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venkon. Sendu
inter tiuj, por helpi Viajn servantojn, por asisti kaj fortigi ilin, por igi ilin kapablaj atingi
sukceson, por subteni ilin, por kroni ilin per gloro, por doni al ili hon

servantoj kaj ebligu al

(Báb)

(Báb)

(Báb)

(Báb)

-pova.
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Envoku, ho Mia servanto, la versojn de Dio, kiujn ricevis vi, samkiel ili estas envokataj
animon kaj

lo altenpulsi. Kvankam li eble, unue, restas
malpli frue
ekinflui je lia animo. Tiaj estas la misteroj de la Revelacio de Dio dekretitaj per la bena Volo de
Tiu, Kiu esta
u’
lláh)
(Bahá’
Benita estas la punkto, kaj la domo, kaj la loko, kaj la urbo, kaj la koro, kai la monto, kaj
Dion mencias
u’
lláh)
(Bahá’

Kiun ajn Vi volas, Vi altiras al la Plej Sankta Oceano, kaj al kiu ajn Vi deziras, Vi donacas la
s

aj favoroj kaj konfesu Tiun, Kiu estas Via

u’
lláh)
(Bahá’

Ne estas alia Dio krom Vi, la Formanto, la Kreanto, la
Via volo, ebligu al mi trinki profunde el la vivakvoj, per kiuj vivigis Vi la korojn de Viaj elektitoj
plene turnu al Vi. Vi estas la Dio de potenco, de gloro kaj graco. Ne estas alia Dio krom Vi, la
u’
lláh)
(Bahá’
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mian eksteran
u’
lláh)
(Bahá’
-matene pro Via favoro, ho mia Dio, kaj iris for el mia hejmo, fidante
Vian kaj ebligu al mi reveni hejmen tiel sekure, kiel vi ebligis al mi foriri sub Via protekto, kun
miaj pensoj konstante fiksitaj al Vi. Ne estas alia Dio krom Vi, la Unusola, la Ne-komparebla, la
u’
lláh)
(Bahá’
Ho mia Dio, mia Mastro
kaj protektadon. Mi petas Vin, ho mia Eternulo, je Via okulo nedorma, protekti miajn okulojn,
ke ili vidu nenion krom Vi. Plifortigu, do, ilian vidpovon, por ke ili distingu Viajn signojn kaj

u’
lláh)
(Bahá’
Glorata estu Vi, ho Eternulo mia Dio! Mi petegas Vin je Li, Kiu estas Via Plej Alta Nomo,

Kiu estas la Revelacianto de Via Kredo. Ekzistas neniu, ho mia Eternulo, por helpi Vin krom Via
propra Memo, kaj nenia potenco por Vin asisti krom Via propra. Mi petegas al Vi: faru min
kapabla resti fidela al Via amo kaj Via memoro. Tio estas, vere, al mi ebla, kaj Vi estas Tiu, Kiu

-Pardonanta.

u’
lláh)
(Bahá’

doro, Kies beleco estas mia sanktejo, Kies

as mia plej kara strebo kaj plej alta aspiro, mi petegas Vin ne deteni

-Pardonanta, la Plej Malavara.
u’
lláh)
(Bahá’

krom Vi,

la tero, pluvigu el la firmamento de Via mizerikordo kaj el la nuboj de Via tenera kompatemo
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j kaj vanaj imagoj, kaj
donu al ili, el la manoj de Via graco, trinkon de la milde fluanta akvo de Via kono. Vere, Vi estas
-Pardonanta, la Plej Malavara.
u’
lláh)
(Bahá’
Kreu en mi puran koron, ho mia Dio, kaj renovigu en mi trankvilan konsciencon, ho mia
Espero! Per la spirito de potenco firmigu min en Via Kredo, ho mia Plejamata, kaj per la lumo
de Via gloro revelaciu al mi Vian vojon, ho Vi, la Celo de mia deziro! Per la potenco de Via
on de Via sankteco, ho Fonto de mia ekzisto, kaj per la brizoj

Mast
u’
lláh)
(Bahá’
ona vorto la
-donanto, la faroj de Kies servantoj neniam
servanto, mi petegas al Vi, atingi tion, kio estas la
u’
lláh)
(Bahá’

-scia, la Plej-

Glorata estu Via Nomo, ho Eternulo, mia Dio! Mi petegas Vin je Via potenco, kiu
uvereneco, kiu superas la tutan universon, kaj je Via Vorto,
konstantaj en nia amo al Vi kaj en nia obeado al Via volo, kaj ke ni fiksu nian rigardon al Via

an tutan konfidon, al Vi mi turnas

-Pardonanta, la
Plej-

u’
lláh)
(Bahá’

Ho Dio, mia Dio! Mi forlasis mian hejmon, firme tenante la kordonon de Via amo, kaj
plene mi subigis min al Via prizorgo kaj Via protektado. Mi petegas Vin je Via povo, per kiu Vi
malavaro kaj Via
graco. Ebligu al mi do reveni al mia hejmo per Via potenco kaj Via forto. Vi estas, vere, la
-Ekzistanta.
u’
lláh)
(Bahá’
Multe da frostaj koroj, ho mia Dio, ekflamis per la fajro de Via Kredo, kaj multaj
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arbo de Via unueco, kaj kiom da soifantoj anhele strebis al la fonto de Viaj vivigaj akvoj dum la
tagoj Viaj! Benata estas tiu, kiu direktis sin al Vi kaj has
de Via inspiro. Benata estas tiu, kiu elspezis sur Via vojo, kion Vi estis donacinta al li pro Viaj
malavaro kaj favo
Vi. Mi petegas Vin, ho mia Eternulo, je Tiu, Kiu estas Via Nomo, Kiu per la potenco de Via

u’
lláh)
(Bahá’
Ho mia Eternulo! Faru Vian belecon mia m
potencon de Via suvereneco mia helpo, kaj Vian restadejon mia hejmo, kaj mian vivejon la loko,
kiun Vi sanktigis de
-pova, la Plejglora, la Plejpotenca.
u’
lláh)
(Bahá’

ebligi al mi tiel ce
ian deziron krom tio, kion Vi deziras pere de la potenco de Via suvereneco, kaj ian volon krom
tio, kion Vi difinas por mi de Via volo.
u’
lláh)
(Bahá’
Ho mia Dio! Ho mia Dio! Unuigu la korojn de Viaj servantoj kaj revelaciu al ili Vian
jn
Eternulo.
u’
lláh)
(Bahá’

la Tagoj, la Tagon, kiun Vi anoncis al Viaj Elektitoj kaj Viaj Profetoj en Viaj plej elstaraj Epistoloj,

er Viaj kreitoj, por ke Via
Eternulo, al la vivigaj akvoj de Via graco, permesu do je Via malavareco, ke ili ne estu tenataj for

Via plej majesta kaj plej forta Memo, sukcesu deteni ilin de Vi.
u’
lláh)
(Bahá’

alkredas je

7

-Bahá
apartenu al la sama familio. En Vi

u familion kaj la tutan teron
kiel unu hejmon. Vivu ili kune en perfekta harmonio! Ho Dio! Levu la standardon de la unueco
de la homaro.
la bonodoro de Via amo. Briligu niajn okulojn per la

Tiu, Kiu indulgas la mankojn de la tuta homaro.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

serpento. Ne esta
konservado. Ho Vi Kompatema! Ho mia Eternulo! Via protektado estu mia armo, Via
kaj

Abdu’
l-Bahá)
(‘

la Plej Kompatemaj!

Eternulo! Unuigu kaj kunligu la korojn
de Via unueco. Fortigu la lumbojn de Viaj servantoj por la servado al Via regno. Ho Eternulo, Vi
la posedanto de senlima kompato! Ho Dio de senkulpigo kaj pardonemo! Pardonu niajn pekojn,
loro de Viaj
unuanimaj per la donaco de Via amo. Ho Eternulo! Vastigu la brustojn per la signoj de Via
ununureco kaj faru la tutan homaron steloj brilantaj desur la sama alto de gloro, perfektaj
-Ekzistanta, la
-scia, la Ununura Kreanto.
Abdu’
l-Bahá)
(‘
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Ho Vi, bonema Dio! Jen Viaj geservantoj, kiuj ko

gu nin. Ni estas

Revivigu nin; donu al ni vidkapablon; donu al ni

Vi estas la Don
Abdu’
l-Bahá)
(‘

-Malavara.

Ho Vi, kompatema Sinjoro, Vi Kiu estas malavara kaj pova! Ni estas servantoj Viaj
enon kaj amon al niaj koroj. Faru niajn animojn gajaj kaj
la spiroj de Via Sankta Spirito. Havigu al ni vivon eternan kaj sendu al ni honoron senfinan.
Un

Abdu’
l-Bahá)
(‘

-pova.

Vian pliigon de la
Provizanto de la tuta homaro.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

-pova kaj la Amema kaj la

tojn je la malbonoj de memo kaj pasio,

Abdu’
l-Bahá)
(‘

-reganta potenco, kiu venas el Via regno de gloro. Vi estas
-pova, la Bonvola.

Ho Vi kompatema Dio! Dankoj estu al Vi por ke Vi vekis kaj konsciigis min. Vi donis al
o kaj
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tamento. Vi estas la Potenca! Vi estas

ela graco. Vi estas la Kompatema, la Malavara! Vi estas la
Granda Bonfara Dio!
Abdu’
l-Bahá)
(‘
-Donacanta! Ho Dio, mia Dio! Vi vidas min, Vi konas
neniun vojon

aj beleco kaj perfekteco. Tiu, kiun la

protektado, ho Vi Spirito

Via

-

Abdu’
l-Bahá)
(‘
Ho mia Sinjoro, mia Amato, mia Deziro! Konsolu min en mia soleco kaj akompanu min

Allogu min per la b
unu el Viaj servantinoj, kiu atingis Vian bonfavoron. Vere, Vi estas la Graca, la Malavara.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

Li kaj komuniki kun Li je noktomezo, dirante la jenon
s en la maro de Via kompatemo. Ho Eternulo, heligu mian

pordojn de V
Vi estas la Donanto, la Malavara, la Kompatema, la Pardonanta.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

sekreto
j malavaro. Multaj estas
niaj malperfektecoj, sed senlima estas la oceano de Via pardonemo. Nia malforteco estas
doloriga, sed klaraj estas la evidentoj de Via helpo kaj asisto. Tial firmigu kaj fortigu nin. Ebligu
Sojlo. Lumigu niajn korojn, donacu al ni klarvidajn
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per la lumo
Indulga. Vi estas la Bonkora.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

-pova. Vi estas la Grandanima. Vi estas la

mi permesas, ke afliktoj turmentu min.
Dio! Vi
Abdu’
l-Bahá)
(‘

Ho

Ho Eternulo, mia Dio! Asistu Viajn amatojn, por ke ili estu firmaj en Via Kredo, iru Viajn
vojojn kaj estu persistemaj en Via Afero. Donu al ili Vian gracon po
Mem-

Abdu’
l-Bahá)
(‘

-pova, la Plej Malavara.

Ho mia Dio, helpu Vian servanton levi alten la Vorton kaj refuti, kio estas vana kaj falsa,
kaj establi la veron, dissemi la sanktajn versojn, riveli la radiojn kaj briligi la matenan lumon en
la koroj de la fidelaj. Vi estas vere la Donema, la Pardonanta.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

i grandaj vastaj

gloro, peteganta al Vi en la mezo de la nokto kaj je

Okcidento. Ho, Eternulo! Fortigu mian lumbon, kapabligu min servi al Vi per pleja penado kaj

Abdu’
l-Bahá)
(‘

-pova, la Plejpotenca.

kaj en mia izoleco mia Kunulo! En
mia angoro mia Konsolo, kaj en mia soleco amema Amiko! La Foriganto de la doloregoj de miaj
mia tuta koro, mia menso kaj mia la
senmakula kaj pura al la ombro de la arbo de Via graco. Kompatu, ho Eternulo, la malfortulojn,
sani
de la dia unueco per la vesto de sankteco kaj metu sur mian kapon la kronon de Via favoro.
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la signo de Via kompato, la montranto de V
kio apartenas ai Vi. Ho Dio, mia Dio! Ne detenu de mi la brizojn de Via pardono kaj favoro kaj
ne senigu min
el miaj lipoj
Abdu’
l-Bahá)
(‘

-pova.

12

Infanoj kaj Junuloj

la mamo de V
Sinjoro de
nesuperebla donacemo.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

ilin per Via amo.
en pleja beleco. Vi estas la Donanto. Vi estas la Mizerikorda.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

garantiu
estu purbenataj per rememoro kaj adoro al Vi. Vi estas la Potenca, la Saga!
Abdu’
l-Bahá)
(‘
Ho Dio! Gvidu min, protektu min, faru min lumanta lampo kaj stelo brila. Vi estas la
Pova kaj la Potenca.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

Gepatroj
Ho Dio, mia Dio! Mi petegas al Vi je la sango de Viaj fidelaj amantoj, kiuj estis tiel ravitaj
de Via vorto, ke ili rapidis al la Pinto de Gloro, al la loko de plejglora martireco, kaj mi petegas
, kiuj estas trezore gardataj en
la oceano de Via donacemo : pardonu min kaj mian patron kaj mian patrinon. El tiuj, kiuj
Pardonanta, la Plej Malavara.
u’
lláh)
(Bahá’
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Ho Eternulo!
ergu lian patron en la
la vojo de Via amo. Vere, Vi estas la Donanto, la Pardonanto kaj la Bonkora!
Abdu’
l-Bahá)
(‘

Gloro estu al Vi, ho mia Dio!
sub la ombro de Via mizerikordo kaj estas unuigitaj pro Viaj favoro kaj malavaro. Ho Eternulo!
malavareco
Ho Eternulo! Ili estas

Abdu’
l-Bahá)
(‘

Faru, ke ili estigu la signoj de harmonio kaj unueco
-potenca.

Forpasintoj
Ho mia Dio! Ho Vi, pardonanto de pekoj, donacanto de bonoj, forpelanto de afliktoj!
Vere, mi petegas Vin pardoni la pekojn de tiuj, kiuj lasis sian fizikan veston kaj ascendis en la
mondon spi
lasu ilin ekvidi Vian helegon sur la monto plej alta.
Abdu’
l-Bahá)
(‘

Sanigo
Ho Dio, mia Dio! Mi petegas al Vi je la oceano de Via kuraco, kaj je la brilo de la Tagstelo
de Via favoro, kaj je Via Nomo, per kiu Vi subigis Viajn servantojn, kaj je la penetra forto de Via
plej supera Vorto kaj la potenco de Via plej majesta Plumo, kaj je Via mizerikordo ekzistanta

neniu
(Bahá’u’lláh)

-Pardonanta, la Plej Malavara.
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Via nomo estas mia kuraco, ho mia Dio, kaj rememoro pri Vi mia medikamento.
Proksimeco al Vi estas mia espero, kaj amo al Vi mia akompananto. Via mizerikordo al mi estas
mia sa
-dona, la
u’
lláh)
(Bahá’

Fasto
La Kitáb-i-Aqdas (Plej Sankta Libro) diras: “
fastu. Tio estas ordonita de Dio, via Eternulo kaj la Eternulo de viaj patroj. Kiel
Pardonanta, la Grandanima... Por mallonga tempo Ni difinis por vi
Naw-Rúz kiel feston...
avordono ordonita en la Libro.”

estas renversita al lumo, per kiu la Templo Frekventata estas konstruita, kaj estas revelaciita la
Skribita Epistolo, kaj la fermita Skribde tiaj duboj, kiuj baris al la suspektemaj la vojon al la tabernaklo de Via unueco. Mi estas tiu,
de la
-elektitaj el Viaj
faston. Benata estas tiu, kiu observas la faston eltu
krom Vi. Helpu min kaj helpu ilin, ho mia Dio, obei Vin kaj sekvi Viajn preskribojn. Vi vere
estu al Dio, la Sin
u’
lláh)
(Bahá’

Jen, la Najtingalo de l'
ri la proksimeco de

gvidante la amantojn al la trono de sankteco kaj al tiu

de Vivo, kiu produktas fruktojn de Dio, la Majesta, la Potenca, la Granda.

15

Diru

ho aro da falsuloj.
Sed ne, je Tiu, en Kies mano estas mia animo, ili ne estas kaj neniam estos povantaj tion

viaj tagoj kaj Mian turmenton

Estu al Miaj malamikoj kiel fajroflamo, sed kiel rivero de eterna vivo al Miaj amatoj, kaj
ne apartenu al tiuj, kiuj dubas.
pro tio.
de iluz
propraj oreloj. Tiaj Ni trovas ilin, same kiel vi tion atestas.

o

de Dio, la Majesta, la Granda.

agoj kaj ne detenu vin de tio.

.

mondoj.
u’
lláh)
(Bahá’

(2) Bayán, la libro de Báb

-on
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poste. (Kitáb-ien Israe

Citenda unufoje dum diurno tagmeze)
-

momente mian senfortecon kaj Vian potencon, mian p
-Ekzistanta.
u’
lláh)
(Bahá’

Citenda kaj matene, kai tagmeze kaj vespere)

For

:

-pova, la Plejpotenca.
Kaj lavante sian vizagon, li diru:

:
Dio atestas, ke ne estas alia Dio krom Li. Liaj estas la regnoj de Revelacio kaj kreo. Vere,
Horizonto ekbrilis kaj parolis la Lotosa Arbo, trans kiun neniu povas superi, kaj per Kiu estas
Tero
Trono en la alto kaj sur la tero malsupre!”
Tiam li klinu sin malsupren, kun la manoj sur la genuoj, kaj diru:
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Tiam, starante kun malfermitaj manoj,

:

ru:
Mi atestas Vian unuecon kaj Vian ununurecon, kaj ke Vi estas Dio kaj ke ne estas alia
Beno kaj paco, saluto kaj
Pardonanta, la Plej Malavara.
(Se iu pref

: “Dio atestas, ke ne estas alia Dio
-Ekzistanta
: “Mi atestas Vian unuecon kaj Vian ununurecon, kaj ke Vi estas Dio
kaj ke ne estas alia Dio krom Vi.”)
u’
lláh)
(Bahá’

Citenda unufoje en dudek kvar horoj)

rigardu dekst
Kompatema. Tiam li diru:
, la Plej Ekzaltita, la Plejglora, faru mian

Petegante li tiam levu la manojn al Dio - kaj diru:
Ho Vi Sopiro de la mondo kaj Amato de la nacioj! Vi vidas, ke mi turnas min al Vi,
anto. Vidu, mi estas
al Vi je la Oceano de Via kompato kaj la Suno de Via graco, faru kun Via servanto, kion Vi volas
revelaciita de Vi, estas la sopiro de mia koro kaj al mia animo la plej kara. Ho Dio, mia Dio! Ne
la teron. J
amas nur kion Vi amas.

Mi deziras nur kion Vi deziras kaj
:

propran.
Li tiam ekstaru kaj diru:

Li refoje petegante levu siajn manojn kaj diru:

Vian
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Ho Vi, de K
ternulo, kiel

ordoni, kion ajn Vi volas. Mi atestas, ke Vi estas glorenda en Viaj agoj kaj obeenda en Viaj
ordonoj, kaj restu senrestrikta en Via dekretado.
Tiam li levu la manojn kaj ripetu trifoje la Plej Grandan Nomon (t.e. “Alláh-u-Abhá”= Dio la
- kun la manoj sur la genuoj, kaj li
diru:
adori Vin kaj sopirante memo
n
potencon.
Tiam li staru kaj petante levu dufoje la manojn kaj diru:
Ordo
kaj Via kompatemo fortigis min, kaj Via voko min vekis, kaj Via graco min levis kaj min
urbo de Via

de Via donacemo. Estas Via la ordono

Li tiam levu la manojn trifoje kaj diru:
Ti

:
la

:
Paradizo kaj krom ili la Lango de Majesto el la plejglora Horizonto, ke Vi estas Dio, ke ne estas
per Kiu la literoj de l' “Estu!” estas interligitaj kaj kunmetitaj. Mi atestas ke estas Li, Kies nomo
estas skribita de la Plumo de la Plejalta kaj Kiu estas menciita en la Libroj de Dio, la Sinjoro de la
Trono en la alto kaj sur la tero.
Tiam li staru rekte kaj diru:
Ho S
in for de la
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kaj la malproksimeco de Vi konsumas min. Mi petegas al Vi je Viaj pied-

Tiam li trifoje ripetu la Plej Grandan Nomon kaj klinu sin malsupren kun la manoj sur la genuoj
kaj diru:

ieco kaj igis min rekoni tion, kio estas proklamita de la Lango de Via majesto.
:
detruas min. Kiam mi kontemplas miajn malbonajn farojn kaj Vian bonvolemon, mia koro

, kiel miaj larmoj malhelpas al mi memori Vin kaj
glori Viajn virtojn, ho Vi, la Sinjoro de la Trono en la altoj kaj sur la tero malsupre! Mi petegas al
konvenas al
vidata kaj nevidata!

:
Gloron al Vi, ho nia Dio, ke Vi malsupren-sendis al ni tion, kio proksimigas nin al Vi, kaj

-scia.
:

o Sinjoro de la mondoj!
u’
lláh)
(Bahá’

