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Błogosławione jest
miejsce,
i dom, i okolica,
i miasto,
i serce, i góra,
i schronienie, i jaskinia,
i dolina, i ziemia,
i morze, i wyspa, i łąka,
gdzie Boga
wspominano i głoszono
chwałę Jego.
Bahá’u’lláh

Krótka modlitwa
obowiązkowa

D

aję świadectwo, o mój Boże, że stworzyłeś mnie, abym Cię znał i wielbił. Świadczę w tej chwili o mojej bezsilności a Twojej
mocy, o mym ubóstwie a Twoim bogactwie.
Nie ma innego Boga poza Tobą, Pomocą
w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.
Bahá’u’lláh
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Bliskość Boga

O

Panie mój! Niechaj Twe piękno stanie
się moim pokarmem, Twoja obecność
moim napojem, Twoje zadowolenie moją nadzieją, a wysławianie Ciebie moją czynnością;
niechaj pamięć o Tobie będzie mi towarzyszem, a potęga Twej władzy moim ratunkiem,
Twoje domostwo moim domem, a moja siedziba miejscem, które Ty uświęciłeś ponad
wszelkie ograniczenia, narzucone tym, którzy
odgrodzili się od Ciebie jakby zasłoną. Zaprawdę, Tyś jest Wszechmocnym, Najchwalebniejszym i Najpotężniejszym.
Bahá’u’lláh
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Dzieci

O

Boże! Wychowuj te dzieci. Te dzieci są
roślinami Twojego sadu, kwiatami Twojej łąki, różami Twojego ogrodu. Niech zrasza
je Twój deszcz i niech Słońce Rzeczywistości
świeci nad nimi Twoją miłością. Niechaj Twój
powiew je orzeźwia, aby kształciły się, rosły,
rozwijały i ukazały w najdoskonalszym pięknie. Ty jesteś Dającym, Ty jesteś Współczującym.
‘Abdu’l-Bahá

O

n jest Bogiem! O Boże, mój Boże! Obdarz mnie czystym sercem, czystym jak
perła.
‘Abdu’l-Bahá

O

Boże! Prowadź mnie, ochraniaj mnie,
uczyń mnie świecącą lampą i promienną gwiazdą. Tyś jest Mocnym i Potężnym.
‘Abdu’l-Bahá
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Młodzież

O

Ty, dobry Panie! Łaskawie obdarz parą
niebiańskich skrzydeł każde z tych piskląt
i daj im duchową moc, aby mogły poszybować przez bezkresną przestrzeń i wznieść się
na wyżyny Królestwa Abhá. Wzmocnij te delikatne sadzonki, aby każda z nich mogła stać
się owocnym drzewem, zielonym i kwitnącym.
Potęgą swych niebiańskich zastępów zapewnij
tym duszom zwycięstwo, aby mogły zdławić
moce błędu i niewiedzy oraz rozwinąć sztandar braterstwa i przewodnictwa pośród ludzi,
oraz aby mogły niczym ożywcze powiewy wiosny orzeźwić i rozbudzić drzewa ludzkich dusz
i niczym wiosenne deszcze sprawić, aby łąki tej
okolicy zazieleniły się i stały się żyzne. Tyś jest
Potężnym i Mocnym; Tyś jest Obdarowującym
i Wszechmiłującym.
‘Abdu’l-Bahá
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Jedność

O

mój Boże! O mój Boże! Zjednocz serca sług Twoich i objaw im swój wielki
cel. Niechaj będą posłuszni Twoim przykazaniom i przestrzegają Twoich praw. Pomóż im, o Boże, w ich staraniach i dodaj sił,
aby Tobie służyli. O Boże, nie zdawaj ich na
samych siebie, ale kieruj ich krokami światłem swojej wiedzy i uraduj ich serca swoją
miłością.
Zaprawdę, Ty jesteś ich Wspomożycielem i ich Panem.
Bahá’u’lláh
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Ludzkość

O

Ty współczujący Panie, Ty, któryś jest
hojny i wszechzdolny! Jesteśmy Twoimi sługami, chroniącymi się w cieniu Twojej
opatrzności. Spójrz na nas życzliwym okiem.
Obdarz światłem nasze oczy, słuchem nasze
uszy, a serca zrozumieniem i miłością. Spraw,
aby nasze dusze pełne były zachwytu i szczęścia, dzięki Twoim radosnym nowinom. O Panie! Wskaż nam ścieżkę do swojego Królestwa
i ożyw nas wszystkich tchnieniem Ducha Świętego. Obdarz nas życiem wiecznym i ześlij na
nas nigdy niekończącą się chwałę. Zjednocz
rodzaj ludzki i oświeć świat ludzkości. Spraw,
abyśmy wszyscy chodzili Twoimi ścieżkami,
pragnęli Twojego zadowolenia i szukali tajemnic Twojego Królestwa. O Boże! Zjednocz nas
i połącz serca nasze swą nierozerwalną więzią.
Zaiste, Tyś jest Dającym, Tyś jest Łaskawym
i Tyś jest Wszechmocnym.
’Abdu’l-Bahá
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O

Panie łaskawy! Tyś ulepił całą ludzkość
z tej samej gliny. Tyś nakazał, aby wszyscy należeli do tego samego domostwa.
W Twojej świętej obecności wszyscy są Twoimi sługami i cała ludzkość znajduje schronienie w Twoim tabernakulum; wszyscy zebrali
się przy Stole Twojej Szczodrości i wszystkich
oświetlił blask Twojej Opatrzności.
O Boże! Tyś dla wszystkich jest łaskawy,
Tyś o wszystkich zadbał, wszystkich ochraniasz i wszystkim dajesz życie. Tyś każdego
obdarzył zdolnościami i talentami i wszyscy
zanurzeni są w oceanie Twojego Miłosierdzia.
O Ty, Panie łaskawy! Zjednocz wszystkich. Spraw, aby religie zgodziły się ze sobą,
a narody się zjednoczyły, tak aby uważały się
za jedną rodzinę i całą ziemię uznały za jedno domostwo. Niechaj wszyscy żyją razem
w idealnej zgodzie.
O Boże! Wznieś wysoko sztandar jedności
rodzaju ludzkiego!
O Boże! Ustanów Pokój Najwyższy!
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Zespól, o Boże, nasze serca!
O Ty, łaskawy Ojcze, Boże! Uciesz nasze
serca wonią swej miłości. Rozjaśnij nasze
oczy światłem swego przewodnictwa. Uraduj uszy melodią swojego Słowa i chroń nas
wszystkich w Twierdzy swojej Opatrzności.
Tyś jest Mocnym i Potężnym, Tyś jest
Przebaczającym i Tyś jest Tym, który pobłaża
ułomnościom wszystkich ludzi.
’Abdu’l-Bahá

Małżeństwo

O

Panie mój, o Panie mój! Te dwa jasne
słońca łączą się węzłem małżeńskim
w Twojej miłości, złączone w służbie u Twego
świętego progu i zjednoczone pracą dla Twojej Sprawy. Spraw, aby to małżeństwo stało
się przewodnim światłem płynącym z Twojej
obfitej łaski, o mój Panie, Wszechmiłosierny,
i było jasnym promieniem Twoich darów, o Ty,
Dobroczyńco, Zawsze Dający, tak aby z tego
13

wspaniałego Drzewa wyrosły gałęzie, które
zazielenią się i zakwitną, dzięki deszczom darów płynących z obłoków Twojej łaski.
’Abdu’l-Bahá

Ochrona

O

Boże, mój Boże! Osłaniaj swoje zaufane
sługi przed złem egoizmu i namiętności,
chroń ich czujnym okiem swojej serdecznej
dobroci przed wszelką złośliwością, nienawiścią i zazdrością, strzeż ich w niezdobytej
twierdzy swojej opieki i z dala od strzał zwątpienia, spraw, aby stali się przejawami Twoich wspaniałych znaków, rozjaśnij ich twarze
blaskiem promieni bijących ze Świtu Twej
Boskiej Jedności, uraduj ich serca strofami
objawionymi z Twego Świętego Królestwa
i umocnij ich swą wszechujarzmiającą mocą,
co z królestwa chwały pochodzi.
Tyś jest Wszechdobroczynnym, Opiekunem, Wszechmocnym, Łaskawym.
’Abdu’l-Bahá
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Pomoc

M

ój Boże, mój Uwielbiony, mój Królu,
Upragnienie moje! Jakiż język zdoła
wyrazić Ci moją wdzięczność? Byłem nierozważny, a Ty przebudziłeś mnie. Odwróciłem się od Ciebie, a Ty łaskawie pomogłeś
mi zwrócić się ku Tobie. Byłem niby umarły,
a Ty orzeźwiłeś mnie wodą żywota. Opadłem
z sił, a Ty ożywiłeś mnie niebiańskim zdrojem
swoich wypowiedzi płynących spod Pióra
Wszechmiłosiernego.
O Boska Opatrzności! Dzięki Twojej szczodrobliwości zaistniało wszelkie stworzenie;
nie pozbawiaj go zatem wód swojej hojności ani nie wzbraniaj mu dostępu do oceanu
swego miłosierdzia. Błagam Cię, abyś pomagał mi i wspierał mnie zawsze i we wszystkich okolicznościach i upraszam o Twoją odwieczną przychylność z nieba Twojej łaski. Ty,
prawdziwie, jesteś Panem hojności i Władcą
królestwa wieczności.
Bahá’u’lláh
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Poranek

O

budziłem się w Twoim schronieniu,
o mój Boże, a temu, który szuka tego
schronienia przystoi, aby przebywał w Świątyni Twojej opieki i w Twierdzy Twojej obrony.
Oświeć tedy moje wnętrze, o mój Boże, blaskiem wspaniałości Świtu Twego Objawienia,
tak jak oświeciłeś moją zewnętrzną istotę porannym światłem swojej łaskawości.
Bahá’u’lláh

Próby i trudności

R

ozwiej mój smutek Twoją szczodrością
i hojnością, o Boże, mój Boże, i oddal
moją boleść Twoją władzą i potęgą. Ty widzisz
mnie, o mój Boże, z twarzą zwróconą ku Tobie
w chwili, gdy zmartwienia okrążyły mnie ze
wszech stron. O Ty, który jesteś Panem całego
stworzenia i przewyższasz wszystkie rzeczy
widzialne i niewidzialne, błagam Cię na Twoje
Imię, którym zdobyłeś serca i dusze ludzi, na
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fale Oceanu Twojego miłosierdzia i na wspaniałość Świtu Twojej szczodrości, abyś zaliczył
mnie do tych, których nic nie powstrzymało
od zwrócenia twarzy w Twoją stronę, o Ty, Panie wszelkich imion i Stwórco niebios!
Ty widzisz, o mój Panie, co spotkało mnie
w dniach Twoich. Błagam Cię na Tego, który
jest Zaraniem Twoich imion i Miejscem Świtania Twoich atrybutów, abyś przeznaczył dla
mnie to, co pomoże mi powstać, by Ci służyć
i wychwalać Twoje cnoty. Ty zaprawdę jesteś
Wszechmocnym, Najpotężniejszym, jesteś
Tym, który odpowiada na modlitwy wszystkich ludzi!.
Na koniec błagam Cię na światło Twego
oblicza, abyś pobłogosławił moim sprawom,
odkupił moje długi i zaspokoił me potrzeby. Ty jesteś Tym, o mocy i panowaniu którego świadczył każdy język, którego majestat
i wszechwładzę uznało każde pełne zrozumienia serce. Nie ma innego Boga prócz Ciebie,
który słyszysz i gotów jesteś odpowiedzieć.
Bahá’u’lláh
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C

zyż jest inny Wybawiciel od trudności
niźli Bóg? Powiedz: Chwała niech będzie
Bogu! On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.
Báb

Z

aklinam Cię na Twą moc, o mój Boże! Nie
pozwól, by w chwilach próby spotkała
mnie krzywda, a w momentach nierozwagi
kieruj moje kroki na dobrą drogę swym natchnieniem. Tyś jest Bogiem, mocen jesteś
czynić to, czego zapragniesz. Nikt nie jest
w stanie oprzeć się Twojej Woli ani udaremnić Twojego Zamierzenia.
Báb

Przebaczenie

B

łagam Cię, abyś wybaczył mi, o mój Panie,
każde wspominanie, które nie jest wspominaniem Ciebie, i każde wysławianie, które
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nie jest wysławianiem Ciebie, i każdą rozkosz,
która nie jest rozkoszą Twojej bliskości, i każdą przyjemność, która nie jest przyjemnością
komunii z Tobą, i każdą radość, która nie jest
radością z Twojej miłości i Twojego zadowolenia, oraz wszystko, co dotyczy mnie, a co nie
ma związku z Tobą, o Ty, któryś jest Panem
panów, Tym, który zapewnia środki i otwiera
drzwi.
Báb

Rodzina

C

hwała bądź Tobie, o Panie mój, Boże!
Błagam Cię, abyś przebaczył mnie i tym,
którzy wspierają Twoją Wiarę. Zaprawdę, Tyś
jest najwyższym Panem, Przebaczającym,
Najhojniejszym. O mój Boże! Pozwól, aby ci
słudzy Twoi, którzy pozbawieni są wiedzy,
mogli wstąpić do Twej Sprawy, albowiem
gdy tylko dowiedzą się o Tobie, zaświadczą
o prawdzie Dnia Sądu i nie poddadzą w wątpliwość objawień Twojej hojności. Ześlij na
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nich dowody swej łaski i obdarz ich, gdziekolwiek zamieszkują, obfitą cząstką tych darów, któreś przeznaczył dla pobożnych spośród sług swoich. Tyś jest zaiste Najwyższym
Władcą, Najhojniejszym i Najżyczliwszym.
O mój Boże! Niechaj potoki Twojej hojności i błogosławieństw spłyną na domostwa,
których mieszkańcy przyjęli Twoją Wiarę jako
dowód Twej łaski i jako oznakę serdecznej
dobroci Twej obecności. Zaprawdę, nieprześcigniony jesteś w udzielaniu przebaczenia.
Gdyby ktokolwiek został pozbawiony Twojej
łaski, jakże mógłby zaliczać się do wyznawców Wiary w Dniu Twoim? Pobłogosław mnie,
o mój Boże, i tych, którzy uwierzą w Twoje
znaki w wyznaczonym Dniu, jak również tych,
którzy pielęgnują moją miłość w swoich sercach – miłość, którą Tyś w nich wpoił. Zaiste,
Tyś jest Panem prawości, Najwznioślejszym.
‘Abdu’l-Bahá
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Rozwój duchowy

O

bdarz mnie czystym sercem, o mój
Boże, i przywróć mi spokojne sumienie, o moja Nadziejo! Duchem mocy
utwierdź mnie w Twojej Sprawie, o mój
najbardziej Umiłowany, i światłością Twej
chwały ukaż mi Twoją ścieżkę, o Ty, który
jesteś Celem moich pragnień! Potęgą swojej najwyższej mocy wznieś mnie do niebios Twojej świętości, o Źródło mego bytu,
i uraduj mnie powiewami Twojej wieczności, o Ty, który jesteś moim Bogiem! Niechaj Twoje odwieczne melodie natchną
mnie spokojem, o Mój Towarzyszu, i niech
bogactwo Twego pradawnego oblicza
uwolni mnie od wszystkiego, co nie jest
Tobą, o mój Mistrzu; a wieść o objawieniu
się Twojej niezniszczalnej Istoty niechaj
przyniesie mi radość, o Ty, który jesteś najbardziej oczywistym z oczywistych i najbardziej utajonym z utajonych.
Bahá’u’lláh
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Uzdrowienie

T

woje imię jest moim uzdrowieniem,
o mój Boże, a pamięć o Tobie jest moim
lekarstwem. Bliskość Twoja jest moją nadzieją, a miłość do Ciebie moim towarzyszem.
Miłosierdzie Twoje jest moim uzdrowieniem
i pomocą, zarówno w tym, jak i w przyszłym
świecie. Zaprawdę, Tyś jest Najhojniejszym,
Wszechwiedzącym i Wszechmądrym.
Bahá’u’lláh

O

Boże, mój Boże! Błagam Cię na ocean
Twego uzdrowienia, na wspaniałość
Jutrzenki Twojej łaski i na Twoje Imię, którym
zdobyłeś swoje sługi, na wszechprzenikającą moc Twojego najwznioślejszego Słowa
i na potęgę Twojego najdostojniejszego Pióra, i na Twoje miłosierdzie, które poprzedziło
stworzenie wszystkich, którzy są w niebie
i na ziemi, abyś obmył mnie wodami Twojej
szczodrości z każdej dolegliwości i choroby,
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z wszelkiej słabości i bezsilności.
Ty widzisz, o mój Panie, Twego pokornie
proszącego, czekającego u wrót Twojej łaski, tego, który złożył w Tobie całą nadzieję,
trzymając się więzi Twojej hojności. Nie odmawiaj mu, błagam Cię, tego, czego pragnie
on z oceanu Twojej łaski i Jutrzenki Twojej
serdecznej dobroci. Mocen jesteś czynić
wszystko wedle swego upodobania. Nie ma
innego Boga poza Tobą, Zawsze Przebaczającym i Najhojniejszym.
Bahá’u’lláh

Wieczór

O

mój Boże, mój Mistrzu i Celu mojego
pragnienia! Ten oto sługa Twój szuka snu w schronieniu Twojego miłosierdzia
i odpoczynku pod baldachimem Twojej łaski, prosząc o Twoją opiekę i ochronę.
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Błagam Cię, o Panie mój, abyś swym wiecznie czuwającym okiem strzegł oczu moich
przed dostrzeganiem czegokolwiek innego poza Tobą. Wzmocnij przeto mój wzrok,
abym umiał rozpoznać Twoje znaki i dostrzec
Horyzont Twojego Objawienia. Ty jesteś Tym,
przed którego objawioną wszechmocą zadrżała kwintesencja potęgi.
Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechmocnym, Wszechujarzmiającym, Nieuwarunkowanym.
Bahá’u’lláh

Wysławianie
i wdzięczność

W

szelka cześć bądź Tobie, o mój Boże,
któryś jest Źródłem wszelkiej chwały
i majestatu, wielkości i honoru, wszechwładzy i panowania, wzniosłości i łaski, podziwu
i potęgi. Komukolwiek zechcesz, pozwalasz
24

zbliżyć się do Największego Oceanu, a kogo
zechcesz, obdarzasz zaszczytem rozpoznania Twego Pradawnego Imienia. Nikt spośród tych, którzy znajdują się w niebie i na
ziemi, nie zdoła oprzeć się działaniu Twojej suwerennej Woli. Od wiek wieków Tyś
rządził całym stworzeniem i po wieczność
sprawować będziesz władzę nad wszystkimi
stworzonymi rzeczami. Nie ma innego Boga
poza Tobą, Wszechmocnym, Najwznioślejszym, Wszechpotężnym, Wszechmądrym.
Oświeć twarze swoich służebników,
o Panie, aby mogli ujrzeć Ciebie; oraz
oczyść ich serca, aby mogli zwrócić się
ku dworowi Twoich niebiańskich dobrodziejstw i rozpoznać Tego, który jest uosobieniem Ciebie samego i Świtem Twojej
Istoty. Zaprawdę, Tyś jest Panem wszystkich światów. Nie ma Boga poza Tobą, Nieograniczonym, Wszystko Ujarzmiającym.
Bahá’u’lláh
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W

szelki majestat i chwała, o Boże mój,
wszelkie panowanie i światłość, i wielkość, i wspaniałość niechaj będą Tobie. Ty obdarzasz władzą kogokolwiek zechcesz i odmawiasz jej komukolwiek zapragniesz. Nie
ma innego Boga poza Tobą, Wszystko Posiadającym, Najwznioślejszym. yś jest Tym, który z nicości tworzy wszechświat i wszystko,
co się w nim kryje. Nic nie jest godne Ciebie
poza Tobą samym, wszyscy oprócz Ciebie są
wygnańcami w Twojej świętej obecności i niczym w porównaniu z chwałą Twojej własnej
Istoty.
Niegodzien jestem, by wysławiać Twoje cnoty, lecz mogę Cię wysławiać jedynie
tym, czym Tyś sam siebie wysławiał w swojej doniosłej Księdze, w której mówisz: „Żaden wzrok Go nie ogarnia, lecz On ogarnia
wszystko. On jest Wnikliwym, Wszystko Dostrzegającym” . Chwała Ci bądź, o mój Boże,
zaiste, żaden umysł ani wzrok, jakkolwiek bystry i spostrzegawczy, nigdy nie uchwyci natury najmniej znaczącego z Twoich znaków.
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Zaprawdę, Tyś jest Bogiem i nie ma innego
Boga poza Tobą. Świadczę o tym, że jedynie
Tyś sam jest wyrazem swoich przymiotów
i że czyjekolwiek wysławianie poza Twoim
nigdy nie dotrze do Twego świętego dworu ani nikt prócz Ciebie nie pojmie żadnego
z Twoich przymiotów.
Chwała Tobie, wywyższony jesteś ponad
opis kogokolwiek poza swoim, albowiem
stosowne wysławianie Twoich cnót oraz
zrozumienie ukrytej rzeczywistości Twojej
Istoty przekracza ludzkie pojmowanie. Zbyt
znakomita Twoja chwała, by opisywały Cię
Twoje stworzenia i by kiedykolwiek poznał
Cię ktokolwiek poza Tobą samym. Poznałem
Cię, o mój Boże, albowiem Tyś dał mi poznać
siebie, a nie poznałbym Cię, gdybyś mi się
nie objawił. Wielbię Cię, albowiem Tyś mnie
do siebie wezwał, a nie wielbiłbym Cię, gdyby nie Twoje wezwania.
Báb
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Za zmarłych

O

mój Boże! O Ty, który odpuszczasz grzechy, rozdajesz dary i usuwasz nieszczęścia! Zaprawdę, błagam Cię, abyś przebaczył
grzechy tym, którzy opuścili ziemską powłokę i wstąpili do świata duchowego. O mój Panie! Oczyść ich z przewinień, rozwiej smutki
i zamień ich ciemności w światło. Spraw,
aby wkroczyli do ogrodu szczęścia, obmyj
ich najczystszą wodą i pozwól, aby oglądali
Twoje wspaniałości na najwznioślejszej górze.
‘Abdul-Bahá
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Tablica Ahmada

O

n jest Królem, Wszystkowiedzącym,
Mądrym!
Spójrz, Słowik Rajski śpiewa święte i słodkie
melodie na gałęziach Drzewa Wieczności,
głosząc ludziom prawym radosną nowinę
o bliskości Boga, przywołując wierzących
w Jedność Boga na dwór obecności Wspaniałomyślnego, przekazując cierpiącym rozłąkę wieść o przesłaniu objawionym przez
Boga, Króla, Wspaniałego, Niezrównanego,
prowadząc miłujących do siedziby świętości
i do tego olśniewającego Piękna.
Zaprawdę, to jest Największe Piękno przepowiedziane w Księgach Posłańców, przez
które zostanie odróżniona prawda od błędu
i sprawdzona mądrość każdego przykazania.
Zaprawdę, On jest Drzewem Życia, które rodzi owoce Boga, Wywyższonego, Potężnego,
Wielkiego.
O Ahmadzie! Bądź świadkiem, że zaprawdę On jest Bogiem i że nie ma innego Boga
prócz Niego, Króla, Obrońcy, Niezrównanego,
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Wszechpotężnego, i że Ten, którego On posłał
pod imieniem ‘Alí, był Tym prawdziwym od
Boga, którego rozkazów wszyscy przestrzegamy.
Powiedz: O ludzie, bądźcie posłuszni zarządzeniom Boga, które zostały nakazane
w Księdze Bayán przez Wspaniałego, Mądrego. Zaprawdę, On jest Królem Posłańców
i Jego Księga jest Księgą Matką, gdybyście tylko o tym wiedzieli.
Tak oto Słowik nawołuje cię z tego więzienia. Ma On jedynie zanieść to jasne przesłanie. Ktokolwiek tego pragnie, niechaj odwróci się od tej rady, a ktokolwiek tego pragnie,
niechaj wybierze ścieżkę do swego Pana.
O ludzie, jeżeli zaprzeczacie tym wersetom, jaki mieliście dowód, aby uwierzyć
w Boga? Przedstaw go, o gromado błądzących.
Nie, na Tego, w którego dłoni jest dusza
moja, oni nie mogą i nigdy nie będą mogli
tego dokonać, nawet gdy się połączą, aby
sobie wzajemnie pomóc.
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O Ahmadzie! Nie zapominaj o Moich darach, gdy jestem z dala od Ciebie. Pamiętaj
o dniach Moich w ciągu dni swoich i o Mej
niedoli i wygnaniu w tym odległym więzieniu, i bądź tak stały w Mej miłości, aby serce
twoje nie zawahało się, nawet gdy spadną
na ciebie miecze nieprzyjaciół i całe niebiosa
i ziemia powstaną przeciwko tobie.
Bądź jak płomień ognia dla nieprzyjaciół
Moich i jako rzeka wiecznego życia dla Moich
umiłowanych, i nie zaliczaj się do wątpiących.
A jeśli nieszczęście cię spotka na Mojej
drodze lub poniżenie z Mego powodu, niech
cię to nie trapi.
Zaufaj Bogu, twojemu Bogu i Panu twoich ojców. Albowiem ludzie chodzą ścieżkami złudzeń, pozbawieni zdolności widzenia
Boga własnymi oczami i słuchania własnymi
uszami Jego Melodii. Takimi ich znaleźliśmy
i ty także to potwierdzasz.
Tak więc ich przesądy stały się zasłonami
pomiędzy nimi a ich własnym sercem i trzymają ich z dala od ścieżki Boga, Wywyższo-
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nego, Wielkiego.
Bądź pewny, że zaprawdę, kto się od tego
Piękna odwraca, odwraca się również od Posłańców przeszłości i okazuje pychę Bogu,
od zarania aż po wieki wieków.
Naucz się dobrze tej Tablicy, Ahmadzie.
Recytuj ją w ciągu dni swoich i nie bądź
w tym powściągliwy. Albowiem, zaprawdę,
Bóg dla tego, który ją recytuje, przeznaczył
taką nagrodę jak dla stu męczenników oraz
służbę w obu światach. Te łaski okazaliśmy
tobie jako Nasz dar i jako oznakę Naszego
miłosierdzia, abyś zaliczał się do tych, którzy
są wdzięczni.
Na Boga! Jeśli ten, kto znajdzie się w niedoli lub smutku, przeczyta tę Tablicę z całkowitą szczerością, Bóg rozwieje jego smutek,
rozwiąże jego trudności i usunie jego nieszczęścia.
Zaprawdę, On jest Miłosiernym, Litościwym. Chwała niech będzie Bogu, Panu
wszystkich światów.
Bahá’u’lláh
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