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
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