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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