města, aby vykonala pouť a navštívila ‘Abdu’l-Baháa. Jeden den jí Mistr řekl, 
že má mnoho práce a že nemůže navštívit Svého přítele, který je velmi chudý a nemocný. 
Přál si, aby Lua šla místo Něj. Řekl jí, aby vzala nemocnému muži jídlo a postarala se o něho 
tak, jako to dělá On. 
 
Lua si zjistila adresu a ihned se vydala vykonat to, o co jí ‘Abdu’l-Bahá požádal. Byla hrdá na 
to, že jí ‘Abdu’l-Bahá svěřil jednu ze Svých vlastních úloh. Ale brzy se k ‘Abdu’l-Baháovi 
vrátila celá rozrušená. „Mistře,“, zvolala, „poslal jste mě do strašného místa! Málem jsem 
omdlela z hrozného zápachu, špinavých pokojů a pokořujícího stavu toho muže a jeho 
domu. Rychle jsem odešla, abych nechytla nějakou strašnou nemoc.“ 
 
‘Abdu’l-Bahá se na ni smutně a přísně podíval. Řekl jí, že pokud chce sloužit Bohu, měla by 
sloužit svým bližním, protože v každém člověku by měla vidět obraz a podobu Boha. Poté jí 
řekl, aby se vrátila do domu toho muže. Jestli je dům špinavý, měla by ho uklidit. Pokud je 
muž špinavý, měla by ho umýt. Pokud má hlad, nakrmit ho. Požádal ji, aby se nevracela, 
dokud to vše nevykoná. ‘Abdu’l-Bahá již takto o tohoto muže pečoval mnohokrát a řekl Lue, 
že ona by to měla udělat alespoň jednou. Takto naučil ‘Abdu’l-Bahá Luu sloužit svým 
bližním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Skutečným člověkem je v tento den ten, kdo se zasvětí službě celému lidskému rodu.“



6. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Pravdomluvnost je základem všech lidských ctností.“  

 
 
PŘÍBĚH 
 
V jedné daleké zemi kdysi žil mladý pastýř. Zatímco jeho otec pracoval na poli a matka se 
starala o dům, jeho úkolem bylo postarat se o rodinné ovce. Jednou se chlapec velmi nudil a 
tak se rozhodl, že si ze sousedů udělá legraci. Z ničeho nic začal křičet: „Vlk! Vlk! Vlk napadl 
ovci!“ Všichni přátelé mu běželi na pomoc, aby zahnali vlka, ale když doběhli, našli mladého 
pastýře, jak se jim směje, že se tak polekali a žádný vlk přitom široko daleko není. Chlapcovi 
přátelé se vrátili ke své práci a řekli si, že se chlapec choval velmi nepěkně. 
 
Následující den se vše opakovalo. „Vlk! Vlk! Pomozte mi! Pomozte mi!“ Někteří sousedé 
běželi pastýřovi na pomoc, ale zase uviděli, jak se jim vysmívá, protože po vlku nebylo 
znovu ani vidu ani slechu. Když se třetí den ozvalo chlapcovo volání: „Vlk! Vlk! Vlk napadl 
ovci! Přijďte mi na pomoc!“ nikdo mu už nevěnoval pozornost. Všichni si mysleli, že je to 
zase lež. V ten den však vlk opravdu přišel a sežral ovci! Mladý pastýř byl velmi smutný, ale 
dostal dobré ponaučení. Když lžeme, přijde den, kdy ani naši rodiče, ani bratři a sestry, ani 
naši přátelé nebudou věřit tomu, co říkáme, dokonce ani tehdy, bude-li to pravda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



„Pravdomluvnost je základem všech lidských ctností.“



7. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Nekonečně vznešené bude tvé postavení, když vytrváš neochvějně ve Věci svého 
Pána.“  
 
 
PŘÍBĚH 
 
Každý slyšel o raných věřících Bahá’í Víry, kteří za doby Bába a Bahá’u’lláha obětovali své 
životy na cestě Boží. Toto je příběh velmi výjimečného hrdiny, který žil v době ‘Abdu‘l-
Baháa. Jmenoval se Rúhu’lláh Varqá a bylo mu pouze třináct let, když obětoval svůj život na 
stezce svého Nejmilovanějšího, Bahá’u’lláha. 
 
Když bylo Rúhu’lláhovi dvanáct let, putoval se svým otcem do ‘Akká, aby navštívili ‘Abdu‘l-
Baháa. O ‘Abdu’l-Baháově velké lásce a srdečnosti již slyšel hodně a během cesty nemohl ani 
spát, tolik toužil po tom, aby již byli v ‘Akká. Když konečně dosáhli ‘Abdu’l-Baháovy 
přítomnosti, Rúhu’lláhovo srdce bylo naplněno velkou radostí a štěstím. 
 
‘Abdu’l-Bahá měl Rúhu’lláha velmi rád a také rád poslouchal, když Rúhu’lláh velmi pěkným 
hlasem recitoval modlitby, které uměl zpaměti. Nějakou dobu žil Rúhu’lláh v ráji ‘Abdu’l-
Baháovy přítomnosti a jeho láska k Víře se zvětšovala den ze dne. Tyto dny blízkosti ale 
přece jednou skončily a Rúhu’lláh se svým otcem opustili ‘Akká a vrátili se do Persie. Tam se 
věnovali učení upřímných duší a nádherné Bahá’u’lláhovo poselství šířili od města k městu. 
Rúhu’lláhova slova měla vliv na každého, kdo jim naslouchal. Jeho otec ho něžně miloval a 
každý chválil jeho chování a duchovnost. Byl velmi pravdomluvný, čestný, zdvořilý a ke 
všem laskavý. Nádherně pronášel modlitby a mnoho jich znal nazpaměť. Každé ráno vstával 
za úsvitu, aby se modlil. 
 
Jednou Rúhu’lláha a jeho otce zatkli nepřátelé Víry a odvedli je do vězení v Teheránu. 
Podmínky ve vězení byly velmi špatné a řetězy byly tak těžké, že pod jejich tíhou nemohli 
ani usnout. Ale přeci, navzdory tomu všemu, byl Rúhu’lláh velmi šťastný. Modlil se, zpíval a 
skládal velmi krásné básně o své lásce k Bahá’u’lláhovi. 
 
Každým dnem se pro oba hrdiny stával život ve vězení těžším a těžším, až konečně přišel 
den, ve který doufali. Jednoho rána v časných ranních hodinách, přišel do věznice vysoký 
vládní úředník. Byl opilý a hrubý. Rúhu’lláha a jeho otce falešně obvinil ze strašných věcí. 
Oni mu ale klidně odpověděli, že jsou nevinní a nikomu neublížili. Úředníka to ještě více 
rozlítilo a vykřikl na Rúhu’lláhova otce: „Koho mám zabít nejdříve – tebe nebo tvého syna?“ 
„V tom pro mě není žádný rozdíl,“ odpověděl klidně Varqá. Když to úředník uslyšel, 
přiskočil k Rúhu’lláhovu otci a s hroznou ukrutností ho zabil. „Otče, otče, vezmi mě s sebou!“ 



volal znovu a znovu Rúhu’lláh. Celým svým srdcem si přál následovat příklad svého otce a 
obětovat svůj život. 
 
Úředník zkoušel s Rúhu’lláhem mluvit laskavě a přesvědčit jej. Řekl mu: „Milý synu, jsi ještě 
dítě a já tě mám velmi rád. Mohu ti pomoci získat vysoké a důležité postavení. Mohu ti dát 
bohatství a všechno, co si budeš přát. Řekni pouze, že nejsi Bahá’í.“ „Nechci vysoké 
postavení ani peníze,“ odpověděl Rúhu’lláh. „Chci pouze jít za svým otcem.“ 
 
Když úředník zjistil, že toto dítě je neochvějné ve Víře a není možné ho přesvědčit, přikázal, 
aby byl Rúhu’lláh oběšen. Dvě těla byla vhozena do studně na nedalekém místě, které je 
dnes známo jako Varqáíyyih. 
 
A tak se Rúhu’lláh, i když byl ještě dítě, stal jedním z hrdinů Bahá’í Víry. Uspokojil tak touhu 
svého srdce, kterou, tak jako vyjadřují jeho básně, nebylo nic jiného, než odevzdat svůj život 
na Bahá’u’lláhově cestě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



„Nekonečně vznešené bude tvé postavení, když vytrváš neochvějně ve Věci svého Pána.“



8. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Ó Synu člověka! Skloň se v pokoře přede Mnou, abych se milostivě mohl obrátit k 
tobě.“  
 
 
PŘÍBĚH 
 
Pokora byla jednou z nejpůsobivějších vlastností ‘Abdu’l-Baháa. Přátelé mu chtěli dát 
mnoho vznešených jmen, ale On chtěl, aby ho nazývali pouze ‘Abdu’l-Bahá, což znamená 
„Služebník Slávy“. Měl též rád jednoduchost. Jednou nějací bohatí přátelé ze Západu 
vytvořili detailně promyšlený plán, aby si mohl umýt ruce před jídlem. Dohodli se, že 
vybrané páže v šatech speciálně pro tuto příležitost ponese ozdobnou mísu s „křišťálovou 
vodou“ a připravili také navoněný ručník. Když Mistr uviděl, jak se k Němu přes trávník 
blíží skupina přátel s pážetem, mísou a ručníkem, hned věděl o jejich úmyslu. Rychle 
nedaleko našel vodu, umyl si ruce a osušil si je kusem látky, který si půjčil od zahradníka. 
Poté se se zářivou tváří obrátil ke Svým hostitelům, aby je přivítal a požádal je, aby si vodou 
umyli a ručníkem osušili vlastní ruce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Ó Synu člověka! Skloň se v pokoře přede Mnou, abych se milostivě mohl obrátit k tobě.“



9. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Požehnaný je ten, kdo dává přednost svému bratrovi před sebou samým.“  

 
 
PŘÍBĚH 
 
‘Abdu’l-Bahá pro sebe dával přednost levnějšímu oblečení. Když měl nějaké šaty navíc, vždy 
je rozdal ostatním. Jednou měl hostit místodržitele města ‘Akká. ‘Abdu’l-Baháova manželka 
si myslela, že Jeho oblek není na takovouto příležitost dost dobrý. Šla ke krejčímu a 
objednala pro ‘Abdu’l-Baháa pěkný kabát. Myslela si, že si Mistr určitě nevšimne, když 
vymění Jeho starý kabát za nový. ‘Abdu’l-Bahá si vždy pouze přál, aby jeho oblečení bylo 
čisté. Když nadešel den místodržitelovy návštěvy, byl pro ‘Abdu’l-Baháa přichystán nový 
kabát, On ale hledal ten starý. Požádal o Svůj starý kabát a tvrdil, že ten nový nemůže být 
Jeho. Jeho žena se mu pokoušela vysvětlit, že pro tuto příležitost koupila nový kabát, ale 
‘Abdu’l-Bahá ho nepřijal. Řekl, že za cenu tohoto nového kabátu mohli koupit pět 
jednoduchých, jaké nosí běžně. Řekl, že není důvod, proč by se mělo utratit tolik peněz za 
kabát pouze pro Něj samotného. Pokud potřebuje nový kabát, pak nechť tento drahý kabát 
vrátí krejčímu a za stejné peníze objednají pět obyčejných kabátů. „Vidíte, tak budu mít 
nejenom nový kabát pro sebe, ale budu mít i čtyři navíc, které mohu dát jiným.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Požehnaný je ten, kdo dává přednost svému bratrovi před sebou samým.“



10. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Pravdomluvností, ó lidé, okrášlete své jazyky a své duše přizdobte ornamentem 
poctivosti.“  
 
 
PŘÍBĚH 
 
Mullá Bahram byl jedním z významných Bahá’í věřících v Íránu. Jednou dostal dopis, který ho velmi 
zarmoutil. Jeho bratrancovi zemřelo malé děťátko. Protože bylo Bahá’í, bylo pochováno podle Bahá’í 
zákonů. To však rozčílilo muslimské kněží, kteří si stěžovali policii. Otec děťátka byl uvězněn. 
 
Když Mullá Bahram dopis přečetl, přemýšlel o celém problému a rozhodl se, že navštíví vysokého 
vládního úředníka a požádá ho o pomoc. Když Mullá Bahram dorazil do jeho domu, ocitl se na 
hostině s mnoha hosty. Jeden z hostů, který si všiml, jak chudobně oblečený muž vstupuje do 
místnosti, ho chtěl nechat vyhodit. Ale majitel domu uviděl Mullá Bahrama a s velkou láskou a úctou 
ho pozval, aby vstoupil. Všichni hosté byli překvapeni, když viděli, s jakou zdvořilostí a náklonností 
se úředník chová k Mullá Bahramovi, chudému a pokornému člověku. Hostitel vysvětlil: „Úcta, 
kterou chovám k Mullá Bahramovi, je zasloužená, protože je to spravedlivý a čestný člověk, dokonce 
i ve chvílích zkoušek.“ Mullá Bahram mu popsal svůj problém a úředník s potěšením napsal příkaz, 
aby byl jeho bratranec okamžitě z vězení propuštěn. Hosté byli překvapeni a ptali se úředníka, jak 
ví, že je Mullá Bahram tak čestný, že si vysloužil takovou úctu vysokého vládního úředníka. Ten jim 
řekl: 
 
„Před nějakou dobou jsem měl dluh, který jsem měl právě zaplatit, ale neměl jsem dost peněz. S 
člověkem, který mi peníze půjčil, jsme se domluvili, že místo splátky dluhu dostane část mého 
majetku, ale nemohli jsme se domluvit na její ceně. Nemohli jsme požádat naše přátele, aby nás 
rozsoudili, protože každý z nás mohl svému příteli zaplatit, aby udělal odhad ceny v jeho prospěch. 
A tak jsme požádali obchodníka, aby poslal jednoho ze svých zaměstnanců, aby majetek ohodnotil. 
Poslal Mullá Bahrama. Abych si zajistil, že hodnota majetku bude stačit k zaplacení celého dluhu, 
navštívil jsem ho v den, kdy měl odhad udělat, a nabídl jsem mu velké množství peněz, aby rozhodl v 
můj prospěch. Tolik peněz by nevydělal ani za šest let tvrdé práce, ale on je nepřijal. Řekl, že bude 
lepší, když počkáme a on se nejdříve na majetek podívá. A stalo se, že Mullá Bahram ohodnotil 
majetek na daleko vyšší hodnotu, než jsem si myslel, že skutečně má. Šel jsem tedy za ním a nabídl 
mu ještě víc peněz, abych ho potěšil. Ani tentokrát je ale nepřijal. Řekl, že jediným důvodem, proč 
takto ohodnotil majetek, bylo to, že to byla jeho skutečná hodnota. Odhad byl součástí jeho práce, za 
kterou dostával plat, a nebylo by správné, aby za ni dostal cokoli navíc.“ 
 
„Nyní,“ řekl úředník, „možná chápete, proč říkám, že Mullá Bahram je čestný a poctivý, což je v 
těchto dnech velmi vzácné. Kéž by byl každý tak čestný jako Mullá Bahram!“ 

 

 



„Pravdomluvností, ó lidé, okrášlete své jazyky a své duše přizdobte ornamentem poctivosti.“



11. HODINA 

 
 
„Ó můj Pane! Ó můj Pane! Jsem jen malým dítětem. Napoj mne z prsou Svého milosrdenství, 
chovej mne v objetí Své lásky, vzdělávej mě ve škole Svého vedení a rozvíjej mne ve stínu 
Své štědrosti. Zbav mne temnoty a učiň mě zářícím světlem, vysvoboď mě z neštěstí, ať se 
stanu květinou v růžové zahradě, služebníkem na Tvém prahu a získám povahu a vlastnosti 
spravedlivých. Učiň mě zdrojem štědrosti pro tento lidský svět a ozdob mou hlavu korunou 
věčného života! Vskutku, Ty jsi Silný, Mocný, Vidoucí, Naslouchající.“  
 
 
CITÁT 
 
„Dávat a být štědrý jsou Mé přívlastky; dobře je tomu, kdo se zdobí Mými ctnostmi.“  
 

 

 

PŘÍBĚH 
 
Jednou poslal Bahá’u’lláh ‘Abdu’l-Baháa, aby dohlédl na práci pastýřů, kteří se starali o Jeho 
ovce. ‘Abdu’l-Bahá byl v té době malý chlapec a pronásledování Bahá’u’lláha a Jeho rodiny 
ještě nezačalo. Bahá’u‘lláh měl v té době velké pozemky v horách a vlastnil rozsáhlá stáda 
ovcí. Když ‘Abdu’l-Bahá dokončil Svůj úkol a byl připraven k odchodu, muž, který Jej 
doprovázel, Mu řekl: „Zvykem Tvého otce je zanechat každému pastýři dar.“ ‘Abdu’l-Bahá 
byl chvíli zticha, protože neměl nic, co by jim dal. Muž ale trval na tom, že pastýři něco 
očekávají. Tu ale dostal ‘Abdu’l-Bahá nápad, který Jej velmi potěšil! Daruje pastýřům ovce, o 
které se starají! Když uslyšel Bahá’u’lláh o štědrém daru, který ‘Abdu’l-Bahá věnoval 
pastýřům, velmi Ho to potěšilo. S humorem poznamenal, že všichni by měli na ‘Abdu’l-
Baháa dávat pozor, protože jednou rozdá Sám Sebe. A to je samozřejmě přesně to, co 
‘Abdu’l-Bahá dělal až do konce Svého života. V každičkém okamžiku Svého života dával 
lidstvu všechno, co měl, aby nás sjednotil a přinesl nám pravé štěstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Dávat a být štědrý jsou Mé přívlastky; dobře je tomu, kdo se zdobí Mými ctnostmi.“



12. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Požehnaný je ten, kdo se setkává se všemi lidmi v duchu největší laskavosti a lásky.“  
 
 
PŘÍBĚH 
 
Hakím Áqá Ján, židovský lékař, pospíchal za Muhammadem-Báqirem, který s lampou v ruce 
běžel po úzkých ulicích Hamadánu. Jeho žena měla křeče a byla na pokraji smrti. Před 
několika hodinami ji Hakím Áqá Ján navštívil a dal jí nějaké tabletky na snížení horečky, ale 
její stav se i navzdory tomu zhoršil. Když lékař znovu přistoupil k její posteli, zbledl, neboť 
si uvědomil hroznou chybu, kterou udělal. Místo chininových tabletek jí dal strychnin, velmi 
silný jed. Žena byla vážně nemocná a vypadalo to, že kvůli chybě doktora zemře. Když si 
Hakím Áqá Ján vzpomenul na to, jak nespravedlivě zacházejí muslimové s židy v tomto 
městě, lekl se, že jestli tato žena zemře, jeho i celou jeho rodinu společně s ostatními židy ve 
městě zabijí. Při těchto myšlenkách se Hakím Áqá Ján celý roztřásl a skoro neslyšel 
Muhammada-Báqira, který se ho ptal, proč se tak třese a potí. Doktor se rozhodl, že mu 
řekne pravdu a vysvětlil svůj omyl. K jeho úžasu mu Muhammad-Báqir odpověděl: „Každý 
může udělat chybu. Neudělal jste to záměrně. I kdyby moje žena zemřela, nikdo vás nebude 
obviňovat.“ 
 
Lékař nevěřil vlastním uším. Zdálo se mu nemožné, aby muslim takto mluvil se židem. Ale 
protože musel rychle něco udělat, běžel do nejbližší lékárny a koupil lék, kterým, jak doufal, 
se mu podaří zachránit život ženy. Celou noc u ní strávil a dělal všechno možné, aby ji 
zachránil. Muhammad-Báqir mu pomáhal, jak jen mohl, a prokazoval mu největší zdvořilost, 
přátelství a laskavost. Když nadešlo ráno, žena projevila známky toho, že nebezpečí 
pominulo a ona se uzdraví. Hakím Áqá Ján byl velmi zmatený zdvořilostí a laskavostí, 
kterou mu Muhammad-Báqir prokazoval. Nemohl skrýt svoje překvapení a nakonec se 
Muhammada-Báqira zeptal, proč s ním zachází s takovou laskavostí. „Důvodem je to,“ 
vysvětloval Muhammad-Báqir, „že moje žena i já jsme Bahá’í a máme rádi lidi každé víry.“ 
Takto Bahá’í Víra zaujala Hakím Áqá Jána. Později se stal Bahá’í věřícím. 
 
 
 
 
 
 

 

 



„Požehnaný je ten, kdo se setkává se všemi lidmi v duchu největší laskavosti a lásky.“



13. HODINA 

 
 
CITÁT 
 
„Znamení lásky je neochvějnost v Mých nařízeních a trpělivost ve zkouškách Mnou 
uložených.“  
 
 
PŘÍBĚH 
 
Jednou žil jeden člověk, který se jmenoval Hájí Muhammad. Byl to vynikající lovec. Kulky z 
jeho zbraně vždy trefily cíl. Z cválajícího koně dokázal sestřelit i drobného ptáčka v plném 
letu. Jednou se procházel s puškou na rameni a potkal skupinku Bahá’í věřících, kteří si 
spolu s Bahá’u’lláhem vyšli na vycházku. Rozhodl se, že se k nim připojí. 
 
Když Bahá’u’lláh viděl, že se Hájí Muhammad chystá vystřelit, řekl mu, aby nezabíjel 
nevinná ptáčátka. Hájí Muhammad tomu, co Bahá’u’lláh řekl, nevěnoval žádnou pozornost, 
protože se jeho mysl soustředila na lov, který nesmírně miloval. A tak i nadále střílel na 
každého ptáčka, kterého uviděl. Jak byl ale překvapený, když zjistil, že ani jedna kulka 
žádnému ptáčkovi neublížila! Vystřelil jednou, podruhé, mnohokrát – ale nezabil ani 
jediného ptáčka. Střílel na malé i na velké ptáčky, ale bezúspěšně. 
 
Skupina se vracela z vycházky, když Hájí Muhammad padl do oka překrásný velký bílý pták. 
Byl tak velký, že nemohl ani rychle létat, a Hájí Muhammad si pomyslel, že jistě nebude 
těžké ho zabít. První kulka cíl minula. Vystřelil ještě čtyřikrát, ale pokaždé minul. 
Vystrašený pták v panice proletěl kolem nich. Hájí Muhammad si pomyslel, že nyní už 
nemůže minout. Vystřelil ještě dvakrát, ale pták uletěl. 
 
Hájí Muhammad byl ohromený a začal o celé události přemýšlet. Náhle pochopil něco 
důležitého. Uvědomil si, že Bahá’u’lláh mu dal jasný příkaz, ale on ve svém loveckém 
zapálení Bahá’u’lláha ignoroval. V ten den se Hájí Muhammad pevně rozhodl, že vždy bude 
poslouchat Boží přikázání. 

 

 

 

 

 

 

 



„Znamení lásky je neochvějnost v Mých nařízeních a trpělivost ve zkouškách Mnou uložených.“
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CITÁT 
 
„Ó synu Bytí! Má láska je Má tvrz; ten, kdo do ní vstoupí, je jistý a v bezpečí, ten, kdo 
se odvrátí, zajisté ztroskotá a zahyne.“  
 
 
PŘÍBĚH 
 
Jednou žily tři malé rybky. Žily ve velkém jezeře a šťastně si celé dny hrály a plavaly ve vodě. V 
jezeře na ně nečíhalo žádné nebezpečí. Nebyly tam velké ryby, ani hladoví krokodýli. Voda byla 
velmi klidná a nebyly tam ani silné proudy, které by je odnesly pryč od jejich maminky. V jezeře žily 
i další ryby a tři malé rybky měly mnoho přátel, se kterými si mohly hrát. Závodily s nimi, kdo plave 
nejrychleji, vyskakovaly do vzduchu a potápěly se až ke dnu jezera. Hrály si také na schovávanou. 
Schovávaly se za skály a rostliny, a když kolem nich plavala maminka, tatínek, nebo babička s 
dědečkem, rychle vyplavaly a křičely, aby je vystrašily. Dospělí předstírali, jak se moc lekli, ale 
věděli, že v jezeře není nic, co by jim mohlo ublížit. 
 
Jednou tři malé rybky doplavaly do části jezera, kde ještě nikdy předtím nebyly. Začaly si hrát. 
Rychle plavaly a vyskakovaly z vody. Při jednom skoku uviděla jedna rybka mohutnou stěnu. Nikdy 
předtím takovou věc neviděla! Rychle se znovu ponořila a svým sourozencům popsala co viděla. Ale 
oni jí nevěřili. Ptali se: „Co by dělala zeď v našem jezeře?“ „Nevím,“ odpověděla rybka. „Ale když mi 
nevěříte, vyskočte a uvidíte.“  
 
Dva bráškové se zasmáli a začali rychle plavat, aby mohli vyskočit pořádně vysoko. Najednou 
narazili na stěnu. „Au!“ vykřikli a s bolavými nosy vystrčili hlavy z vody. Opravdu tam byla zeď. A 
byla ohromná! Plavali podél ní až na konec jezera a viděli, že dosahuje až ke břehu. Přeplavali na 
druhou stranu a viděli, že zeď sahá od jednoho břehu ke druhému. Ponořili se do hloubky a viděli, že 
zeď dosahuje až na dno jezera. Tři malé rybky si nedokázaly vysvětlit, proč tam ta zeď je. Rozhodly 
se, že se zeptají svého dědečka. Když ho našly, právě spal, ale tak moc se chtěli o té zdi dozvědět, že 
ho vzbudily. 
 
„Dědečku!“ křičely všechny tři rybky najednou. 
„Je tam zeď!“ řekla první rybka. 
„Sahá od jednoho břehu k druhému!“ přidala se druhá. 
„Sahá až na dno jezera!“ volala třetí. 
 
„Co?“ zeptal se dědeček. „Zeď?“ 
„Ano!“ zakřičely všechny rybky najednou. 
„Zeď?“ zopakoval dědeček a zahýbal vousy. 
„Co tam dělá ta zeď, dědečku?“ ptaly se tři malé rybky. 
„Hm. To je hráz. Chrání nás,“ řekl dědeček. „Nepustí sem krokodýly, velké hladové ryby ani jiná 
zvířata, která by nás snědla. Zadržuje také silné proudy, které se ženou proti skalám. Hráz zadržuje 
vodu v jezeře. Díky ní se nemusíme ničeho bát. Hráz nás chrání. Je naší pevností.“ 



 
„Co je na druhé straně hráze, dědečku?“ ptaly se rybky. 
„Je tam mnoho nebezpečí,“ řekl dědeček. „Mohlo by se stát, že kdybyste vyšly ven, už nikdy byste se 
nemusely vrátit.“ 
 
Na nějakou dobu rybkám tato odpověď stačila. Každý den však chtěly víc a víc vědět, co je na druhé 
straně hráze. Až se jednou rozhodly, že se půjdou podívat. Plavaly daleko od hráze, aby mohly dobře 
vystartovat, potom vyrazily plnou rychlostí vpřed a vyskočily tak vysoko, jak jen dovedly, až se 
dostaly nad hráz. 
 
První věcí, kterou rybky zjistily, bylo to, že voda za hrází je daleko níž než v jezeře. A jak padaly, 
strašně se bály. Chtěly se hned vrátit do jezera, ale nevěděly jak! A tak padaly a padaly, až nakonec 
dopadly na vodní hladinu. Uhodily se tak moc, že je bolelo celé tělo. Voda tam tekla hrozně rychle a 
unášela je daleko od hráze, hnala je na skály a házela jimi, až ryly nosy do písku. Konečně se jim 
podařilo najít místo, kde voda neproudila tak rychle. Opřely se o hladké kameny, aby si trochu 
odpočinuly. 
 
„Bolí mě celé tělo,“ řekla první malá rybka. 
„Od nosu až po ocásek,“ odpověděla druhá. 
„Nikdy jsme neměly opustit jezero,“ zanaříkala třetí. 
 
Najednou kolem nich proplul krokodýl. Nikdy předtím krokodýla neviděly, ale když uviděly jeho 
tlamu plnou ostrých zubů, hned se vyděsily: „Schovejte se!“ Naštěstí pro ně kolem plavala jiná ryba, 
která si krokodýla nevšimla. Krokodýl se otočil, aby ji chytil, a celou ji najednou polkl! Když se 
potom podíval jejich směrem, tři rybky už byly schované za skálou. Krokodýl odplaval pryč, aby si 
našel další jídlo. 
 
„Viděli jste, jak ji naráz spolkl?“ zeptala se první malá rybka svých bratříčků. 
„Ano,“ odpověděla druhá rybka. 
„Brzy spolkne i nás,“ řekla třetí. 
Srdíčka se jim rozbušila a ploutvičky roztřásly. 
„Pojďme odtud pryč,“ řekly. 
 
Rybičky plavaly a bojovaly s proudem. S bříšky v písku si razily cestu od kamene ke kameni a 
plavaly k hrázi, co jim jen síly stačily. Zápasily a zápasily. Když se konečně dostaly k hrázi, vystrčily 
hlavičky z vody. Neustále se musely přidržovat kamenů, aby je proud neodnesl zpět. Podívaly se 
nahoru. Hráz byla tak vysoká, že ztratily veškerou naději, že by ji někdy mohly přeskočit. „Nikdy se 
nedostaneme zpět do naší pevnosti, do naší tvrze!“ zanaříkaly rybičky. 
 
Právě v tu chvíli se za nimi objevila velká hladová ryba. Když ji tři malé rybky uviděly, ze strachu jim 
očka málem vypadla z jamek. Ryba se k nim blížila s otevřenou tlamou. Nebyl čas na útěk ani na 
hledání skrýše. Bez rozmýšlení všechny tři rybky vyskočily tak vysoko, jak jen dovedly. Strach jim 
dodal tolik síly, že vyskočily dost vysoko, aby přeskočily hráz a dopadly do jezera na druhé straně.  
 
„Už nikdy neopustíme naši pevnost!“ křičely a plavaly ke své mamince. 
 
 



„Ó synu Bytí! Má láska je Má tvrz; ten, kdo do ní vstoupí, je jistý a v bezpečí, ten, 
kdo se odvrátí, zajisté ztroskotá a zahyne.“
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CITÁT 
 
„Vložte svou důvěru v Boha a své záležitosti svěřte do Jeho péče.“  

 
 
PŘÍBĚH 
 
Síná už byl velmi starý. Mnoho let cestoval po všech koutech země, aby učil Víru. Dnes se 
měl vydat na další cestu za učením Víry. Poprvé ho doprovázel jeho syn Habíb. Sněžilo a 
bylo velmi chladno, ale Síná netrpělivě čekal na odchod a tak připravili muly a vydali se na 
cestu. První den jejich cesty už padl soumrak, když našli město, kde by si mohli odpočinout 
a najíst se. I když to město nebylo nebezpečné, lidé tam nebyli velmi přátelští a tak museli 
Síná a Habíb spát v maštali. Maštal byla stará a vypadalo to, že uvnitř prší ještě víc než 
venku. Noc strávili čekáním na úsvit, aby mohli pokračovat v cestě. 
 
Slunce nakonec vyšlo a oni opět osedlali muly. Bez odpočinku putovali celý den a v noci 
našli jediné místo, kde by se mohli vyspat. Byl to starý a špinavý hotel. Postele byly plné 
hmyzu a tak opět probděli celou noc beze spánku. Takto putovali několik dnů. 
 
Jednoho dne řekl Habíb otcovi: „Nyní už vím, proč se můj starší bratr nechtěl vydat na tuto 
cestu.“ Síná se rozesmál a odpověděl: „Někdy je trošku nepohodlné cestovat tímto krajem.“ 
Navzdory nepohodlí cítili velkou radost, když přišli do města, kde žili Bahá’í. Bahá’í je přijali 
s radostí a Síná je povzbuzoval a pomáhal jim lépe porozumět Bahá’u’lláhovu Učení. 
 
Jednoho dne řekl Síná Habíbovi: „Jsme nedaleko města, kde žije můj velmi dobrý Bahá’í 
přítel. Musíme projít už jenom jednou vesnicí, abychom se tam dostali. Nikoho v té vesnici 
neznám, a když tudy projdeme bez zastavení, můžeme být do soumraku v domě mého 
přítele.“ 
 
A tak šli. Zanedlouho začalo pršet. Když procházeli vesnicí, byli promočení, ale pokračovali 
v cestě bez zastavení. Protože tolik pršelo, rozvodnila se řeka a zaplavila les. Bylo těžké najít 
cestu a když padl soumrak, zabloudili. Aby toho nebylo dost, Síná onemocněl. Za chvíli byl 
tak oslabený, že nemohl ani mluvit. Habíb se rozhodl, že vezme otce zpět do vesnice, kterou 
prošli. Možná tam najdou alespoň stáj, ve které by mohli přespat.  
 
Nakonec, když už téměř zemřeli zimou, dorazili úplně zablácení do vesnice. Lidé je přijali 
velmi mile a přátelsky. Ihned je zavedli do domu, kde jejich hostitel zapálil oheň, uložil Síná 
do postele, přikryl ho pokrývkami a dělal vše možné, aby mu pomohl. Po celou noc u jeho 
postele zůstala stará žena a nemohla přestat plakat. V ranních hodinách se stav nemocného 
zlepšil a opět mohl mluvit.  



 
Síná začal rozmlouvat se starou ženou, která mu vysvětlila, že před třemi dny měla o něm a 
jeho synovi sen. V tom snu ho viděla, jak leží v bezvědomí, právě tak, jak se to stalo minulou 
noc. Tak věděla, že jeho návštěva musí mít zvláštní význam. 
 
Stará žena se Síná zeptala: „Kam jste šli?“ A Síná odpověděl: „Šli jsme navštívit našeho 
přítele v sousedním městě.“ Když takto opatrně mluvil, zjistil, že jeho přítel byl vnukem této 
staré ženy a že i ona je Bahá’í. A pak ke svému překvapení zjistil, že všichni obyvatelé této 
vesnice jsou Bahá’í! 
 
Velká je síla a vedení Boží. On způsobil, že pršelo a déšť zaplavil les. On způsobil, že 
zabloudili a že Síná onemocněl, aby je zavedl do této vesničky, aby zde své bratry a sestry 
prohloubili ve znalosti Bahá’u’lláhova Učení. Nikdo by nikdy neměl pochybovat o síle Boží a 
Jeho vedení. 



 „Vložte svou důvěru v Boha a své záležitosti svěřte do Jeho péče.“




