MODLITWY
BAHAICKIE

MODLITWA OBOWIĄZKOWA
KRÓTKA MODLITWA OBOWIĄZKOWA
NaleŜy odmawiać ją raz na 24 godziny, po uprzednim
obmyciu rąk i twarzy, między 12 w południe a zachodem
słońca. NaleŜy zwrócić się do Qiblih – południowy
wschód – najświętszego miejsca dla bahaitów – miejsca
spoczynku Baha`u`llaha (Akka niedaleko Hajfy w Ziemi
Świętej).

Daję świadectwo, o mój BoŜe, Ŝe 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,
Pomagającym w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.

MODLITWY ZA RODZINĘ

O

Panie! W tym Największym Objawieniu Ty
przyjmujesz wstawiennictwo dzieci z swoich
rodziców. Jest to jeden z wyjątkowych i
bezgranicznych darów tego Objawienia. Dlatego teŜ,
O Ty, Łaskawy Panie, przyjmij prośbę Twego sługi
stojącego u progu Twojej pojedynczości i zanurz jego
ojca w oceanie Twojej łaski, poniewaŜ syn jego
powstał, aby słuŜyć Tobie, i w kaŜdym momencie nie
szczędzi trudów na ścieŜce Twojej miłości.
Zaprawdę, Ty jesteś Dającym, Przebaczającym i
Łaskawym.
`Abdu`l-Bahá

Báha`u`lláh

O

MODLITWY PORANNE

„W świecie istnienia nie ma nic
cudowniejszego nad modlitwę.
Człowiek musi Ŝyć w stanie modlitwy. (...)
Modlitwa jest rozmową z Bogiem. NajwyŜszym
osiągnięciem, czyli najcudowniejszym stanem
nie jest nic innego, niŜ rozmowa z Bogiem.
Ona rozwija duchowość, wzmacnia uwagę i
niebiańskie uczucia, ukazuje nowe uroki
Królestwa i czyni podatnym na wyŜszą
wiedzę.”
`Abdu`l-Bahá

Wstałem tego ranka dzięki Twojej łasce, O BoŜe
mój, i opuściłem mój dom całkowicie ufając Tobie i
oddając się Twojej opiece. Ześlij przeto na mnie, z
niebios Twojego miłosierdzia, Twoje błogosławieństwa
i pozwól mi bezpiecznie powrócić, tak jak pozwoliłeś
mi wyruszyć z domu ufając Twojej opiece, z myślami
stale skierowanymi ku Tobie.
Nie ma innego Boga poza Tobą, albowiem Ty jesteś
jedynym, Nieporównywalnym, Wszechwiedzącym,
Wszechmądrym.
Báha`u`lláh




BoŜe, mój BoŜe! Ta oto słuŜebnica wzywa
Ciebie, ufając Tobie, obróciwszy swoją twarz ku
Tobie, błagając abyś zesłał na nią Twoje niebiańskie
dary i abyś odsłonił jej Twoje duchowe tajemnice i
dał jej światłość Twego Bóstwa.
O mój Panie! Spraw, aby oczy mego męŜa
przejrzały. Rozraduj jego serce światłem Twojej
wiedzy, skieruj jego myśli w stronę Twojej jasnej
piękności i uraduj jego ducha objawiając mu Twoje
wspaniałości.
O mój Panie! Usuń zasłonę sprzed jego oczu. Obsyp
go Twoimi obfitymi darami, odurz go winem miłości
od Ciebie, uczyń go jednym z Twoich aniołów,
których stopy chodzą po tej ziemi, chociaŜ dusze ich
szybują poprzez nieba wysokie. Spraw, aby stał się
jako kaganek promieniujący światło Twojej mądrości
pomiędzy Twymi ludami.
Zaprawdę, Ty jesteś Bezcennym, zawsze
obdarowującym, mającym otwarte dłonie.
`Abdu`l-Bahá
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MODLITWA
ZA LUDZKOŚĆ

MODLITWY W TRUDNOŚCIACH

MODLITWA O UNIEZALEśNIENIE

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



Báb

Błagam Cię przez Twoją moc, O mój BoŜe! Niech
O

Panie Łaskawy! Tyś stworzył całą ludzkość z
tego samego pnia. Nakazałeś, aby wszyscy naleŜeli
do tego samego domostwa. W Twojej Świętej
obecności wszyscy są Twymi sługami i cała ludzkość
znajduje schronienie w Twoim Tabernakulum;
wszyscy zbierają się przy stole Twojej szczodrości i
wszystkich oświeca światło Twojej Opatrzności.
O BoŜe! Ty troszczysz się o wszystkich,
wszystkich ochraniasz i wszystkim dajesz Ŝycie. Ty
obdarzyłeś wszystkich zdolnościami i talentami i
wszyscy są zanurzeni w oceanie Twego Miłosierdzia.
O Panie łaskawy! Zjednocz nas wszystkich. Spraw,
aby róŜne religie Ŝyły ze sobą w harmonii. Zespól
narody w jeden, aby uwaŜały się za członków jednej
rodziny i całą ziemię uznały za swoje domostwo.
Aby Ŝyły wspólnie w idealnej zgodzie.
O BoŜe! Wznieś wysoko sztandar jedności rodzaju
ludzkiego!
O BoŜe! Ustanów Pokój NajwyŜszy!
O BoŜe! Zjednocz nasze serca!
O Ojcze łaskawy! Uciesz nasze serca aromatem Twej
miłości. Rozjaśnij nasze oczy światłem Twojego
Przewodnictwa. Uraduj nasze uszy melodią Twojego
Słowa i schroń nas w Twierdzy Twojej Opatrzności.
Tyś jest Mocnym, PotęŜnym i Przebaczającym. Tyś
jest Tym, który pobłaŜa ułomnościom wszystkich
ludzi.
`Abdu`l-Bahá

nie spotka mnie Ŝadna krzywda w chwilach próby, a w
momentach nieuwagi prowadź moje kroki Swym
natchnieniem. Tyś jest Bogiem, mocen jesteś czynić to,
czego zapragniesz. Nikt nie oprze się Twojej Woli, ani
nie udaremni Twoich zamiarów.

O

Panie! Tobie się odwdzięczam za opiekę i
jedynie ku Twoim znakom kieruję serce moje.
O Panie! W podróŜy będąc, czy w domu, czy teŜ
zajmując się pracą, w Tobie pokładam całą moją
ufność.
Udziel mi zatem dostatecznej pomocy, abym mógł
uniezaleŜnić się od wszystkich rzeczy, O Ty, który
jesteś nieprześcigniony w Swoim miłosierdziu!
Racz obdarzyć mnie, O Panie, według Twojej woli i
spraw, abym zadowolił się tym, co dla mnie
przeznaczyłeś.
Twoją jest władza rozkazywania.
Báha`u`lláh

Báb

Powiedz:



MODLITWA O UZDROWIENIE

Bóg wystarcza wszelkiemu stworzeniu
ponad wszystko i nic w niebie ani na ziemi nie
wystarcza – tylko Bóg. Zaiste, on sam w sobie jest
Wiedzącym, Podtrzymującym, Wszechmocnym.
Báb

MODLITWA O CECHY DUCHWE

O BoŜe! Orzeźwij i uraduj ducha mego. Oczyść
serce moje. Oświeć mój umysł. W Twoje serce
składam wszystkie moje sprawy. Tyś jest moim
Przewodnikiem i moją Ucieczką. Nie będę się juŜ
więcej martwił ani smucił; - będę szczęśliwą i radosną
istotą. O BoŜe! Nie będę juŜ więcej poddawał się
niepokojom, ani nie dopuszczę, by nękały mnie
zmartwienia. Nie będę rozmyślał nad przykrymi
stronami Ŝycia.
O BoŜe! Jesteś mi lepszym przyjacielem niŜ ja sam
dla siebie. Ofiarowuję się Tobie, o Panie.
`Abdu`l-Bahá
www.bahai.org.pl, www.bahai.org

Twoje imię jest moim uzdrowieniem, o mój BoŜe,
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,
Wszechmądrym.



Báha`u`lláh

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.
Báha`u`lláh
www.bahai.org.pl, www.bahai.org

