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"Požehnané je místo, a dům, a kraj, a město, a srdce, a hora, a útulek, a jeskyně, a údolí, a země, a moře, a ostrov, a louka, 

kde byla učiněna zmínka o Bohu a velebena Jeho chvála." 
 
 

"Denní povinné modlitby jsou tři... Věřící si může vybrat libovolnou z těchto tří modliteb, ale je povinen se pomodlit jednu z 
nich, v souladu se všemi bližšími doprovodnými pokyny." 
    - z dopisu psaného jménem Shoghi Effendiho 
 

"Ránem, polednem a večerem, které se zmiňují v souvislosti s Povinnými modlitbami, se míní doba od východu slunce do 
poledne, od poledne do západu slunce a do dvou hodin od západu slunce." 
     - Synopse a kodifikace Kitáb-i-Aqdas 

 
 
 
 Krátká povinná modlitba 

 
Jež má být odříkána jednou za dvacet čtyři hodin v poledne. 
 

 Dosvědčuji, ó můj Bože, že jsi mne stvořil, abych Tě znal a uctíval. 
 Doznávám v tomto okamžiku svou bezmocnost a Tvoji moc, svou chudobu a Tvé bohatství. 
 Není Boha kromě Tebe, Pomocníka v nebezpečí, Skrze Sebe Jsoucího. 
           Bahá'u'lláh 

 
 
 Střední povinná modlitba 

  
Jež má být odříkána ráno, v poledne a večer. 
 
 

Kdo si přeje se modlit, nechť si umyje ruce a přitom praví:  
 
 Posil mou ruku, Bože můj, ať se může chopit Tvé knihy tak pevně, aby armády světa nad ní neměly žádnou moc. 
Hlídej ji dále, aby nezasahovala do toho, co jí nepřísluší. Vpravdě Ty jsi Všemohoucí, Nejmocnější. 

 
A zatímco si myje tvář, nechť praví:  
 

 Obrátil jsem svou tvář k Tobě, Pane můj. Osvětli ji světlem Své tváře. Ochraňuj ji od toho, aby se obracela ke 
komukoliv, krom Tebe. 
 
A poté nechť stane a obrátí svoji tvář ke Quible (Uctívané místo, t. j. Bahjí, Akká) a nechť praví:  

 
 Bůh potvrdil, že není Boha krom Něho. Jeho jsou království Zjevení a stvoření. Vpravdě zjevil Toho, Jenž je Jasný 
pramen Zjevení, Jenž rozmlouval na Sinaji, Jímž byl rozzářen Nejvyšší obzor a promluvil Nebeský strom, za nějž nevede žádná 

cesta, a Jímž byla provolána výzva všem, kdož jsou v nebi a na zemi:  "Hle, přichází Vlastník všeho. Země a nebe, sláva a vláda  
náleží Bohu, Pánu všech lidí a Majiteli Trůnu na výsostech i dole na zemi. 
 
Nechť se poté skloní, a s dlaněmi  opřenými o kolena  praví:  

  
 Vyvýšený jsi nade všechnu mou chválu i chválu všech ostatních, nad vylíčení mé i všech, kdož jsou na nebi i všech, 
kdož jsou na zemi.  

 
Poté, stoje s otevřenýma rukama dlaněmi vzhůru a směřujícími k tváři, nechť praví:  
 
 Nezklam, Bože můj, toho, jenž se úpěnlivě prosícími prsty drží lemu Tvé milosti a Tvé přízně. Ty jsi Nejmilostiplnější 

ze všech, již milost prokazují. 
 
Nechť se poté posadí a praví:  



 

 Dosvědčuji Tvou jednotu a Tvou jedinost, že Ty jsi Bůh a není Boha krom Tebe. Vpravdě jsi zjevil Svou Věc, naplnil 
Svoji Úmluvu a otevřel dokořán dveře své milosti pro všechny, kdo přebývají v nebi i na zemi. Požehnání a mír, pozdravení a 
sláva nechť spočinou na Tvých milovaných, jež náhody ani proměny světa neohrozily v obracení se k Tobě a kdo věnovali vše v 
naději, že získají to, co jest při Tobě.  Ty jsi, vpravdě, Vždy Odpouštějící, Nejštědřejší. 

 
(Pokud si někdo vybere k odříkaní místo dlouhé verse tato slova:  "Bůh potvrdil, že není Boha krom Něho, Pomocníka v 
nebezpečí, Skrze Sebe Jsoucího.", bude to postačující. Podobně postačí, když, sedě, vybere si k odříkání tato slova: "Dosvědčuji 

Tvoji jednotu a Tvou jedinečnost a že Ty jsi Bůh a že není Boha krom Tebe.") 
 
          Bahá'u'lláh 
 

 
 
 Dlouhá povinná modlitba 
    

Jež má být odříkána jednou za dvacet čtyři hodiny. 
 
Ten, jenž si přeje odříkat tuto modlitbu, nechť se postaví a obrátí se k Bohu a když stojí na svém místě, nechť pohlédne upřeně 

napravo a nalevo, jako by očekával milost svého Pána, Nejmilostiplnějšího, Soucitného. Poté nechť praví:  
 
 Ó Ty, Jenž jsi Pán všech Jmen a Stvořitel nebes! Úpěnlivě Tě prosím při Těch, již jsou Prameny úsvitu Tvé neviditelné 
Podstaty, Nejvelebenější, Vším slavní, učiň z mé modlitby oheň, jenž spálí závoj, oddělující mne od Tvé krásy a učiň ji světlem, 

jež mne zavede k oceánu Tvé přítomnosti. 
 
Poté nechť pozvedne své ruce v prosebné modlitbě k Bohu - On nechť je chválen a veleben - a praví:  

 
 Ó Touho světa a Milovaný národů! Vidíš mne obráceného k Tobě a oproštěného od pout ke komukoliv, krom Tebe a 
držícího se Tvého spásného lana, jehož pohybem bylo probuzeno všechno stvoření. Jsem Tvůj služebník, můj Pane, a syn Tvého 
služebníka. Popatři na mne, jenž stojím připraven činit dle Tvé vůle a Tvé touhy a nepřeji si nic, krom Tvého potěšení. Úpěnlivě 

Tě prosím při oceánu Tvé milosti a Denici Tvé přízně, nakládej se Svým služebníkem dle Svého přání a k Svému uspokojení. Při 
Tvé moci, jež je vysoko nade vši zmínku a chválu. Vše, co jsi odhalil, je touhou mého srdce a je milé mé duši. Ó Bože, můj 
Bože! Nehleď na má přání a naděje, pohleď raději na Svou vůli, jež obsáhla zemi i nebesa. Při Tvém Nejvyšším Jménu, Ó Pane 

všech národů! Toužil jsem jenom po tom, po čem Ty jsi toužil a miluji pouze to, co Ty miluješ. 
 
Poté nechť poklekne, skloní čelo k zemi a praví:  
 

 Vyvýšen jsi nad vylíčení kohokoliv, krom Tebe Samého, a nad chápání kohokoliv, vyjma Tebe. 
 
(Poté nechť vstane a praví: ) 

 
 Učiň mou modlitbu, Pane můj, zřídlem živé vody, z níž mohu žít tak dlouho, dokud potrvá Tvá svrchovanost, a mohu 
se o Tobě zmínit v každém ze Tvých světů. 
 

Nechť opět pozvedne ruce ve snažné modlitbě a praví:  
 
 Ó Ty, v odloučení od Nějž srdce a duše roztály a ohněm Jehož lásky vzplanul celý svět! Úpěnlivě Tě prosím při Tvém 
jménu, jímž sis podmanil celé stvoření, neodpírej mi to, co jest při Tobě, ó Ty, Jenž vládneš nade všemi lidmi! Vidíš, Pane můj, 

tohoto cizince, jenž spěchá do svého nejvznesenějšího příbytku pod nebesi Tvého majestátu a na nádvoří Tvé milosti a vidíš:  
tento hříšník hledá oceán Tvého odpuštění a ten, jenž je pokorný, dvůr Tvé slávy a tento ubožák oceán Tvého bohatství. Tvá je 
pravomoc přikázat, cokoliv si přeješ. Dosvědčuji, že  máš být chválen ve Svém konání, poslouchán ve Svých přikázáních a zůstat 

nespoután ve Svých rozkazech. 
 
Nechť poté  pozvedne ruce a třikrát opakuje Nejvyšší Jméno (Alláh-u-Abhá). Poté nechť se skloní před Bohem - On nechť je 
chválen a veleben - a s rukama na kolenách praví:  

 
 Vidíš, ó můj Bože, jak byl můj duch probuzen v údech a orgánech mého těla ve své touze Tě uctívat a v dychtivosti po 
Tvé vzpomínce a velebení Tvém, jak dosvědčoval to, co dosvědčuje řeč Tvých příkazů v království Tvé promluvy a v nebi Tvého 

vědění. S láskou Tě takto prosím, Pane můj, o vše co je při Tobě, abych mohl ukázat svou chudobu a velebit Tvou štědrost a 
Tvé bohatství, abych mohl vyhlásit svou bezmocnost a zjevit Tvoji sílu a Tvoji moc. 
 
Poté nechť vstane a dvakrát pozvedne ruce ve snažné modlitbě a praví:  

 
 Není Boha krom Tebe, Všemohoucího, Nade vše Štědrého. Není Boha krom Tebe, Ustanovitele, na počátku i na konci. 
Ó Bože, můj Bože! Tvé odpuštění mi dodává odvahy a Tvá milost mne posílila. Tvé volání mne probudilo a Tvá laskavost mne 

pozvedla a zavedla mne k Tobě. Kdo vlastně jsem, abych se odvážil stát v bráně města Tvé přítomnosti nebo abych obrátil svou 
tvář ke světlům zářícím z nebe Tvé vůle? Vidíš, Pane můj, toto ubohé stvoření klepat na dveře Tvé přízně a tuto pomíjivou duši, 
jak hledá řeku věčného života z dlaní Tvé štědrosti. Tobě náleží přikazovat po všechny časy, ó Ty Pane všech jmen a mně 
přísluší odevzdanost a ochotná podřízenost Tvé vůli, Ó Stvořiteli nebes. 

 
Poté nechť třikrát pozvedne ruce a praví:  
 



 Větší je Bůh než všichni velcí! 

 
Poté nechť poklekne, skloní čelo k zemi a praví:  
 
 Příliš vysoko jsi, aby chvála těch, kdo jsou Ti blízcí, vystoupila na nebesa Tvé blízkosti a aby ptáci srdcí těch, kdo jsou 

Ti oddaní, doletěli k veřejím Tvé brány. Dosvědčuji, že jsi posvěcen nade všechny přídomky a svatý nade vše jména. Není Boha 
krom Tebe, Nejvyvýšenějšího, Nade vše Slavného. 
 

Nechť se pak posadí a řekne:  
 
 Dosvědčuji to, co dosvědčily všechny stvořené věci a Shromáždění na výsostech a obyvatelé úplně Nejvyššího Ráje a 
nad nimi Samotný jazyk Vznešenosti z nade vše slavného Obzoru, že Ty jsi Bůh, že není Boha krom Tebe a že Ten, Jenž byl 

zjeven, je Skryté tajemství, Drahocený znak, Ten, Jímž se písmena B, U a Ď (Buď) spojila a svázala. Dosvědčuji, že On je Ten, 
Jehož jméno bylo napsáno Perem Nejvyššího, a Jenž je zmíněn v Božích Knihách, Pán Trůnu na výsostech i dole na zemi. 
 
Poté nechť stane vzpříma a praví:  

 
 Ó Pane všech bytostí a Majiteli všech věcí viditelných i neviditelných! Ty vnímáš mé slzy a vzdechy, jež pronáším, 
slyšíš má sténání a naříkání mého srdce. Při Tvé moci! Mé přestupky mi zabránily, aby se Ti přiblížil a mé hříchy mne vzdálily 

ode dvora Tvé svatosti. Tvá láska, Pane můj, mne obohatila, odloučení od Tebe mne zahubilo, vzdálenost od Tebe mne strávila. 
Prosím Tě při Tvých stopách v této pustině a při slovech "Tady jsem. Tady jsem.", jež Tví Vyvolení pronášeli v této nezměrnosti 
a při závanech Tvého Zjevení a při lehkých váncích Tvého Projevu, abys ustanovil, že budu moci patřit na Tvou krásu a 
zachovávat vše, co je ve Tvé Knize. 

 
Poté nechť opakuje třikrát Nejvyšší jméno, skloní se a praví s rukama opřenýma o kolena:  
 

 Chválen buď, Bože můj, že jsi mi pomohl připomenout si Tě a velebit Tě a dal jsi mi poznat Onu Denici Tvých 
znamení a přiměl jsi mne sklonit se před Tvým panováním a pokořit se před Tvým Božstvím a uznat, co bylo vysloveno Jazykem 
Tvé vznešenosti. 
 

Poté nechť se vzpřímí a praví:  
 
 Ó Bože, můj Bože! Můj hřbet se prohýbá pod břemenem mých hříchů a má nedbalost mne ničí. Kdykoliv uvažuji o 

svých špatných konáních a o Tvé shovívavosti, srdce mi usedá a krev mi vře v žilách. Při Tvé kráse, Ó Touho světa! Stydím se 
pozvednout k Tobě svou tvář a mé toužící ruce se hanbí vztáhnout se k nebesům Tvé štědrosti. Vidíš, Bože můj, jak mi slzy 
brání rozpomenout se na Tebe a ve vynášení Tvých ctností, ó Pane Trůnu na výsostech i dole na zemi! Úpěnlivě Tě prosím při 
znameních Tvého království a při tajemstvích Tvé vlády, abys konal se Svým milovaným, jak přísluší Tvé velkomyslnosti, Ó Pane 

všech bytostí, a jak je hodno Tvé milosti, Ó Králi zřeného i nezřeného! 
 
(Poté nechť třikrát opakuje Nejvyšší jméno, klekne si, skloní čelo k zemi a praví: ) 

 
 Chvála buď Tobě, Pane náš, že jsi nám seslal to, co nás k Tobě přibližuje a opatřil jsi nás každou dobrou věcí, 
seslanou ve Tvých Knihách a Písmech. Úpěnlivě Tě prosíme, ó můj Pane, ochraňuj nás od armád planých přeludů a marných 
fantazií.Vpravdě Ty jsi Mocný, Vševědoucí. 

 
Poté nechť pozvedne hlavu, posadí se a praví:  
 
 Dosvědčuji, ó můj Bože, to, co dosvědčili Tví Vyvolení, a uznávám to, co uznali obyvatelé nejvyššího Ráje a ti, kdož 

obklopili Tvůj mocný Trůn. Tvá jsou království země i nebe, Ó Pane světů! 
 
          Bahá'u'lláh 

 
 
Děti a mládež 
 

PFC 6 
 Jsem, ó můj Bože, pouhé semínko, které jsi zasadil do půdy Své lásky a kterému dala vyklíčit ruka Tvé štědrosti. V 
hloubi svého nitra to semínko touží po vodě Tvého soucitu a po životadárném prameni Tvé milosti. Sešli mu z nebe Své laskavé 

dobroty to, co mu umožní rozkvétat pod Tvou ochranou a na nádvoří Tvého dvora. Ty jsi Ten, Kdo zalévá srdce všech, kteří Tě 
poznali, ze Svého bohatého pramene a ze zřídla živé vody. 
 Buď pochválen Bůh, Pán všech světů. 
  

          Bahá'u'lláh 
 
 

PFC 19 
 Ó Pane, odpusť nám a našim otcům a matkám a z oceánu Své milosti a božské velkomyslnosti naplň vše, po čem 
toužíme. Přijmi, ó Milovaný našich srdcí, všechny naše skutky na Tvé stezce. Tys vpravdě Nejmocnější a Nejvznešenější, 
Nesrovnatelný a Jediný, Odpouštějící a Milostivý. 

 
          Bahá'u'lláh 
 



 

PFC 2 
 Ó Pane! Vsaď tuto něžnou sazeničku do zahrady Svých hojných darů, zalévej ji z pramenů Své laskavé dobroty a dej, 
ať skrze proudy Tvé přízně a milosti vyroste v dobrou ratolest. 
 Ty jsi Mocný a Silný. 

 
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
W 35  
 
 Ó Bože! Vychovávej toto děťátko v náručí Své lásky a odkoj je z prsou Své prozřetelnosti. Pěstuj tuto svěží rostlinku v 

růžové zahradě Své lásky a Svými štědrými deštíky jí napomáhej v růstu. Učiň z něj dítě království a poveď je do Své nebeské 
říše. Ty jsi laskavý a mocný. Ty jsi Dárce, Velkodušný, Pán nadevše štědrý. 
 
          'Abdu'l-Bahá 

 
• M, 11 
 

 Milostivý Pane! Tyto líbezné dítky jsou dílem Tvých prstů a podivuhodným znamením Tvé velikosti. Ó Bože! Ochraňuj 
tyto děti a milostivě jim napomáhej ke vzdělání a dej, ať mohou věnovat své služby celému lidskému rodu. Ó Bože! Perlami jsou 
tyto děti, pečuj o ně v lasturách Své vlídné laskavosti. 
 

          'Abdu'l-Bahá 
 
 

 
W 35  
 
 Ó Bože! Vzdělávej a vychovávej tyto děti. Tyto děti jsou rostlinkami ve Tvém sadě, květinami na Tvé louce, růžemi 

Tvé zahrady. Ať se na ně snese Tvůj déšť a Slunce Skutečnosti na ně zasvítí Tvou láskou . Ať je Tvé vánky osvěží, aby se mohly 
vzdělávat, růst a vyspívat a zaskvět se v plné kráse. 
 Ty jsi Dárce. Ty jsi Soucitný. 

 
          'Abdu'l-Bahá 
 
 

W 37 
 
 Ó Bože, veď mě a ochraňuj mě. Rozsviť mě jako lampičku a učiň mě zářící hvězdičkou. Ty jsi Mocný a Silný. 

 
          'Abdu'l-Bahá 
 
 

W 38  
 
 Jedinečný Pane! Útulkem buď tomuto ubohému dítěti a laskavým a odpouštějícím Učitelem této nešťastné a chybující 
duši. Pane! Ač jsme bezcennými rostlinkami, přesto náležíme do Tvé zahrady růží. Ač jsme jen mladými stromky, bez lístků a 

květů, přesto jsme součástí Tvého sadu. Pěstuj tuto rostlinku nadílkou z oblak Své něžné milosti a osvěžuj a oživuj tento 
stromek životodárným dechem Svého duchovního jara. Dodej mu pozornosti, bystrosti a vznešenosti a umožni mu dosáhnout 
věčného života a navždy přebývat ve Tvém království. 

  
          'Abdu'l-Bahá 
Duchovní vlastnosti 
 

W 141 
 Ze sladce vonících proudů Své věčnosti dej mi se napíti, ó můj Bože, a umožni mi ochutnati plodů stromu Tvé bytosti, 
ó Naděje má! Doušek z křišťálových pramenů Své lásky ponechej mne okusiti, ó Slávo má, a ve stínu Své prozřetelnosti dovol 

mi přebývati, ó Záře má! Dopřej mi toulek po lukách Tvé blízkosti ve Tvé přítomností, ó Milovaný můj, a usaď mne po pravici 
trůnu milosti Své, ó Touho má! Dechem vonného vánku radosti Své nechej mne ovanouti, ó Cíli můj, a do výšin ráje skutečnosti 
Své zjednej mi přístup, ó Uctívaný můj! Písním holubice jednoty Tvé ponechej mne naslouchati, ó Ty Skvoucí, a duchem moci a 
síly Své oživ mne, ó Živiteli můj! V duchu Své lásky  pevně mne uchovej, ó Pomocníku můj, a dej jistotu mým krokům na stezce 

potěšení Tvého, ó můj Stvořiteli! Na zahradě Své nesmrtelnosti, před tváří Svou ponechej mne navždy přebývati, Ó Ty, Jenž jsi 
ke mně milosrdný, a na stolci slávy Své ustanov mne, ó Ty, Jenž jsi Vlastník můj! Do nebe Své vlídné laskavosti pozvedni mne, 
ó Životodárce můj, a k Denici vedení Svého udej mi směr, ó Ty, Vábící! Povolej mne, abych byl přítomen zjevení Tvého 

neviditelného ducha, ó Ty, Jenž jsi Původce můj a mé Nejvyšší Přání, a k tresti vábné vůně krásy Své, již zjevíš, dej mi se 
navrátiti, ó Ty, Jenž jsi můj Bůh. 
 Mocen jsi učinit, čeho se Ti zlíbí. Tys, vpravdě, Nejvyvýšenější, Nade vše Slavný, Vše Převyšující. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
W 142 



 

 Stvoř ve mně čisté srdce, ó můj Bože a obnov ve mně klidné svědomí, ó má Naděje! Duchem mocným upevni mne ve 
Své Věci, ó můj Nejvíce Milovaný a ve světle Své slávy mi odhal Svou cestu, ó Ty Cíli mé touhy! Silou Své všepřesahující moci 
pozvedni mne do nebes Své svatosti, ó Zdroji mého bytí a vánkem Své věčnosti oblaž mne, ó Ty, Kterýž jsi můj Bůh! Dej, ať 
Tvé věčné melodie na mne dýchají klid a mír, ó můj Společníku a nechť bohatství Tvého pradávného zjevu mne osvobodí ode 

všeho kromě Tebe, ó můj Pane a nechť zvěst o zjevení Tvé nepomíjející Podstaty mi přinese radost, ó Ty. Kdož jsi projevem 
projeveného a nejskrytější ze skrytých! 
 

         Bahá'u'lláh 
 
 
 

W 146 
 
 Ó můj Bože, Bože štědrosti a milosrdenství! Ty jsi Král, slovem Jehož příkazu bylo stvořeno veškeré bytí a Ty jsi Onen 
Přeštědrý, Kterému činy Jeho sluhů nikdy nebyly překážkou, aby prokázal Svou milosti ani nezabránily, aby projevil Svou 

štědrost. 
 Prosím Tě, dej, ať tento Tvůj sluha dosáhne toho, co je příčinou jeho spasení v každém ze Tvých světů. Ty jsi 
vpravdě Všemocný, Nejmocnější, Vševědoucí, Nejmoudřejší. 

 
 
          Bahá'u'lláh 
 

 
M, 61 
 

 Ó Bože, osvěž a potěš mého ducha. Očisti mé srdce. Rozžehni mé síly. Všechny své věci vkládám do Tvých rukou. Ty 
jsi můj vůdce a má spása. Již nebudu více zarmoucen, ani smutek působiti, budu šťasten a radost přinášeti. Již nebudu pln 
úzkosti, nenechám se starostmi skličovati. Nebudu na neuspokojivých věcech života ulpívati. Ó Bože! Ty jsi ke mně více laskav, 
nežli já sám k sobě. Odevzdávám se Ti, Ó Pane. 

             
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
W 152 
 
 Ó Bože, osvěž a potěš mého ducha. Očisti mé srdce. Občerstvi mé síly. Všechny své záležitosti vkládám do tvých 

rukou. Ty jsi můj Průvodce a mé Útočiště. Nebudu se již nadále trápit a rmoutit, budu šťastná a veselá bytost. Ó Bože, nebudu 
již pln netrpělivosti a napětí, nenechám se skličovat strastmi. Nebudu ulpívat na neuspokojivých věcech tohoto života. 
 Ó Bože, Ty jsi mi lepším přítelem, nežli jsem sám sobě. Oddávám se Tobě, ó Pane! 

   
          'Abdu'l-Bahá 
 
 

M, 62 
 
 Ó Pane! Jsme slabí, dej nám síly. Ó Bože! Jsme nevědomí, dej nám poznání. Ó Pane! Jsme chudí, učiň nás bohatými. 
Ó Bože! Jsme mrtvi, dej nám života. Ó Pane, jsme pokora sama, oslav nás ve Svém království. Jestliže nám napomáhati budeš, 

Ó Pane, budeme jak hvězdy zářící. Jestliže nám napomáhati nebudeš, klesneme níže, než je zem. Ó Pane! Dej nám síly! Ó Bože! 
Dej nám vítězství. Ó Bože! Umožni nám sebe přemoci a touhu překonati. Ó Pane! Dechem svatého ducha života nám dej, 
abychom mohli povstati a Tobě sloužiti, Tebe uctívati a ve Tvém království Své síly veškeré s naprostou upřímností vynaložili. Ó 

Pane, Tys Mocný! Ó Bože, Tys Odpouštějící, Ó Pane, Tys Slitovný! 
 
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
 
M 63 

 
 Můj Bože, můj Bože! Ty jsi má Naděje a můj Milovaný, můj nejvyšší Cíl a Touha. S velkou pokorou se k Tobě modlím, 
abys mne učinil zvonem Své lásky ve Svém kraji, svítilnou Svého poznání mezi Svými tvory a korouhví Svých darů ve Svém 
království. 

 Připočti mne k těm Svým služebníkům, kteří se odpoutali ode všeho krom Tebe a povznesli se nad dočasné věci 
tohoto světa a osvobodili se od našeptávání hlasu planých rozmarů.  Ať se mé srdce rozepne radostí utvrzenou duchem z 
Tvého Království a rozjasni můj pohled viděním božské pomoci, jež v houfci stíhaném houfcem  sestupuje na mne ze Tvé 

Všemohoucnosti.  
 Ty jsi Všemohoucí, Nejslavnější, Nejmocnější. 
 
          'Abdu'l-Bahá 

 
 
 



Duchovní rada 

 
W/138 
 
Sejděte se v čiré radosti a na začátku setkání odříkejte tuto modlitbu:  

 
 Ó Pane Království! Ač jsou naše těla pospolu zde shromážděna, naše okouzlená srdce unáší do daleka Tvá láska a 
pohnuti jsme paprsky Tvé zářící tváře. Slabí-li jsme, přec očekáváme projevy Tvé moci a síly. Chudí-li jsme, bez prostředků či 

vlastnictví, přec čerpáme bohatství z pokladnic Tvého Království. Kapkami jsme-li jen, napájíme se z hlubin Tvého oceánu. Zrnky 
prachu jsme-li jen, přec záříme ve slávě Tvého nádherného Slunce.  
Ó náš Živiteli! Sešli nám Svou pomoc tak, aby se každý, zde shromážděný, mohl stát hořící svící, středem přitažlivosti, 
svolávatelem do Tvých nebeských říší, až nakonec učiníme z tohoto vezdejšího světa věrný obraz Tvého Ráje. 

 
        
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
W/139 
 

Modlitba, jež má být odříkána na závěr setkání Duchovní rady. 
 
 Ó Bože! Ó Bože! Z neviditelného království Své jedinosti pohleď na nás, shromážděné k tomuto duchovnímu setkání, v 
Tebe věřící, na Tvá znamení spoléhající, Tvé Úmluvě a Zákonu věrné, k Tobě vábené, ohněm Tvé lásky planoucí, ve Tvé věci 

upřímné. Jsme služebníci na Tvé vinici, hlasatelé Tvého náboženství, oddaní uctívatelé Tvé tváře, pokorní před Tvými 
milovanými, poslušni před Tvou branou a úpěnlivě prosíme, abys nám dal ujištění ve službě Tvým vyvoleným, pomáhal nám 
Svými neviditelnými armádami, posílil naše bedra ve Své službě a učinil nás poslušnými a uctívajícími poddanými, s Tebou 

rozmlouvajícími. 
 Ó náš Pane! Slabí jsme a Ty jsi Mocný a Silný. Bez života jsme a Ty jsi vznešený životodárný Duch. Potřební jsme a Ty 
jsi Živitel, Mocný. 
 Ó náš Pane! Obrať naše obličeje ke Své milosrdné tváři, dej nám ze Svého nebeského stolu pokrm Své hojné milosti, 

dopomáhej nám armádami Svých nejvyšších andělů a ujisti nás skrze svaté v Království Abhá. 
 Vpravdě, Ty jsi Štědrý, Milosrdný. Ty jsi Štědrý vlastník a vpravdě Ty jsi Vlídný a Slitovný. 
 

          'Abdu'l-Bahá 
 
 
 

Fond 
 
W 84 

 
Všichni Boží přátelé ... by měli přispívat dle svých možností, jakkoliv by byla obětovaná částka skromná. Bůh nezatěžuje duši  
nad její míru. Takové příspěvky se musejí scházet ze všech středisek a ode všech věřících ... Ó Boží přátelé! Buďte ujištěni, že 
namísto těchto příspěvků bude vaše rolnictví, průmysl či obchod štědře  požehnán nesčetným nárůstem a nemalými dary. Kdo 

přichází s jedním  dobrým skutkem, dostane desateronásobnou odměnu. Není pochyb o tom, že •ivý Bůh sešle hojné ujištění 
těm, kdož vynakládají své bohatsví na Jeho stezce. 
 
 Ó Bože, můj Bože! Osviť čela Svých pravých milovníků a napomáhej jim  andělskými vojsky jistého úspěchu. Upevni 

jejich kroky na Své přímé stezce a ze Své odedávné štědrosti otevři jim brány Svých požehnání. Neb na cestách Tvých 
vynakládají, co jsi jim svěřil, Tvoji víru ochraňují, důvěru svou vkládají do Tvé vzpomínky, svá srdce obětí přinášejí pro lásku k 
Tobě, a nešetří svých majetků v uctívání Tvé Krásy a v hledání cest k Tvému potěšení.     

 Ó můj Pane!  Urči jim hojný díl a přikázanou náhradu a jistou odměnu. Vpravdě, Ty jsi Živitel, Pomocník, 
Štědrý, Dary Oplývající, Vždy Udílející. 
 
          'Abdu'l-Bahá 

 
 
 

Jednota 
 
W 204 
 

 Ó můj Bože, ó můj Bože! 
 Sjednoť srdce Svých sluhů a odhal jim Svůj veliký záměr. Kéž následují Tvá přikázání a řídí se Tvými zákony. Pomoz 
jim, ó Bože, v jejich úsilí a propůjč jim sílu, aby Ti sloužili. Ó Bože, neponechávej je sobě samým, nýbrž veď jejich kroky světlem 

Svého poznání a potěš jejich srdce Svojí láskou. Vpravdě, Ty jsi jejich Pomocník a Pán. 
 
          Bahá'u'lláh 
 

 
  
Chvála a vděčnost 



 

W 120 
 
 Všechna chvála, ó Pane můj, budiž Tobě, Jenž jsi Pramen vší slávy a vznešenosti, velikosti a důstojnosti, 
svrchovanosti a vlády, ušlechtilosti a přízně, bázně a moci. Kohokoliv si přeješ, přivedeš k Největšímu Oceánu, a kohokoliv, dle 

Své tužby, obdaruješ poctou rozpoznání Svého Nejdávnějšího Jména. Ze všech, kdož jsou v nebi a na zemi, nikdo nemůže 
odolat působení Tvé svrchované Vůle. Ode vší věčnosti jsi vládl nad veškerým stvořením a navždy budeš vykonávat Svou vládu 
nade vším, co je stvořeno. Není Boha krom Tebe, Nade vše Mocného, Nejmoudřejšího.  

 Osviť, ó Pane, tváře Svých služebníků, aby Tě mohli spatřit, a očisti jejich srdce, aby se mohli obrátit ke dvoru Tvé 
nebeské laskavosti a rozpoznat Toho, Jenž je Projev Tebe Sama a Pramen úsvitu Tvé Podstaty. Vpravdě Ty jsi Pán všech světů. 
Není Boha krom Tebe, Nespoutaného, Vše si Podmaňujícího. 
 

       Bahá'u'lláh 
 
 
 

 
 Prayers and Med., 544-III 
 

 Veleben jsi, ó Pane můj Bože! Úpěnlivě Tě prosím při Tom, Jenž je Tvé Nejvyšší Jméno, Jenž byl hořce soužen těmi z 
Tvých stvoření, která Tvou pravdu popřela a Jenž byl sklíčen zármutkem, který žádný jazyk nemůže popsat, abys mi umožnil 
vzpomenout Tě a oslavovat Tvou chválu v těchto dnech, kdy se všichni odvrátili od Tvé krásy, přeli se s Tebou a pohrdavě se 
odvrátili od Toho, Jenž je Zjevovatel Tvé Věci. Kromě Tebe Samého není nikoho, ó můj Pane, kdo by Ti pomohl a žádná jiná 

moc kromě Tvé vlastní moci nemůže Tě podpořit. Prosím Tě, abys mi umožnil pevně lnout k Tvé lásce a Tvé vzpomínce. 
Vpravdě, toto je v mých silách a Ty znáš vše, co je ve mně. Tys, vpravdě, Vědoucí, se vším Obeznámený. Neodepři mi, ó můj 
Pane, zář světla Své tváře, jejíž jas osvítil celý vesmír. Není Boha kromě Tebe, Nejmocnějšího, Nejslavnějšího, Vždy 

Odpouštějícího.  
 
          Bahá'u'lláh 
 

 
 
W 121 

  
 Ve Jménu Boha, Nejvyššího! 
Chválen a věnčen slávou jsi Ty, ó Pane, Bože Všemohoucí! 
 Ty, Jehož moudrosti se moudří nevyrovnají a troskotají, před Jehož věděním učení přiznávají svou nevědomost, před 

Jehož mocí silní slábnou, před Jehož bohatstvím bohatí doznávají svou chudobu, před Jehož světlem osvícení jsou ztraceni v 
tmách, k Jehož chrámu vědění se obrací podstata všeho porozumění a kolem svatyně Jehož přítomnosti krouží duše všeho 
lidstva. 

 Jak tedy mohu zpívat a hovořit o Tvé Podstatě, kterou nebyla schopna pochopit moudrost moudrých a učenost 
učených. Vždyť žádný člověk nemůže vyzpívat to, čemu nerozumí ani popsat to, čeho nemůže dosáhnout, neboť jsi odevždy 
Nedosažitelný, Nenalezitelný. Ať jsem jakkoliv bezmocný vystoupit na nebesa Tvé slávy a vznášet se v říši Tvého vědění, mohu 
pouze vyjmenovat Tvá znamení, která vypráví o Tvém díle, plném slávy. 

 Při Tvé Slávě! Ty Milovaný všech srdcí. Ty, Který jediný můžeš utišit palčivost touhy po Tobě! I kdyby se všichni 
obyvatelé nebes i země spojili, aby oslavili i to nejmenší ze Tvých znamení, v němž a skrze něž jsi oslavil Sám Sebe, nedokázali 
by to, natož pak chválit Tvé svaté Slovo, tvůrce všech Tvých znamení. 
 Všechna chvála a sláva Tobě, ó Ty, o Němž všechny věci dosvědčují, že jsi jediný a že není Boha kromě Tebe, Jenž jsi 

byl povznesen nad všechny Tobě se rovnající či Tobě podobné a do věčnosti zůstaneš beze změny. Všichni králové jsou pouze 
Tví sluhové a všechny bytosti, viditelné či neviditelné, jsou ničím před Tebou. Není Boha kromě Tebe, Milostivého, Mocného, 
Nejvyššího. 

 
          Bahá'u'lláh 
 
 

 
M, 49 
 

 Ó soucitný Bože! Tobě budiž děkováno, že jsi mne probudil a přivedl k vědomí. Dal jsi mi vidoucí oko a obdařil jsi mne 
uchem, které slyší. Uvedl jsi mne do Svého království a vodil jsi mne po Svých cestách. Ukázal jsi mi cestu pravou a dal jsi mi 
vstoupit do Brány vykoupení. Ó Bože! Kéž zůstávám vytrvalý a učiň mne pevným a silným. Ochraňuj mne před krutými 
zkouškami a zaštiť mne v mocně opevněné pevnosti Své Úmluvy a Zákona. Ty jsi Mocný a Naslouchající. 

 Ó Ty soucitný Bože! Obdař mne srdcem, které podobno sklu může být prosvíceno světlem Tvé lásky, a propůjč mi 
myšlenky, která mohou změnit tento svět v růžovou zahradu projevem nebeské milosti. 
 Ty jsi Soucitný, Milosrdný. Ty jsi Velký Dobročiný Bůh. 

 
          'Abdu'l-Bahá 
 
 

 
Lidstvo 
 



 M, 36 

 
 Ó Bože! Slabí jsme, dej nám sílu. Chudí jsme, poskytni nám Své bezmezné bohatství. Churavíme, uděl nám Své 
božské uzdravení. Bezmocní jsme, obdař nás Svou božskou mocí. Ó Pane, učiň nás užitečnými v tomto světě. Osvoboď nás ze 
stavu sobeckých tužeb. Pane! Učiň nás pevnými ve Své lásce a dej, ať si zamilujeme celé lidstvo. Dej nám  Své ujištění ve 

službě lidskému rodu, abychom se mohli stát služebníky Tvých služebníků, abychom mohli milovat všechna Tvá stvoření a 
prokazovali soucit všem Tvým lidem. Pane! Ty jsi Všemohoucí! Ty jsi Milosrdný! Ty jsi Odpouštějící! Ty jsi Všemocný. 
 

          'Abdu'l-Bahá 
 
 
 

Odpoutání 
 
W 51 
 

 Mnoho ledových srdcí, ó můj Bože, vzplálo ohněm Tvé věci a mnoho spáčů bylo, co sladkostí Tvého hlasu se 
probudilo. Kolik cizinců vyhledalo přístřeší ve stínu stromu Tvé jednoty a jaký počet žíznících hltal za Tvých dnů z fontány živé 
vody.  

 Požehnaný ten, jenž se k Tobě obrátil a pospíšil k Jasnému prameni světel Tvé tváře. Požehnaný ten, jenž vším citem 
svým se obrátil k Místu úsvitu Tvého Zjevení a k Prameništi Tvého vnuknutí. Požehnaný ten, jenž vynaložil, co jsi mu Svou 
milostí a přízní udělil, na Tvé stezce. Požehnaný ten, kdo v bolestné touze po Tobě odvrhl vše, krom Tebe Samého. Požehnaný 
ten, jenž se těšil z důvěrného rozmlouvání s Tebou a zbavil se všeho lpění na komkoliv, krom Tebe. 

 Úpěnlivě Tě prosím, Pane můj, při Tom, Jenž je Tvé Jméno, Jenž mocí Tvé svrchovanosti vystoupil nad obzor Svého 
vězení, abys každému určil, co je Tebe hodné a co přísluší Tvému velebení. 
 Tvá moc, vpravdě,se rovná všemu. 

 
          Bahá'u'lláh 
 
 

W 52 
 
 Nevím, ó můj Bože, jaký to Oheň jsi roznítil ve Svém kraji. Země nikdy nemůže přikrýt jeho záři ani voda uhasit jeho 

plamen. Žádný z národů nemá moc postavit se jeho síle. Velké požehnání náleží tomu, kdo se k němu přiblížil a zaslechl jeho 
burácení. 
 Některým jsi, ó můj Bože, umožnil posilou Své milosti, aby k němu přistoupili, zatímco jiné jsi zadržel pro to, co za 
Tvých dnů jejich ruce učinily. Ten, kdo k němu pospíšil a dospěl ho, odevzdal svůj život na Tvé stezce z dychtivosti popatřit na 

Tvoji krásu a vystoupil k Tobě, zcela odloučen od všeho, krom Tebe. 
 Úpěnlivě Tě prosím, ó můj Pane, při onom Ohni, jenž plá a hřímá ve světě stvoření, abys strhl závoje, jež mi zabránily 
předstoupit před trůn Tvého majestátu a stanout u veřejí Tvé brány. Urči pro mne, ó můj Pane, vše dobré, co jsi seslal ve Své 

knize, a nestrp, abych se vzdálil úkrytu Tvé milosti. 
 V moci Tvé je učinit, co se Ti zlíbí. Ty vpravdě jsi Nade vše Mocný, Nejštědřejší. 
  
          Bahá'u'lláh 

 
 
 
M, 15 

 
 Ó Pane! K Tobě se utíkám pro přístřeší a své srdce obracím ke všem Tvým znamením. 
 Pane! Ať na cestách či doma, při práci své či ve svém povolání, v Tebe skládám všechnu svou důvěru. 

 Pane! Uděl mi Svou pomoc, jež postačuje, aby mne učinila nezávislým na čemkoliv, Ó Ty, Jehož milost nezná sobě 
rovné. 
 Poskytni mi mou částku, Pane, jak se Ti zlíbí, a dej, ať naleznu uspokojení v čemkoliv, co jsi pro mne určil. 
 Tobě náleží úplná pravomoc, s níž přikazuješ. 

 
          Báb 
 

 
Odpuštění 
 
W 75 

 
 Jsem ten, ó můj Pane, který obrací k Tobě svou tvář a upíná naděje na zázraky Tvé milosti a zjevení Tvého dobrodiní. 
Modlím se k Tobě, Pane, abys nedopustil, abych se odvracel zklamaný ode dveří Tvé milosti a prosím neponechávej mne na 

pospas těm, kteří zavrhli Tvou věc. 
 Jsem, ó můj Bože, Tvůj sluha a syn Tvého sluhy. Poznal jsem Tvou pravdu ve Tvých dnech a namířil jsem své kroky 
ke břehům Tvé jedinosti. Uznávám Tvou jedinečnost, dotvrzuji Tvou jednotu a doufám ve Tvé odpuštění a prominutí. V moci 
Tvé je činit, jak se Ti zlíbí. Není Boha kromě Tebe, Přeslavného, Vždy Odpouštějícího. 

   
          Bahá'u'lláh 
 



 

 
 W, 77 
 
 Oslavován jsi, ó Pane, Bože můj! Pokaždé, když se odvážím se o Tobě zmínit, zadrží mne mé mocné hříchy a žalostné 

prohřešky proti Tobě a shledám, že jsem zcela zbaven Tvé milosti a zcela bezmocný, abych Tvou chválu oslavoval. Má velká 
důvěra ve Tvou velkomyslnost však křísí mou naději v Tebe a má jistota, že s velkodušností se ke mně obrátíš, mne osměluje, 
abych Tě velebil a požádal Tě o věci, jež máš v držení. 

 Vroucně Tě prosím, Bože můj, při Tvé milosti, jež překonala vše stvořené a již dosvědčují všichni, kdo spočinuli v 
oceánu Tvých jmen, abys mne neponechával sobě samému, neb je mé srdce náchylné ke zlu. Střež mne též v pevnosti Své 
ochrany a v úkrytu Své péče. Jsem ten, ó můj Bože, jehož jediným přáním je, co jsi určil silou Své moci. Vše, co jsem si vybral, 
je, abys mne podporoval tím, co z milosti Své ustanovíš, a napomáhal mi znameními Svého rozhodnutí a soudu. 

 Úpěnlivě Tě prosím, ó Ty Milovaný srdcí, jež po Tobě touží, při Projevech Tvé Věci a Jasných pramenech Tvého 
vnuknutí a Nositelích Tvé svrchovanosti a Pokladnicích Tvého vědění, abys mne neponechával mimo Svůj svatý Příbytek, Svůj 
Chrám a Svatostánek. Dopomoz mi, ó můj Pane, dosáhnout Jeho blahoslaveného dvora a pobývat v blízkosti Jeho osoby a 
pokorně stanout při Jeho dveřích. 

 Ty jsi Ten, Jehož moc panuje odevždy a navždy. Nic neunikne Tvému vědění. Ty jsi, vpravdě, Bůh mocný, Bůh slávy a 
moudrosti. Chválen buď Bůh, Pán světů. 
      

          Bahá'u'lláh 
 
 
W, 81 

 
 Snažně Tě prosím, ó můj Pane, odpusť mi každou zmínku, jež není zmínkou o Tobě a každou chválu, jež není chválou 
Tebe a každé štěstí, jež není štěstím ve Tvé blízkosti a každé potěšení, jež není potěšením z rozmlouvaní s Tebou a každou 

radost, jež není radostí ze Tvé lásky a Tvé libosti a všechno, co mi přináleží, ale nemá žádné spojitosti s Tebou, ó Ty, Kdož jsi 
Pán Pánů, Ty, Kdož poskytuješ prostředky a odemykáš dveře. 
 
          Báb  

 
 
W, 82 

 
 Ó Ty odpouštějící Pane! Tys útočištěm všem těmto Svým služebníkům. Znáš tajemství a o všem víš. Jsme všichni 
bezmocní, a Tys Silný, Všemocný. Jsme všichni hříšní, a Ty, Milosrdný a Slitovný, hříchy odpouštíš. Ó Pane! Nehleď na naše 
poklesky. Jednej s námi podle Své milosti a štědrosti. Naše poklesky jsou mnohé, oceán Tvého odpuštění však nezná hranic. 

Naše slabost je žalostná, důkazy Tvé pomoci a podpory jsou však očividné. Ujisti nás proto a posilni. Umožni nám činit to, co je 
hodno Tvého svatého prahu. Osviť naše srdce, dej nám vnímavé oči a pozorné uši. Přiveď k životu mrtvé a uzdrav nemocné. 
Chudé obdař bohatstvím a bázlivým daruj pokoj a bezpečí. Uveď nás do Svého království a osviť nás světlem vedení. Ty jsi Silný 

a Všemocný. Ty jsi Velkomyslný. Ty jsi Shovívavý. Ty jsi Laskavý.  
 
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
 
Ochrana 
 

 W 129 
 
 Pochválen nechť jsi, ó Pane, Bože můj! Tento Tvůj služebník se napil z Tvých milostivých dlaní vína Tvého něžného 

milosrdenství a okusil lahodnosti Tvé lásky ve Tvých dnech. Úpěnlivě Tě prosím při těch, již ztělesňují Tvá jména, jimž žádný 
smutek nezabrání, aby se ve Tvé lásce radovali či na Tvoji tvář pohleděli, a jež vojska Tebe nedbalých nejsou mocna odvrátit ze 
stezky Tvého potěšení, abys ho obdařil dobrými věcmi, jež jsou v Tvém držení, a pozvedl ho do výšin, v nichž bude mít tento  
svět za stín pomíjející rychleji než v mžiku. Drž ho též v bezpečí, ó můj Bože, mocí Tvého nezměrného majestátu, přede vším, 

co se Ti protiví. 
 Tys, vpravdě, jeho Pán a Pán všech světů. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
 
 

W/133 
 
 Ve Jménu Boha, Pána přemocného majestátu, Ničím Nepřekonatelného. 

 Posvěcen budiž Pán v Jehož rukou spočívá zdroj vlády. Tvoří, cokoliv se Mu zachce Slovem Svým "Buď" a ono jest. 
Jemu náležela moc svrchované vlády doposud a jeho zůstane navždy. Vítězství dává, komu se Mu zachce, mocí Svého příkazu. 
On je vpravdě Mocný, Všemohoucí. Jemu náleží všechna sláva a majestát v království Zjevení a Stvoření a všeho, co se mezi 
nimi prostírá. On je vpravdě Mocný, Nade vše Slavný. Odevždy byl Zdroj nezdolné síly a zůstane tak navždy. Vpravdě je On Pán 

mocný a silný. Všechna království nebe a země jsou Boží a Jeho moc převyšuje vše. Všechny poklady země a nebes a všeho 
mezi nimi jsou Jeho a Jeho ochrana se prostírá nade vším. On je Stvořitel nebes a země a všeho, co mezi nimi se prostírá a 
vpravdě je On svědkem všech věcí. On je Pán Dne zúčtování všem, kdož dlí na nebesích a na zemi a mezi nimi, a v účtovaní je 



Bůh rychlý. Udává míru všem, kdo jsou na nebesích a na zemi a všude mezi nimi. On, vpravdě, je Nejvyšší Ochránce. V sevření 

Svém drží klíče nebe i země a všeho mezi nimi. Dary uděluje dle Svého vlastního přání mocí Svého příkazu. Vpravdě Jeho milost 
zahrnuje vše a On je Vševědoucí. 
 Rci:  Bůh mi postačuje, je Tím, Kdo v sevření Svém drží království všeho. Mocí Svých armád nebes i země a co se 
mezi nimi prostírá ochraňuje zprostřed Svých služebníků, koho se Mu zlíbí. Bůh, vpravdě, vše pozorně přehlíží. 

 Nade vše vyvýšen jsi Ty, ó Pane! Ochraňuj nás před tím, co leží před námi a za námi, nad našima hlavama, napravo, 
nalevo, pod našimi nohami a na všech ostatních stranách, jimž se vystavujeme. 
 Vpravdě, Tvá ochrana nade všemi věcmi nikdy neselhává. 

 
          Báb 
 
(Originál této modlitby napsal Báb vlastní rukou v podobě pětiúhelníku.) 

 
 
 
Pevnost v Úmluvě 

 
W, 69 
 

On je Mocný, Promíjející, Slitovný! 
 Ó Bože, můj Bože! Spatřuješ Své služebníky v propasti pochybení a zmaru, kde je Tvé světlo božského vedení, ó Ty 
Touho světa? Znáš jejich beznaděj a slabost, kde je Tvá síla, ó Ty, v Jehož sevření se nacházejí mocnosti pozemské i nebeské? 
 Žádám Tě, ó Pane, Bože můj, při nádheře světel Tvé vlídné laskavosti a dmutí oceánu Tvého vědění a moudrosti a při 

Tvém slovu, jímž jsi zavládl nad lidmi Svého panství, abys mi umožnil být jedním z těch, kdo dbali Tvého nakázání ve Tvé knize. 
A urči pro mne to, co jsi určil pro ty, již nesou Tvoji důvěru, kdo se napili vína božského vnuknutí z kalicha Tvé velkomyslnosti a 
pospíšili si konat k Tvému potěšení a dbali Tvé Úmluvy a Zákona. Mocen jsi, abys činil dle Svého přání. Není Boha krom Tebe, 

Vševědoucího, Nade vše Moudrého. 
 Ustanov pro mne, při Své velkomyslnosti, ó Pane to, co mi bude ku prospěchu ve světě tomto i příštím a přivede mne 
do Tvé blízkosti, ó Ty, Kdo jsi Pán všech lidí. Není Boha krom Tebe, Jediného, Mocného, Blahoslaveného. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
 

W, 70 
 
 Zpevni naše kroky na Své stezce, ó Pane, a naším srdcím dej sílu Tě poslouchat. Ke kráse Své jedinosti nám obrať 
tváře a potěš naše nitra znaky Své božské jednoty. Ozdob naše těla rouchem Své štědrosti, z očí nám strhni závoj hříšnosti a 

kalich Své milosti podej nám, aby Ti podstata všech bytostí mohla před vizí Tvé nádhery chvalořečit. Zjev pak Sám Sebe, ó 
Pane, při Tvém milostivém projevu a tajemství Tvé božské bytosti, aby mohlo naše duše naplnit svaté vytržení modlitby - 
modlitby, jež povstane nad slova a písmena, překoná šum slabik a hlásek - aby všechny věci splynuly  v nicotě před zjevením 

Tvé nádhery. 
 Pane! Tito služebníci vytrvali a zůstali věrní ve Tvé Úmluvě a Tvém Zákoně, připoutali se lanem věrnosti Tvé věci a 
drželi se lemu roucha Tvé nádhery. Napomoz jim, ó Pane, Svou milostí, upevni je Svou mocí a posilni jejich bedra ve Své 
poslušnosti. 

 Ty jsi Odpouštějící, Dobrotivý. 
 
          'Abdu'l-Bahá  
 

 
M, 23 
Vedení pro ty, kdo sešli z cesty 

 
 Modlíme se k Bohu, nechť milostivě pomůže z cesty svedeným, aby byli spravedliví a zbaveni předsudků a učiní je 
vědomými si toho, čehož nedbali. On jest vpravdě Nejbohatší, Nejštědřejší. Nevyháněj Své služebníky, Ó můj Pane, ode dveří 
Své laskavosti a neodežeň je ode dvoru Své přítomnosti. Pomoz jim rozptýlit mlhy prázdných fantazií a roztrhnout závoje 

prázdných představ a nadějí. Ty jsi vpravdě Vlastník všeho, Ty jsi Nejvyšší. Není Boha krom Tebe, Všemocného, Milostivého. 
 
 

          Bahá'u'lláh 
 
 
 

Pomoc a Podpora 
 
M, 1 

 
 Ó můj Bože! Žádám Tě při Tvém nejskvostnějším Jménu, abys mi pomáhal v tom, co přinese prospěch záležitostem 
Tvých služebníků a rozkvět Tvým městům. Tobě, vskutku, náleží moc nade vším. 
         

          Bahá'u'lláh 
 
W 19 



 

 Ó Můj Bože, můj Uctívaný, Králi můj a má Touho! Jaký jazyk jen může vyjádřit mé díky Tobě? Nedbalý jsem byl a Ty 
jsi mne probudil. Od Tebe jsem se odvrátil, Ty jsi mi milostivě dopomohl obrátit se k Tobě. Mrtvým jsem byl, Ty jsi mne živou 
vodou pokropil. Zesláblého jsi mne oživil řeči Své proudem nebeským, jenž skanul z Pera Nade vše Milosrdného. 
 Ó Božská Prozřetelnosti! Tvá štědrost vše jsoucí zplodila, nevyjímej je z hojných vod Svých darů ani mu neodpírej 

oceán Své milosti. Úpěnlivě Tě prosím, abys mi pomáhal a podpíral mne ve všech dobách a za všech okolností, a usiluji o Tvou 
odedávnou přízeň z nebe Tvé milosti. Ty vpravdě jsi Pán štědrý a Panovník království věčnosti. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
 
 M, 4 

 
 Ó Pane! Hodni jsem politování, poskytni nám Svou přízeň, nám chudým uděl částku z oceánu Svého bohatství, nás 
potřebné uspokoj, nám poníženým dej Svou slávu. Ptactvu v povětří a polní zvěři se dostává od Tebe každodenního pokrmu a 
všechny bytosti se dělí o Tvou péči a laskavou přízeň. 

 Nezbavuj mne slabého, Své úžasné milosti a skrze Svoji moc poděl tuto bezmocnou duši ze Svých darů. 
  Chléb náš vezdejší dej nám dnes a poskytni nám přispění v tom, co je potřebné k životu, abychom nezáviseli na 
nikom, krom Tebe, cele s Tebou mohli rozmlouvat, po Tvých cestách kráčet a prohlašovat Tvá tajemství. Ty jsi Všemohoucí, 

Milující, Opatřovatel všeho lidstva. 
       
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
Pomoc ve zkouškách 
 

W 26 
 
 Roztyl můj zármutek Svou štědrostí a šlechetností, ó Bože, můj Bože a zažeň mou úzkost Svou vládou a Svou mocí. 
Vidíš mne, ó můj Bože, s tváří obrácenou k Tobě, v době, kdy jsem ze všech stran sklíčen bolestí a smutkem. Vroucně Tě 

prosím, ó Ty, Který jsi Pán všeho bytí a zastiňuješ všechny věci viditelné i neviditelné, při Tvém Jménu, kterým jsi podmanil 
srdce a duše lidí a při vlnách Oceánu Tvé milosti a skvoucí záři Jitřenky Tvé štědrosti, počítej mne k těm, kterým nikdy nic 
nezabrání obracet k Tobě svou tvář, ó Pane všech jmen a Stvořiteli nebes. 

 Vidíš, ó můj Pane, co mne postihlo v Tvých dnech. Žádám Tě úpěnlivě při Tom, Jenž je Denice Tvých Jmen a Místo 
úsvitu Tvých přívlastků, abys pro mne určil, co mne nadá schopností pozvednout se k tomu, abych Ti sloužil a velebil Tvé 
ctnosti. Ty vpravdě jsi Nejmocnější, Ten, Kdo odpovídá na modlitby lidí. 
 A konečně Tě prosím při světle Tvého zjevu, abys požehnal má konání, zprostil mne od dluhů a uspokojil mé potřeby. 

Ty jsi Ten, Jehož moc a vládu doznávala každá ústa a Jehož svrchovanost a majestát poznalo každé chápající srdce. Není Boha 
kromě Tebe, Který slyšíš naše modlitby a jsi připraven odpovědět. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
 
 

Prayers and med., 645,  
 
 Ó Bože, můj Bože! Nebuď mi vzdálen, neb soužení za soužením mne obklopilo. Ó Bože, můj Bože! Samotného mne 
neponechávej, neb neštěstí největší mne potkalo. Čistého mléka, z prsou milující laskavosti Tvé plynoucího, dej mi pít, neb žízeň 

mne zcela usoužila. Pod stínem křídel milosti Své skryj mne, neb všichni odpůrci se najednou na mne sesypali. V blízkosti trůnu 
majestátu Svého mne ponechej, tváří v tvář znamením Sláva Své, neb bída mne bolestivě zasáhla. Plody ze stromů Věčnosti Své 
mne nakrm, neb nejzažší slabost mne přemohla. Z poháru radosti, rukou Tvé něžné milosti nabídnutého, mne zasyť, neb všeliký 

žal se mne zmocnil. Ve vyšívané roucho Své všemocné vlády mne oděj, neb chudoba mne zcela oloupila. Vrkáním Holubice Své 
věčnosti ke spánku mne ukolébej, neb nejčernější hoře mne potkalo. Před trůnem Své jedinosti vprostřed záře krásy vzezření 
Svého nechej mne přebývati, neb obavy a strachu třas mne bolestivě rozdrtily. Tváří tvář nepokojnosti leviatana slávy do 
oceánu odpuštění Svého mne ponoř, neb mé hříchy mne zcela zahubily. 

 
 
          Bahá'u'lláh 

 
 
W 28  
 

 Je nějaký Vysvoboditel z těžkostí kromě Boha? 
Rci:  Chválen buď Bůh! On jest Bůh! Všichni jsou Jeho sluhové a všichni se řídí jeho příkazem. 
            

            Báb 
 
 
W 29  

 
 Rci:  Bůh všem věcem postačuje nade vše a nic na nebesích ani na zemi nepostačuje, jen Bůh. Vpravdě On Sám v 
Sobě jest Vědoucí, Zachovávající, Všemohoucí. 



            

          Báb 
 
 
W/30 

 
 Ó Pane, můj Bože, Přístave v úzkosti mé! Zástěno a Skrýše před mými ranami! Můj Úkryte a Útočiště v čase nouze a 
Společníku v samotě mé! Potěcho v tísni mé a v osamělosti milující Příteli! Tišiteli palčivosti mé trýzně a Promíjiteli mých hříchů! 

 Jen k Tobě se obracím a celým srdcem svým, celou myslí svou a vší řečí svou Tě vroucně prosím, abys mne zaštítil 
přede vším, co se protiví Tvé vůli v tomto věku Tvé božské jednoty. A abys mne očistil ode vší poskvrny, jež mi brání v čistotě a 
bez hany vyhledávat stín stromu Tvé milosti. 
 Slituj se, ó Pane, nad slabým, uzdrav chorého a uhas palčivost žízně.  

 Potěš hruď, v níž oheň Tvé lásky doutná a rozžehni ji plamenem Své nebeské lásky a ducha.  
 Oděj svatostánky božské jednoty rouchem svatosti a vlož na mou hlavu korunu Své přízně.  
 Osviť moji tvář září slunce Své štědrosti a milostivě mi napomáhej ve službě u Svého svatého prahu. 
 Dej, ať mé srdce přetéká láskou k Tvým stvořením a uděl, abych se mohl stát znamením Tvé milosti a Tvé přízně, ať 

mohu šířit svornost mezi těmi, které miluješ, Tobě oddaný,  Tebe připomínající a sebe nedbající, vždy však pozorný toho, co 
Tobě náleží. 
 Ó Bože, můj Bože! Neodpírej mi něžné vánky Svého odpuštění a milosti a nezbav mne studnic Své přízně a pomoci. 

 Nechej mne přebývati pod stínem Svých křídel ochranným a obrať ke mně pohled Svého vše ochraňujícího oka. 
 Volnost dej mému jazyku, nechť mezi lidem Tvé Jméno oslaví, ať se můj hlas může pozvednout na velkých 
shromážděních a ze rtů mých nechť vytryskne vodopád chvály Tvé. 
 Ty jsi ve vší pravdě Milostivý, Oslavený, Mocný, Všemohoucí.  

                         
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
 
W/31 
 

 On je Slitovný, Nade vše Štědrý! 
Ó Bože, můj Bože. Vidíš mne, znáš mne. Přístav jsi můj a Útočiště. Nikoho jsem nehledal ani vyhledávat nebudu, než Tebe. Na 
žádnou stezku jsem nevkročil ani nevkročím, než na stezku Tvé lásky. V temné noci zoufalství se mé oko obrací v očekávání 

plném naděje k jitru Tvé bezmezné přízně a v hodině úsvitu mou umdlévající duši osvěží a posílí připomínka Tvé krásy a 
dokonalosti. Komu přízeň Tvé milosti napomáhá, byť kapkou byl, oceánem bezmezným, se stává a atom pouhý, jemuž záplava 
Tvé vlídné přízně podporu dává, rozsvítí se jak hvězda jasná. 
 Zaštiť Svou ochranou, ó Duchu čistý, Ty Nade vše Štědrý Živiteli, tohoto okouzleného služebníka Tvého. Dopomáhej 

mu, aby v tomto světě bytí zůstával pevný a vytrval ve Tvé lásce a dej, nechť tento pták se zlámanými křídly nalezne úkryt a 
obydlí ve Tvém božském hnízdě, jež věrně k stromu nebeskému se chýlí. 
 

          'Abdu'l-Bahá 
 
 
W, 32 

 
 Ó Pane můj, můj Milovaný, Touho má! V osamělosti mé buď mi přítelem a ve vyhnanství mém společníkem. Zármutku 
mého zbav mne. Dej, ať jsem věrna Tvé kráse. Vzdal mne ode všech ostatních krom Tebe. Upoutej mne k Sobě Svou svatou 
vůní. Nech mne ve Svém Království s těmi přebývati, kdož jsou ode všech krom Tebe odloučeni, kdož touží Tvému svatému 

prahu sloužiti a kdož věrně pracují pro Tvou Věc. Dej, ať jsem jednou ze Tvých služebnic, kterým se dostalo Tvé dobré vůle. 
Vpravdě, Tys Dobrotivý, Šlechetný. 
 

          'Abdu'l-Bahá 
Ráno 
 
W 116 

 
 Ó můj Bože a Pane můj! Jsem Tvůj služebník a syn Tvého služebníka. Povstal jsem ze svého lůžka v této jitřní době, 
kdy z Pramene úsvitu Tvé vůle zazářila Denice Tvé jedinosti a rozlila svoji záři po celém světě, jak to bylo ustanoveno v Knihách 

Tvého Přikázání. 
 Tobě buď chvála, Bože můj, že jsme procitli do nádhery světla Tvého poznání. Sešli nám, Pane můj, co nám umožní, 
abychom se obešli bez každého, krom Tebe, a vyprostí nás z pout ke komukoliv, krom Tebe Samého. Připiš nad to pro mne a 
pro mé příbuzenstvo, muže či ženy, dobro světa tohoto i následujícího. Svou neomylnou ochranou drž nás v bezpečí, ó Ty, 

Jehož celé stvoření miluje a po Němž celý vesmír touží, před těmi, jež jsi učinil projevem Našeptávače zla, jenž našeptává do 
lidské hrudi. Ty jsi vpravdě Všemohoucí, Pomocník v nebezpečí, Jsoucí skrze Sebe. 
 Žehnej, Pane, Bože můj, Tomu, Jehož jsi povýšil nad nejskvostnější Hodnosti a skrze Nějž jsi oddělil dobré od zlých, a 

milostivě nám dopomoz, abychom činili, co Ty miluješ a po čem toužíš. Žehnej navíc, Bože můj, Těm, Kdož jsou Tvá Slova a 
Písmena Tvá ,a těm, kdo k Tobě obrátili své tváře a poslechli Tvého volání. 
 Ty jsi vpravdě Pán a Král všech lidí a vládneš nade všemi věcmi. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
 



W 118 

 
 Tvou milostí jsem vstal dnes ráno, ó můj Bože, a odešel jsem ze svého domu s plnou důvěrou v Tebe a svěřil se Tvé 
péči. Sešli mi z nebe Své milosti Své požehnání a dej, ať se zase bezpečně vrátím domů, tak, jak jsi mi dovolil, abych se vydal 
na cestu pod Tvou ochranou s myšlenkami pevně upnutými k Tobě. 

 Není Boha kromě Tebe, Jednoho, Všemohoucího, Přemoudrého.   
         
          Bahá'u'lláh 

 
 
Rodina 
 

W 65 
 Ó Pane! Ty v tomto Nejvyšším Zřízení přijímáš přímluvy dětí za jejich rodiče. Je to jeden ze zvláštních, nekonečných 
darů tohoto Zřízení. Přijmi tedy, ó laskavý Pane, prosbu Svého služebníka na prahu Tvé jedinosti a ponoř jeho otce do oceánu 
Své milosti. Vždyť jeho syn povstal, aby se oddal Tvé službě, a po všechen čas vynakládal úsilí na stezce Tvé lásky. Vpravdě, 

Tys dárce, Odpouštějící a Laskavý. 
 
          'Abdu'l-Bahá 

 
 
M, 46 ? = PFC 19 
 

 Vidíš, Ó Pane, naše ruce pozvednuté v pokorné prosbě k nebi Tvé přízně a štědrosti. Dej, nechť se naplní poklady Tvé 
velkomyslnosti a štědré přízně. Odpusť nám a našim otcům a matkám a vyplň, co jsme si přáli z oceánu Tvé milosti a Božské 
přízně. Přijmi, Ó Milovaný našich srdcí, všechnu naši práci na Tvé cestě. Ty jsi vpravdě Nejmocnější, Nejvyvýšenější, 

Neporovnatelný, Jediný, Odpouštějící, Milostivý. 
 
          Bahá'u'lláh 
 

 
Manžel 
 

W 65 
 Ó Bože, můj Bože! Tvá služebnice k Tobě volá a důvěřuje Ti, obrací k Tobě svou tvář a snažně Tě prosí, abys ji 
obklopil Svými nebeskými dary, odhalil jí Svá duchovní tajemství a osvítil ji světlem Svého Božství. 
 Ó můj Pane! Dej, ať oči mého muže vidí. Rozjásej jeho srdce světlem Svého poznání, přiveď jeho mysl ke Své zářné 

kráse a potěš jeho ducha tím, že mu odhalíš Svou zjevenou nádheru. 
 Ó můj Pane! Sejmi závoj z jeho očí. Zahrň jej Svými hojnými dary, opoj jej vínem lásky k Tobě a učiň jej jedním ze 
Svých andělů, jejichž chodidla kráčejí po zemi, zatímco duše se vznášejí vysoko v nebesích. Dej, ať se stane jasnou lampou 

zářící mezi Tvými lidmi světlem Tvé moudrosti.  
 Vpravdě, Tys Drahocenný, Vždy Obdařující, Ty jsi Otevřená Dlaň. 
 
          'Abdu'l-Bahá 

 
Nastávající matky 
           
W 66 

 Můj Pane! Můj Pane! Vzdávám Ti chválu a díky za to, čím jsi vyznamenal Svou pokornou služebnici, Svou snažně Tě 
prosící a vzývající otrokyni, neboť jsi ji vpravdě uvedl do Svého zjeveného království a dal jsi jí uslyšet Své vznešené volání a 
spatřit Svá znamení, jež dokazují, že je nade všemi věcmi ustanovena Tvá vítězná vláda. 

 Ó můj Pane, to, co nosím ve svém lůně, zasvěcuji Tobě. Dej pak, ať je to dítě hodné chvály ve Tvém Království, ať je 
obšťastněno Tvou přízní a Tvou štědrostí a ať se rozvíjí a vyrůstá pod Tvým vedením. Vpravdě, Tys Milostivý. Vpravdě, Tys Pán 
veliké přízně. 
 

          'Abdu'l-Bahá 
 
 

Setkání 
 
W/110  
 Ó Milosrdný Bože! Ó Ty, Jenž jsi mocný a silný! Nejlaskavější Otče! Tito služebníci se shromáždili, obrátili se k Tobě, 

pokorně prosí u Tvého prahu a touží po nekonečné štědrosti Tvého velkého Ujištění. Nechtějí, než Tvé potěšení. Netouží o 
ničem, než po službě celému lidstvu. 
 Ó Bože! Dej zazářit tomuto shromáždění. Milosrdnými učiň srdce. Uděl dary Ducha Svatého. Obdař je mocí z nebe. 

Požehnej je nebeskou myslí. Prohlub jejich upřímnost, aby se vší pokorou a kajícností se mohli obrátit ke Tvému království a 
zaobírat se službou celému lidstvu. Nechť se každý stane zářící svící. Nechť se každý stane jasnou hvězdou. Nechť se každý 
oděje krásnou barvou a sladkou vůní dýchá v Božím království. 
 O laskavý Otče! Uděl Svá požehnání. Nehleď na naše prohřešky. Zastiň nás Svou ochranou. Nevzpomínej naše hříchy. 

Uzdrav nás slitováním Svým. Slabí jsme a Ty jsi mocný. Chudí jsme a Ty jsi bohatý. Nemocní jsme a Ty jsi lékař. Potřební jsme 
a Ty jsi nejštědřejší. 
 Ó Bože! Obdař nás Svou prozřetelností. Tys Mocný. Tys Dárce. Tys Dobrotivý. 



        

          'Abdu'l-Bahá 
 
 
 

W, 111 
 
 Ó laskavý Pane! Zde jsou Tvoji služebníci, kteří se shromáždili k tomuto setkání, obrátili se k Tvému království, a 

potřebna jsou jim Tvá požehnání a dary. Ó Bože! Zjev a učiň zřejmými znamení Své jednoty, jež jsi vložil do vší skutečnosti 
života. Odhal a rozviň ctnosti, jež jsi ukryl a utajil v podstatách těchto lidí. 
 Ó Bože! Rostlinami jsme a Tvá štědrost se podobá dešti. Osvěž tyto rostliny a dej jim růst z toho, co jim poskytuješ. 
Jsme Tví služebníci, osvoboď nás z pout hmotného bytí. Jsme nevědomí, učiň nás moudrými. Jsme mrtví, oživ nás. Jsme tělo, 

obdař nás duchem. Vše je nám odepřeno, uděl nám důvěrnou znalost Svých tajemství. Potřební jsme, požehnej nám a obohať 
nás ze Svého nepřeberného pokladu. Ó Bože! Pozvedni nás, dej nám zrak a sluch, zasvěť nás do záhad života, aby se nám v 
tomto světě existence mohla zjevit tajemství Tvého království a my jsme mohli doznat Tvoji jedinost. Vše, čeho se nám dostává, 
je Tvá zář a všechna požehnání náleží Tobě. 

  Ty jsi mocný. Ty jsi silný. Ty jsi Dárce a Ty jsi Štědrý navždy. 
 
          'Abdu'l-Bahá 

 
 
W, 113 
 

 Ó Ty odpouštějící Bože! Tito služebníci se obracejí ke Tvému království a vyhledávají Tvou milost a štědrost. Ó Bože! 
Dej, ať jsou jejich srdce dobrotivá a čistá, aby si mohli zasloužit Tvou lásku. Očisti a posvěť jejich ducha, aby je mohl ozářit jas 
Slunce Skutečnosti. Očisti a posvěť oči, ať mohou vnímat Tvé světlo. Očisti a posvěť uši, ať mohou uslyšet volání Tvého 

království. 
 Ó Pane! Vpravdě, my jsme slabí, Tys však mocný. Vpravdě, my jsme chudobní, Tys však bohatý. My jsme hledající a 
Tys Ten, Jehož hledáme. Ó Pane, měj s námi slitování a odpusť nám. Obdař nás schopnostmi a vnímavostí, abychom si mohli 
zasloužit Tvou přízeň a být vábeni ke Tvému království, abychom se mohli zhluboka napít živé vody, aby v nás zahořel oheň Tvé 

lásky a aby nás v tomto zářném století mohl vskřísit dech Ducha Svatého. 
 Ó Bože, můj Bože! shlédni na toto shromáždění pohledem Své milující laskavosti. Jednoho každého zachovej v bezpečí 
Své péče a pod Svou ochranou. Sešli těmto duším Svá nebeská požehnání. Ponoř je do oceánu Svého milosrdenství a skrze 

dech Ducha Svatého jim daruj život. 
 Ó Pane! Obdař tuto spravedlivou vládu Svou milostivou pomocí a Svým utvrzením. Tato země leží v bezpečném stínu 
Tvé ochrany a tento lid je ve Tvých službách. Ó Pane! propůjč jim Své nebeské dary a dej, ať je záplava Tvé milosti a přízně 
vydatná a hojná. Dovol, ať tento vážený národ požívá cti a uděl mu přijetí do Svého království. 

 Tys Silný, Všemohoucí a Milosrdný, Tys Velkomyslný a Blahodárný, Pán překypující milosti. 
 
          'Abdu'l-Bahá 

 
 
 
Sňatek 

 
W/105 
 
On je Bůh! 

 Ó nedostižný Pane! Ve Své všemohoucí moudrosti jsi uložil lidem, vstupovat ve sňatek, aby v tomto světě náhod 
mohla následovat pokolení jedno za druhým a aby se, dokud svět potrvá, mohla zabývat službou a uctíváním, vzdáváním pocty, 
klaněním se a chválou. 

"A duchy a lidi jsem jedině stvořil, aby Mne uctívali"  (1). A proto oddej v nebi Svého milosrdenství tato dvě ptáčata z hnízda 
Své lásky a učiň je nástrojem, jenž vábí Tvou věčnou milost, aby ze svazku těchto dvou moří lásky mohla povstat vlna něžnosti 
a vynést na pobřeží života perly potomstva ctnostného a pohledného. 
 "A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají,  

 však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají. 
  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? 
 A z obou moří se perly velké i malé loví."  (2) 

 Ó laskavý Pane. Dej, aby toto manželství rodilo korály a perly. Ty vpravdě jsi Nejmocnější, Nejvyšší, Vždy 
Odpouštějící. 
 
          'Abdu'l-Bahá 

1 Korán 51: 56 
2 Korán 55: 19-22 
 

 
 
Učení 
 

W, 173 
 



 Ó Bože, Jenž Původce jsi všech Projevů, Pramen Pramenů, Zřídlo všech Zjevení a Zřídlo všech Světel. Dosvědčuji, že 

Tvým Jménem byla přizdobena nebesa porozumění a vzedmul se oceán promluvy a to, co seslala Tvá prozřetelnost, prohlášeno 
bylo následovníkům všech náboženství. 
 Úpěnlivě Tě prosím, abys mne obohatil, abych se mohl odloučit ode všech, krom Tebe a stal se nezávislým na 
komkoliv, krom Tebe Samého. Sešli mi též z oblaků Své štědrosti to, co mi bude ku prospěchu v každém ze Tvých světů. 

Dopomáhej mi Svou přízní, jež dává sílu, sloužit Tvé věci mezi Tvými služebníky tak, abych mohl prokázat to, pro co neupadnu v 
zapomnění, dokud potrvá Tvé království a vláda Tvá. 
 Zde je Tvůj služebník, ó můj Pane, jenž se celou svou bytostí obrátil k obzoru Tvé milosti a nebesům Tvých darů. 

Nalož se mnou, jak se náleží Tvé vznešenosti, Tvé slávě, Tvé velkomyslnosti a Tvé milosti. 
 Ty, vpravdě, jsi Bůh mocný a silný, Jenž je připraven odpovědět těm, kdo se k Němu modlí. Není Boha krom Tebe, 
Vševědoucího, Nade vše Moudrého. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
 
 Star of the West 

 
 Ó Bože! Učiň mne učitelem Své věci. Dej mým rtům promlouvat o moudrosti Tvých cest. Učiň mne laskavým, dobrým 
a chápajícím. Obdař mne odvahou mučedníků, trpělivostí svatých a věděním Svých vyvolených. Nechť stanu se ohněm, jenž 

prozáří temnotu lidské nevědomosti, praporem, vlajícím nad lidskou slabostí a písní, jejíž melodie a ozvěna přehluší lidskou 
beznaděj. Milovaný Otče! Nemám, co bych dal za tyto nesčetné dary, než lásku tak velkou, že vedví mne hrozí roztrhnouti. 
Miluji Tě z nejzažšího koutku své duše. Prosím Tě o nezměrnou laskavost, se kterou mi dovoluješ Ti sloužit. Vím, nebeský Otče, 
že každému výkřiku mého srdce, jenž slova pojmouti nemohou, porozumíš. Slovy už více vyjádřit nemohu... 

  
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
M 66 
 
 Romanovu verzi 

 
         'Abdu'l-Bahá  
 

 
W, 174 
 
 Ó můj Bože, pomoz Svému služebníku vznést Slovo a rozptýlit vše marnivé a falešné, nastolit pravdu, rozsévat svaté 

verše do všech stran, zjevit nádheru a vzbudit úsvit jitra v srdcích spravedlivých. 
 Tys vpravdě Štědrý, Odpouštějící. 
 

          'Abdu'l-Bahá 
 
 
 

Ó Pane! 
 Otevři dveře, poskytni prostředky a chraň naši stezku před nebezpečím, abychom byli vedeni k duším, jež jsi připravil 
pro Svou věc a aby ony byly přivedeny k nám. 
 Ty vpravdě jsi Nejmilosrdnější, Nejštědřejší, Všemohoucí.  

 
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
 
Uzdravení 
 

W 87,  
 
 Tvé Jméno mne hojí, ó můj Bože a vzpomínka na Tebe je mým lékem. Tvá blízkost je má naděje a láska k Tobě je 

mým průvodcem. Tvé milosrdenství mne léčí a pomáhá mi v obou světech, v tomto i příštím. Ty jsi vpravdě Štědrý ke všem, 
Vševědoucí, Nejmoudřejší.  
 
          Bahá'u'lláh 

 
 
 

W, 88 
 
 Chvála budiž Tobě, ó Pane, Bože můj! Úpěnlivě Tě prosím, při Tvém Nejvyšším Jménu, skrze Něž jsi pozvedl Své 
služebníky a vystavěl Svá města a při Tvých nejznamenitějších hodnostech a nejvznešenějších přídomcích, abys napomáhal 

Svému lidu obracet se k Tvým rozmanitým darům a přivrátit své tváře k Svatostánku Tvé moudrosti. Zhoj nemoci, jež napadly 
duše ze všech stran a zabránily jim, aby jejich pohled směřoval k Ráji, ležícímu ve skrytu stínu Tvého Jména, jež jsi ustanovil 



Králem všech jmen všem, kdo jsou na zemi a všem, kdo jsou v nebi. Je ve Tvé moci činit, jak se Ti zlíbí. Ve Tvých rukou leží 

vláda všech jmen. Není Boha krom Tebe, Mocného, Moudrého. 
 Jsem chudý tvor , ó Pane můj. Přidržel jsem se lemu Tvého bohatství. Jsem bolestně nemocen. Pevně jsem se uchytil 
spásného lana Tvého uzdravení. Zbav mne bolestí, jež mne obstoupily a skrz naskrz promyj mne vodami Své milosti a laskavosti 
a oděj mne rouchem, jež zdraví dává, odpuštěním Svým a velkodušností. Pevně pak připoutej k Sobě můj zrak a zbav mne lpění 

ke všemu, co Tebou není. Pomoz mi, abych činil dle Tvé touhy a naplňoval Tvá přání. 
 Ty jsi vpravdě Pán tohoto života i příštího. Ty jsi vskutku Vždy Odpouštějící, Nejmilosrdnější. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
 
Dlouhá modlitba za uzdravení 

 
   
 On je Uzdravující, Postačující, Pomocník, Nade vše Odpouštějící, Nejmilosrdnější 
 Volám k Tobě, ó Vznešený, ó Věrný, ó Slavný! 

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, Ó Ty Trvalý  
 Volám k Tobě, ó Vládče, ó Buřiteli, ó Soudce!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý. 

 Volám k Tobě, ó Nedostižný, ó Věčný, ó Jediný!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Nejchválenější, ó Svatý, ó Pomáhající!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Vševědoucí , ó Nejmoudřejší, ó Nejušlechtilejší!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý. 
 Volám k Tobě, ó Vlídný, ó Vznešený, ó Přikazující!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Milovaný, ó v lásce Uchovávaný, ó Okouzlující!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Nejmocnější, ó Zachovávající, ó Mocný!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Panující, ó Jsoucí skrze Sebe, ó Vševědoucí!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Duchu, ó Světlo, ó Nejzjevnější!  
 Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó všemi Vyhledávaný, ó všem Známý, ó Skrytý přede všemi!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Skrytý, ó Vítězoslavný, ó Udílející!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Všemohoucí, ó Podpírající, ó Tající!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Tvůrce, ó Uspokojující, ó Vyvratiteli!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý. 
 Volám k Tobě, ó Pozvedávající, ó Shromažďující, ó Vyvyšující!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Zdokonalující, ó Nespoutaný, ó Štědrý!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvajícící, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Blahodárný, ó Odepírající, ó Tvořící!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Nejvznešenější, ó Sličný, ó Přeštědrý!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Spravedlivý, ó Vlídný, ó Velkorysý!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Nade vše Podmanivý, ó vždy Stálý, ó Nejznalejší!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Skvostný, ó Dávný od Věků, ó Velkomyslný!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Dobře Strážený, ó Pane radosti, ó Vytoužený!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Laskavý ke všem, ó Soucitný ke všem, ó Nejshovívavější!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Přístave všech, ó Úkryte všech, ó vše Uchovávající!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý!   
 Volám k Tobě, Pomocníku všech, ó všemi Vzývaný, ó Oživující! 
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Rozvíjející, ó Pleniteli, ó Nejvlídnější!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Duše má, ó Milovaný můj, ó Víro má!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Tišiteli žízně, ó Pane Nejvyšší, ó Nejdrahocenější!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Nejvznešenější Vzpomínko, ó Jméno nejvznešenější, ó Cesto nejdávnější! 



Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Nejvelebenější, ó Nejsvětější, ó Posvěcený!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Rozpoutávající, ó Rádce, ó Vysvoboditeli!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Příteli, ó Lékaři, ó Úchvatný!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Slávo, ó Kráso, ó Štědrý!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Nejdůvěryhodnější, ó Nejlépe Milující, ó ó Pane Úsvitu!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý. 
 Volám k Tobě, ó Rozněcovateli, ó Rozjasňující, ó Nositeli potěchy!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Pane Štědrosti, ó Nejslitovnější, ó Nejmilosrdnější!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Stálý, ó Životodárný, ó Zdroji všeho Bytí!  

Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó vše Pronikající, ó Bože Vševidoucí, ó Pane Promluvy!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  

 Volám k Tobě, ó Zjevný leč Skrytý, ó Nespatřený leč Známý, ó Přihlížející všemi vyhledávaný!   
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý.  
 Volám k Tobě, ó Ty, Jenž Milovníky popravuješ, Bože milosti k hříšným!  
Ty Postačující, Ty Uzdravující, Ty Trvající, ó Ty Trvalý. 

  
 Ó Postačující, volám k Tobě, ó Postačující. 
 Ó Uzdravující, volám k Tobě, ó Uzdravující. 

 Ó Trvající, volám k Tobě, ó Trvající. 
  
 Posvěcen jsi, ó můj Bože! Úpěnlivě Tě prosím při Tvé štědrosti, skrze niž se doširoka otevřely brány Tvé přízně a 
laskavosti, skrze niž byl Chrám Tvé Svatosti ustanoven na trůnu věčnosti a při Tvém milosrdenství, skrze něž jsi přizval vše 

stvořené ke stolu Své štědrosti a darů, a při Tvé milosti, s níž jsi odvětil v Sobě Samém slovem Svým "Nechť!" všem na nebi i 
na zemi, v hodině, kdy zjevně stanula Tvá svrchovanost a Tvá velikost, na úsvitu, kdy projevena byla moc Tvého panování. A 
úpěnlivě Tě opětovně prosím, při těchto nejspanilejších jménech, při těchto nejvznešenějších a nejvytříbenějších přídomcích a 

při Tvé Nejvznesenější Připomínce a při Tvé čisté a neposkvrněné Kráse a při Tvém skrytém Světle v nejskrytějším pavilónu a 
při Tvém Jménu, oděném každé jitro i večer v  roucho útrap , abys ochraňoval toho, kdo vlastní tuto požehnanou Desku, a kdo 
ji odříkává a kdo ji dostává a kdo míjí dům, kde je uchovávána. Uzdrav jí též každého chorého, nemocného a ubohého ze všeho 
odporného trápení a bídy a veď jí, každého, kdo touží vstoupit na stezky Tvého vedení a cesty milosti Tvé a Odpuštění. 

 Ty jsi Mocný, Všemu Dostačující, Uzdravující, Ochránce, Dávající, Soucitný, Nade vše Štědrý, Nade vše Milosrdný. 
 
          Bahá'u'lláh 

  
 
 
Večer 

 
W 60 
 
 Ó můj Bože, Pane můj, Cíli mé touhy! Tento Tvůj služebník se usiluje usnout ve skrytu Tvé milosti a spočinout pod 

nebesy Tvé péče a ochrany Tvé.  
 Úpěnlivě Tě prosím, ó Pane můj, při Tvých očích, jež neusínají, abys strážil mé oči aby nepohlédly na nikoho krom 
Tebe. A též posil jejich zření, aby mohly rozpoznat Tvá znamení a zahlédnout obzor Tvého Zjevení. Ty jsi Ten, před zjevením 

Jehož všemohoucnosti se zachvěla podstata vší síly. 
 Není Boha krom Tebe, Všemohoucího, Vše si Podmaňujícího, Nezávislého. 
   
          Bahá'u'lláh 

 
 
Půlnoc 

 
W 61 
 
 Ó hledači pravdy! Toužíš-li po tom, aby Bůh otevřel Tvé oči, musíš Boha úpěnlivě prosit, modlit se k Němu a 

rozmlouvat s Ním o půlnoci, řka:  
 
 Ó Pane, obrátil jsem svou tvář ke Království Tvé jedinosti a jsem pohroužen do moře Tvé milosti! Ó Pane, osviť můj 

zrak pohledem na Tvá světla v této tmavé noci a obšťastni mne vínem Své lásky v této podivuhodné době! Ó Pane, dej mi 
zaslechnout Svůj hlas a otevři před mýma očima bránu Svých nebes, abych spatřil světlo Tvé slávy a byl přitahován ke Tvé 
kráse. 
 Vpravdě, Ty jsi Dárce, Štědrý, Milosrdný, Odpouštějící! 

 
          'Abdu'l-Bahá 
 



 

 
 
Vítězství Věci 
 

W, 200 
 
 Ó Bože, můj Bože. Budiž Ti chvála, že jsi roznítil oheň božské lásky ve Svatém stromu na vrcholku nejvznešenější 

hory, Toho stromu, "jenž není ani západní, ani východní"(1). Tento oheň plápolal vzhůru, až jeho plameny dosáhly Shromáždění 
na výsostech a od nich na ony skutečnosti dopadlo světlo ukazující cestu a ony zvolaly "postřehli jsme oheň na úbočí hory 
Sinaje"  (2). 
 Ó Bože, můj Bože! Rozdmýchávej tento oheň, jak den dne následuje, až jeho žár pohne celou zemí. ó Ty můj Pane! 

Rozžehni světlo lásky v každém srdci, vdechni do lidských duší ducha Svého poznání, potěš každou hruď verši Své jedinosti. 
Povolej k životu ty, kdo v hrobech dlí, varuj domýšlivé, učiň šťastným celý svět, sešli Své křišťálové vody a v shromáždění 
zjevené nádhery dej kolovat pohár, "v němž kafr je přimísen"(3). 
 Vpravdě, Ty jsi Dárce, Odpouštějící, Vždy udílející. Vpravdě Ty jsi Milosrdný, Soucitný. 

 
          'Abdu'l-Bahá 
1 Korán 24: 35 

2 Srovnej Korán 28: 29 
3 Korán 76: 5 
 
 

 
 
Vytrvalost 

 
W 160 
 
 Tvé Jméno budiž oslaveno, ó Pane, Bože můj! Úpěnlivě Tě prosím při Tvé moci, jež přesáhla vše, co bylo stvořeno, a 

při Tvé svrchovanosti, jež převýšila veškeré stvoření, a při Tvém Slovu, jež bylo ukryto ve Tvé moudrosti a jímž jsi stvořil Svá 
nebesa a zemi Svou, abys nám dal stanout pevně v naší lásce k Tobě a též v naší poslušnosti ke Tvé libosti, a upnout svůj 
pohled ke Tvé tváři a Tvoji slávu velebit. Dej nám též sílu, ó Bože můj, abychom šířili mezi Tvými tvory do všech stran Tvá 

znamení a Tvoji Víru ve Tvé říši strážili. Ty jsi vždy existoval nezávisle na zmínce kteréhokoliv ze Tvých tvorů a tak, jak jsi byl, 
zůstaneš navždy. 
 V Tebe jsem složil všechnu svou důvěru a k Tobě jsem obrátil svou tvář. Spásného lana Tvé milující prozřetelnosti 
jsem se pevně přichytil a pospíšil do stínu Tvé milosti. Neodvrhuj mne ode Svých dveří zklamaného, ó můj Bože, a neodpírej mi 

Svou přízeň, neb hledám jen Tebe. Není Boha krom Tebe, Vždy Odpouštějícího, Nejštědřejšího. 
 Chvála budiž Tobě, ó Ty, Jenž jsi milován těmi, kdo Tě poznali. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
 
 

W, 162 
 
 Ó Bože, můj Bože! V kajícnosti jsem se k Tobě obrátil a Ty jsi vpravdě Promíjející, Slitovný.  
 Ó Bože, můj Bože! K Tobě jsem se navrátil a Ty jsi vpravdě Vždy Odpouštějící, Milostivý. 

 Ó Bože, můj Bože! Přidržel jsem se spásného lana Tvé štědrosti a u Tebe leží pokladnice všeho, co je v nebi i na zemi. 
 Ó Bože, můj Bože! K Tobě jsem pospíšil a Ty jsi vpravdě Odpouštějící, Pán oplývající milostí. 
 Ó Bože, můj Bože! Žízním po nebeském víně Tvé milosti a vpravdě Ty jsi Dárce, Štědrý, Milostivý, Všemohoucí. 

 Ó Bože, můj Bože! Dosvědčuji, že jsi zjevil Svou Věc, naplnil Svůj příslib a seslal z nebe Své milosti to, co k Tobě vábí 
srdce Tvých oblíbených. Dobře je tomu, jenž se přimknul k Tvému pevnému lanu a přilnul k lemu Tvého zářného roucha! 
 Žádám Tě, ó Pane všeho bytí a Králi spatřeného i nespatřeného, při Tvé moci, Tvém majestátu a Tvé svrchovanosti, 
abys dal zapsat mé jméno perem Své slávy mezi Své oddané, jimž svitky hříšníků nezabránily obrátit se ke světlu Tvého 

vzezření, ó Bože, Jenž na modlitby odpovídáš a neoslyšuješ je. 
 
          Bahá'u'lláh 

 
 
 W 167 
 

 Ó Pane, můj Bože! Pomáhej Svým milovaným, aby pevně ve Tvé Víře stanuli, po Tvých cestách kráčeli a ve Tvé Věci 
vytrvali. Obdař je Svou milostí, aby vydrželi nápory sobectví a vášní a následovali světlo božského vedení. Vpravdě Ty jsi Mocný, 
Milostivý, Skrze Sebe Jsoucí, Dárce, Slitovný, Všemohoucí, Nade vše Štědrý. 

 
          'Abdu'l-Bahá 
 
 

 
Zesnulí 
 



Povinná modliba 

W,40  
   
(Modlitby se má užívat pro věřící Bahá'í starší patnácti let. 
"Je to jediná z Bahá'í povinných modliteb, jež se pronáší ve shromáždění. Přednese ji jeden z věřících a všichni přítomní 

povstanou. Pronášení této modlitby nevyžaduje obrácení ke Qiblih." - Synopse a kodifikace Kitáb-i-Aqdas) 
 
 Ó můj Bože! Zde je Tvůj služebník a syn Tvého služebníka, jenž uvěřil v Tebe a Tvá znamení a obrátil k Tobě svou 

tvář, ode všeho kromě Tebe zcela odpoután. Tys vpravdě nejmilosrdnější z těch, kdož milost udělují. 
 Jednej s ním, ó Ty, Jenž odpouštíš hříchy lidí a skrýváš jejich poklesky, jak přísluší nebi Tvé štedrosti a oceánu Tvé 
laskavosti. Uděl mu přijetí ke dvoru Své vše převyšující milosti, jež tu byla dříve, než stvoření země a nebes. Není Boha kromě 
Tebe, Vždy Odpouštějícího, Nejštědřejšího. 

 
 
 Pak ať šestkrát opakuje "Alláh-u-Abhá" a poté devatenáckrát každý z následujících veršů:  
 

 My všichni, vpravdě, Boha uctíváme. 
 
 My všichni, vpravdě, před Bohem se skláníme. 

  
 My všichni, vpravdě, se Bohu oddáváme. 
 
 My všichni, vpravdě, Boha chválíme. 

 
 My všichni, vpravdě, Bohu díky vzdáváme. 
 

 My všichni, vpravdě, V Bohu trpěliví zůstáváme. 
 
( Zemřela-li žena, ať je proneseno:  Zde je Tvá služebnice a dcera Tvé služebnice, atd...) 
 

            
           
 Bahá'u'lláh 

 
 
 
W/41 

 
 Budiž Ti sláva, ó Pane, můj Bože! Nepokoř toho, koho jsi povýšil mocí Své věčné svrchovanosti a neoddal od Sebe 
toho, jemuž jsi dal vstoupit do svatostánku své věčnosti. Což zavrhneš, Bože můj, toho, koho jsi zastínil Svým panstvím a což od 

Sebe odvrhneš, ó má Touho toho, komu jsi byl útočištěm? Můžeš ponížit toho, koho jsi pozvedl či zapomenout toho, komu jsi 
dal na Tebe vzpomenout? 
 Velebený nesmírně velebený jsi. Jsi Ten, Jenž od věčnosti byl Král všeho stvoření a jeho První Hybatel a navždy 
zůstaneš Pán všeho stvořeného a jeho Ustanovitel. Velebený jsi, ó můj Bože. Přestaneš-li Ty být ke Svým služebníkům 

milosrdný, kdo jim pak prokáže milost a odmítneš-li jim ppomoci Ty, kdo jim pak dopomůže? 
Velebený, nesmírně velebený jsi. 
 Uctíván jsi ve Své pravdě a Tobě se vskutku všichni klaníme a zjevný jsi ve Své spravedlivosti o Tobě vskutku všichni 
svědčíme. Vpravdě milovaný jsi v milosrdenství Svém. Není Boha krom Tebe, Pomocníka v nebezpečí, Skrze Sebe Jsoucího. 

 
          Bahá'u'lláh 
 

 
W 45  
 
 Ó můj Bože! Ó Ty, Jenž odpouštíš hříchy! Ty, Jenž propůjčuješ dary! Ty, Jenž zbavuješ utrpení! 

 Vpravdě, vroucně Tě prosím, odpusť hříchy těm, kteří odložili pozemské roucho a vystoupili do duchovního světa.  
 Ó můj Bože! Očisti je od provinění, rozptyl jejich zármutek a změň jejich temno ve světlo. Nechť vejdou do zahrady 
blaženosti, omyj je nejčistší vodou a dovol jim hledět na Tvoji slávu a nádheru na nejvznešenější hoře. 

 
           'Abdu'l-Bahá 
 
 

W, 47 
 
 Ó odpouštějící Pane! 

 Ač některé duše dny svého života v nevědomosti strávily, odcizily se Ti a vzpíraly, jedinou vlnou z oceánu Tvého 
odpuštění budou z hříchu vysvobozeny. Kohokoli si přeješ, důvěrným přítelem učiníš a kdokoli není předmětem Tvé volby, za 
hříšníka bude považován. Pakliže bys měl s námi naložit dle Své spravedlnosti, nejsme než hříšníci a po zásluze patří 
nám,abychom byli od Tebe odloučeni, ale projevíš-li milost, každý hříšník bude očištěn a každý cizinec stane se přítelem. Uděl 

tedy všem Své odpuštění a Svou milosti a prokaž jim Své milosrdenství. 
 Ty jsi Odpouštějící, Světlo Poskytující a Všemocný. 
 



          'Abdu'l-Bahá 

 
 
 
Zkoušky a obtíže 

 
W 191,  
 

 Ó Ty, Jehož zkoušky jsou uzdravujícím lékem pro Ty, kteří jsou Ti blízcí, Jehož meč je horoucí touhou všech, kteří Tě 
milují, Jehož šípy jsou nejdražším přáním těch srdcí, která po Tobě touží, Jehož výnos je jediná naděje těch, kteří uznali Tvou 
pravdu! Snažně Tě prosím při Tvé božské líbeznosti a při lesku a nádheře slávy Tvé tváře, sešli nám ze Svého útočiště na 
výšinách to, co nám pomůže se Ti přiblížit. Učiň naše kroky jistými ve Tvé věci, ó můj Pane a osviť naše srdce září Svého 

poznání a prosvětli naši hruď jasem Svých jmen. 
  
          Bahá'u'lláh 
 

 
 
  M, 74 

 
 Ó můj Pane! Ty víš, že lidé jsou obklopeni bolestí a pohromami a potíže a těžkosti jsou jejich údělem. Každá zkouška, 
jež člověka postihuje a každé hrozné neštěstí ho pálí jako hadí uštknutí. Není skrýš či útočiště, než pod křídly Tvé ochrany, 
zachování, péče a stráže.  

 Ó Ty, Jenž jsi Milosrdný! Ó můj Pane! Učiň Pancířem mým Svou ochranu, nechť mne zachovává Tvůj štít a stráží mne 
pokora u dveří Tvé jedinosti a Tvá péče a ochrana nechť je pevností mojí a příbytkem mým. Ochraňuj mne od našeptávání 
sobectví a touhy a střež mne přede všemi nemocemi, zkouškami, potížemi a těžkým údělem. 

 Vpravdě Ty jsi Ochránce, Strážce, Zachovávající, Postačující, a vpravdě Ty jsi Nejmilosrdnější z Milosrdných. 
 
          'Abdu'l-Bahá 
 

 
 
 

Ženy 
 
Writings, XCIII/611 
 

 Sláva Tobě, ó můj Bože! Jedna ze Tvých služebnic, jež uvěřila v Tebe a Tvá znamení, vstoupila do stínu stromu Tvé 
Jedinosti. Dej jí pít, ó můj Bože, při Svém Jménu, Projeveném i Skrytém, Svého vybraného zapečetěného Vína, aby tak mohla 
opustit své vlastní já a plně se oddat Tvému vzpomínání, od každého krom Tebe zcela odpoutána. 

 Nyní, dal-li ses jí poznat, ó můj Pane, nezavrhni ji, při Své štědrosti, Své milosti a nyní, povolal-li jsi ji k Sobě, 
nezaháněj ji od Sebe, skrze Svou přízeň. Obdař ji též darem přesahujícím vše, co může být nalezeno na Tvé zemi. Tys vpravdě 
Ten Nejštědřejší, Jehož milost je nezměrná. 
 Obdaruješ-li jednoho ze Svých tvorů darem, jenž bude změřitelný s královstvím pozemským i nebeským, přece to z 

nesmírnosti Tvého panství neubere ani atom. Tys mnohem více, než je Onen Veliký, Jímž jsou Tě lidé zvyklí nazývat, neboť 
takový titul je jen jedním ze Tvých jmen, jež jsou stvořena pouhým pokynutím Tvé Vůle. 
 Není Boha kromě Tebe, Boha moci, Boha slávy, Boha poznání a moudrosti. 
 

          Bahá'u'lláh  
 
 

 
 
          
Deska Ahmadovi 

 
"Tyto denní povinné modlitby, společně s několika dalšíma modlitbami, jako je Modlitba za uzdravení a Deska Ahmadovi, obdařil 
Bahá'u'lláh zvláštní mocí a významem. Proto by měly být věřícími čteny a přijímány s nezpochybněnou vírou a jistotou, že skrze 

ně mohou vstoupit do daleko bližšího styku s Bohem a plněji se ztotožnit s Jeho zákony a předpisy." 
    - z dopisu napsaného jménem Shoghi Effendiho  
  
 

 On  jest Král, Vševědoucí, Moudrý! 
Hle, Rajský slavík pěje na výhoncích Stromu věčnosti svaté a sladké melodie, přináší upřímným radostné zvěsti o blízkosti Boha, 
svolává věřící v Božskou Jednotu ke dvoru Přítomnosti Štědrého, přináší odloučeným poselství zjevené Bohem, Králem, 

Slavným, Nesrovnatelným, vede milující k trůnu svatosti a k této zářící Kráse. 
 Věru, toť ona Největší Krása předpovězená v Knihách Poslů, skrze Niž budou pravda a omyl rozpoznány a moudrost 
každého přikázání podrobena zkoušce. Vpravdě je Strom Života rodící ovoce z Boha, Vznešeného, Mocného, Velikého. 
 Ó Ahmade! Svědči, že vpravdě On je Bůh a že není Boha kromě Něj, Krále, Ochránce, Neporovnatelného, 

Všemocného. A že Ten, Jenž byl vyslán pod jménem 'Alí (1), byl Pravý od Boha, Jehož příkazům všichni podléháme. 
 Rci:  Ó lidé, buďte poslušni nařízení Boha, jež byla ustanovena v Bajánu Slavným, Moudrým. Vpravdě, On je Král 
Poslů a Jeho Kniha je Matka Knih, kéž byste to seznali! 



 Z toho žaláře Slavík takto k tobě volá. Nemá, než doručit toto jasné poselství. Kdokoliv si přeje, nechť se odvrátí od 

této rady a kdokoliv si přeje, nechť si zvolí stezku ke svému Pánu. 
 Ó lidé, popřete-li tyto verše, pak jaký důkaz dal vám uvěřit v Boha? Předneste jej, ó shromáždění falešných! Nikoli, při 
Něm, v Jehož rukou je má duše, nejsou a nikdy nebudou s to tak učinit, byť by přispěchali jeden druhému na pomoc. 
 Ó Ahmade! Nezapomínej Mých darů v Mé nepřítomnosti. Ve svých dnech buď pamětlivý Mých dní, Mé úzkosti a 

vyhnanství v tomto odlehlém žaláři. A v lásce ke Mně buď tak pevný, že Tvé srdce nezakolísá, byť by se na tebe rojily rány 
nepřátelských mečů a nebesa a země proti tobě povstala. 
 Buď jako ohnivý plamen k Mým sokům a jako řeka věčného života k Mým milovaným a nebuď z pochybujících. 

 Potká-li Tě na Mé stezce soužení, či budeš-li pro Mne snižován, netrap se tím. 
 Spoléhej na Boha, svého Boha a Pána tvých otců. Neb lidé bloudí po stezkách šálení, zbaveni daru patřit na Boha 
vlastníma očima či naslouchat Jeho melodii vlastníma ušima. Takovými jsme je shledali, čehož i ty sám jsi svědkem. 
 I utkaly jejich pověry závoj, jenž je oddělil od vlastních srdcí a svedl je ze stezky Boha, Vznešeného, Velikého. 

 Zůstávej ujištěn, že ten, jenž se odvrací od této Krásy, odvrátil se též od Poslů věků minulých a pyšní se před Bohem 
od nepaměti k nepaměti. 
 Nauč se dobře této Desce, Ó Ahmade. Zpívej ji za svých dní a neodlučuj se od ní. Neb věru Bůh přisoudil každému, 
jenž ji zpívá, odměnu sta mučedníků a službu v obou světech. 

 Těmito dary jsme Tě zahrnuli na znamení Své štědrosti a milosti Své přítomnosti, abys mohl být z vděčných. 
 Při Bohu! Bude-li ten, jenž je pln strádání a žalu, číst tuto Desku s ryzí upřímností, Bůh rozptýli jeho smutek, vyřeší 
jeho těžkosti a odstraní jeho utrpení. 

 Vpravdě je Milosrdný, Slitovný. 
 Chvála buď Bohu, Pánu všech světů. 
  
          Bahá'u'lláh 

 
 
 

Deska Ohně 
  
Ve Jménu Boha, Nejdávnějšího, Nejvyššího. 
 Vpravdě, upřímná srdce strávuje oheň odloučení:  Kde rozžíná se světlo Tvé Tváře, ó Milovaný světů? 

 Ti, kdo jsou Ti blízcí, byli opuštěni v pustých temnotách:  Kde svítá jitro opětovného sjednocení s Tebou, ó Touho 
světů? 
 Těla Tvých vyvolených v záchvěvech leží na dalekých píscích:  Kde je oceán Tvé přítomnosti, ó Zaklínateli světů? 

 Toužící ruce se pozvedají k nebi Tvé přízně a štědrosti:  Kde jsou deště Tvých darů, ó Odpovědi světů? 
 Nevěrní povstali na všech stranách ke krutovládě:  Kde je nepřekonatelná síla Tvého přikazujícího pera, ó Dobyvateli 
světů? 
 Štěkot psů zní hlasitě ze všech stran:  Kde lev je z pralesa Tvé moci, ó Odplatiteli světům? 

 Celé lidstvo sevřel chlad:  Kde je vřelost Tvé lásky, ó Ohni světů? 
 Pohromy dosáhly svého vrcholu:  Kde znamení jsou Tvého úspěchu, ó Spáso světů? 
 Temnota zahalila většinu lidstva:  Kde skví se Tvá nádhera, ó Záře světů? 

 Lidské šíje se zlovolně vypínají:  Kde jsou meče Tvé pomsty, ó Skázo světů? 
 Ponížení dosáhlo nejnižších hlubin:  Kde znamení jsou Tvé slávy, ó Slávo světů? 
 Žal postihl Zjevitele Tvého jména, Nejmilosrdnějšího:  Kde je radost Úsvitu Tvého Zjevení, ó Útěcho světů? 
 Úzkost přepadla všechny národy na zemi:  Kde znamení jsou Tvého veselí, ó Radosti světů? 

 Vidíš, že Místo úsvitu Tvých znamení halí našeptávání zla:  Kde prsty jsou Tvé síly, ó Moci světů? 
 Palčivá žízeň přemohla všechny: Kde je řeka Tvé štědrosti, ó Milosti světů? 
 Celé lidstvo upadlo do zajetí chamtivosti: Kde jsou ti, již jsou odpoutanost sama, ó Pane světů? 
 Spatřuješ tohoto Ukřivděného osamoceného ve vyhnanství:  Kde armády jsou z nebe Tvého příkazu, ó Vládce světů? 

 Byl jsem opuštěn v cizí zemi: Kde znamení jsou věrnosti Tobě, ó Naděje světů? 
 Smrtelná křeč sevřela všechny lidi: Kde dme se Tvůj oceán věčného života, ó Živote světů? 
 Satanská našeptávání byla vdechnuta každému tvoru: Kde meteor je Tvého ohně, ó Světlo světů? 

 Většina lidstva se zvrhla zpita vášní: Kde jsou zřídla čistoty, ó Touho světů? 
 Vidíš tohoto Ukřivděného mezi Syřany v úchvatu krutovlády: Kde zář je světla Tvého úsvitu, ó Světlo světů? 
 Hle, zakázali Mi promluvit: Odkud tedy vytrysknou Tvé melodie, ó Slavíku světů? 
 Většinu lidí halí rozmar a prázdné představy: Kde nositelé jsou Tvé jistoty, ó Ujištění světů? 

 Bahá tone v moři útrap:   Kde Archa je Tvé spásy, ó Spasiteli světů? 
 Spatřuješ Jasný pramen Své promluvy pokryt temnotami stvoření:  Kde slunce je na nebi Tvé přízně, ó Osvětlovateli 
světů? 

 Svítilny pravdy a čistoty, cti a věrnosti pohasly:  Kde znamení jsou Tvého mstícího se hněvu, ó Podněcovateli světů? 
 Vidíš někoho, kdo by se Tě zastal či uvážil, co se Jemu přihodilo na stezce lásky k Tobě?   Zde mé pero ustává, ó 
Milovaný světů? 
 Výhonky božského Nebeského stromu leží zlomeny nápory vichřice osudu:   Kde jsou praporce Tvé pomoci, ó 

Zastánce světů? 
 Tuto Tvář pokrývá prach pomluvy:   Kde jsou vánky Tvého slitování, ó Milosti světů? 
 Roucho svatosti poskvrnili podvodní lidé:  Kde je šat Tvé svatosti, ó Zdobiteli světů? 

 Moře milosti utichá pro to, co učinily lidské ruce:  Kde vlny jsou Tvé štědrosti, ó Touho světů? 
 Brána vedoucí k Božské Přítomnosti je uzamknuta krutovládou Tvých nepřátel:  Kde je klíč Tvého daru, ó Otevírateli 
světů? 
 Listy zežloutly v jedovatých větrech vzpoury:   Kde je záplava z oblak Tvé štědrosti, ó Dárce světů? 

 Vesmír potemněl prachem hříchu:  Kde jsou vánky Tvého odpuštění, ó Promíjiteli světům? 
 Tento Jinoch je osamělý v pusté zemi:  Kde je déšť Tvé nebeské přízně, ó Obdarovateli světů? 



 Ó Nejvyšší Pero, vyslechli jsme v nebeské říši Tvé nejsladší volání:  Poslechni, co promlouvá Jazyk Vznešenosti, ó 

Ublížený světů! 
 Ne-li skrze chlad,jak by zavládlo teplo Tvých slov, ó Vykladateli světů? 
 Ne-li skrze pohromy, jak by zazářilo slunce Tvé trpělivosti, ó Světlo světů? 
 Neběduj pro hříšné:   Stvořen jsi byl, abys obstál a vydržel, ó Trpělivosti světů. 

 Jak sladký byl Tvůj úsvit na obzoru Úmluvy mezi podněcovateli bouře a Tvá touha po Bohu, ó Lásko světů. 
 Tebou byla na nejvyšších vrcholcích vztyčena zástava nezávislosti a vzedmulo se moře štědrosti, ó Okouzlení světů.   
 Skrze Tvou osamocenost zazářilo Slunce Jedinosti a Tvé vyhnanství ozdobilo Zemi Jednoty:   Buď trpělivý, ó Vyhnanče 

světů.  
 Učinili jsme ponížení rouchem slávy a útrapy ozdobou Tvého chrámu, ó Hrdosti světů. 
 Hle, lidská srdce jsou plna nenávisti, ale Tobě přísluší přehlížet, ó Zatajiteli hříchů světů. 
 Když se blyští meče, jdi vpřed! Když rány létají, usiluj dál! Ó Oběti světů. 

 Naříkáš, či mám snad naříkat Já? Spíše abych plakal, jak málo je Tvých zastánců, ó Ty, pro Něhož světy naříkaly. 
 Vpravdě, vyslyšel jsem Tvé Zvolání, ó Nejslavnější Milovaný. A teď plane tvář Bahá žárem útrap a ohněm Tvého 
zářícího slova a On povstal věrně na místě oběti, vzhlížeje k Tvému potěšení, ó Veliteli světů. 
 Ó 'Alí-Akbare, děkuj Svému Pánu za tuto Desku, z níž můžeš ucítit sladkou vůni Mé pokory a poznat, co se Nám 

přihodilo na stezce Boha, Uctívaného všech světů. 
 Přečte a uváží-li to každý ze služebníků, zažehne to v jeho žilách oheň, kterým vzplanou světy. 
   

       
          Bahá'u'lláh 
 
 

 
  
Deska Navštívení   

 
Tato Deska se čte ve svatyních Bába a Bahá'u'lláha. Často se též užívá při vzpomínce Jejich výročí.  
 
 Chvála z nejvznešenějšího Já Tvého povstavší a sláva z nejzářivější Krásy Tvé se linoucí buď Tobě, Ó Ty, Jenž Projev 

Nádhery jsi, Král Věčnosti a Pán všech na nebi a na zemi prodlévajících. Stvrzuji, že skrz Tebe svrchovanost Boží a panství Jeho, 
majestát Boží a vznešenost Jeho zjeveny byly a Denice nádhery starodávné zář svou na nebesích nařízení Tvého 
neodvolatelného šířily a Krása Neviděného nad obzorem stvoření zazářila. Nadto stvrzuji, že jediný pohyb Pera Tvého příkaz 

"Buď..." zavedl, skryté tajemství Boží podhalil, všem věcem stvořeným život vdechl a Zjevením všem dal sestoupiti. 
 Svědčím též, že skrze krásu Svou kráse Uctívaného zpoza závoje dal jsi vystoupiti a slovem Svým jediným nade všemi 
věcmi stvořeným soud vynesl, oddaným daje na vrchol slávy vznésti se, bezvěrcům pak do propasti nejhlubší upadnouti. 
 Svědčím, že ten, jenž Tebe poznal, poznal Boha a kdož přítomnosti Tvé dosáhl, dosáhl přítomnosti Boží. Proto 

požehnán nezměrně jest, kdož v Tebe uvěřil a ve znamení Tvá, před svébytností Tvou se pokořil, setkáním s Tebou poctěn byl, 
uspokojení vůle Tvé dosáhl, vůkol Tebe kroužil a před trůn Tvůj předstoupil. Běda tomu, kdo proti Tobě zhřešil, popřel Tě, 
znamení Tvá odmítl, svrchovanosti Tvé protiřečil, proti Tobě povstal, před tváří Tvou se pyšnil, o svědectví Tvém pochyboval, z 

vlády Tvé a panství Tvého vymanil se a tak mezi bezvěrce se započítal, jejichž jména prsty Tvého přikázání na svaté Desky Tvé 
vyryta byla. 
 Ovaň mne, ó můj Bože a Milovaný můj, z pravé ruky milosrdenství Svého a milující laskavosti, svatými vánky přízně 
Své, aby mne ze zajetí sebe sama a světa tohoto ke dvorům blízkosti a přítomnosti Tvé odvály. Mocný jsi učinit, co zlíbí se Ti. 

Vpravdě, nadřízený jsi věcem všem. 
 Vzpomínka Boží a chvála Jeho, sláva Boží a nádhera Jeho buď Tobě, ó Ty, Jenž jeho Krása jsi! Svědčím, že oko žádné 
z věcí stvořených nikdy na ukřivděného jako jsi Ty nepohlédlo. V oceán soužení po všechny dny byl jsi ponořen. Jednou v 
řetězech a poutech, jindy meči nepřátel ohrožován. Přesto však nařizoval jsi lidem všem, aby dodržovali, co předepsal Ti Ten,  

Jenž Vševědoucí a Nejmoudřejšm jest. 
 Nechť duch můj stane se obětí za křivdy, jež přestál jsi a duše má vykoupením za protivenství, jež jsi utrpěl. Úpěnlivě 
prosím Boha, při Tobě a při těch, jejichž tváře leskem světla vzezření Tvého ozářeny byly, a při těch, již pro lásku k Tobě 

dodržovali vše, co kázáno jim bylo, abys závoje, které vloudily se mezi Tebe a stvoření Tvá odstranil a dobrem světa tohoto i 
příštiho mne obdařil. Ty, vpravdě, jsi Všemocný, Nejvznešenější, Nejslavnější, Vždy Odpouštějící, Nejsoucitnější. 
 Žehnej, ó Pane, můj Bože, Svatému stromu božskému a listům jeho, větvím a větvičkám jeho, kmeni a výhonkům 
jeho, dokud tituly Tvé nejvyšší potrvají a přídomky Tvé Nejvznešenější přetrvají. Od zla útočníků a zástupů tyranů jej ochraňuj. 

Tys, vpravdě, Všemocný, Nejmocnější. Požehnej také, ó Pane, můj Bože, Svým služebníkům a služebnicím, již dosáhli Tě. Ty, 
vpravdě, jsi Nejštědřejší a Tvá milost nekonečná jest. Není Boha krom Tebe, Vždy odpouštějícího, Nejštědřejšího. 
 

          Bahá'u'lláh 
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 (Tato modlitba, již zjevil 'Abdu'l-Bahá, se čte v Jeho Svatyni. Taktéž bývá užívána v soukromí.) 
   
 Kdokoliv se pomodlí tuto modlitbu s pokorou a zanícením, obšťastní srdce tohoto Služebníka, a bude to, jako by se s 

Ním setkal tváří v tvář. 
 
 On je Nadevše Slavný! 
Ó Bože, můj Bože! Poníženě a v slzách, pozvedám k Tobě své prosící ruce a tvář svou pokrývám prachem Tvého Prahu, 

vyvýšeného nad znalost učených a chválu všech, kdož Tě oslavují. Pohlédni milostivě na Svého služebníka, uctivého a 
pokorného u Tvých dveří mžikem oka Své milosti a ponoř ho do Oceánu Své věčné přízně. 



 Pane! Je to Tvůj chudý a pokorný služebník, Tebou okouzlený a Tebe prosící, zajatec rukou Tvých, k Tobě se  

horoucně modlící, v Tebe důvěru skládající, v slzách před  tváří Tvou, k Tobě volající a Tebe úpěnlivě prosící slovy: 
 Ó Pane, můj Bože! Obdař mne Svou přízní, abych mohl sloužit Tvým milovaným, posil mne ve Své službě, ozař mé 
čelo světlem veliké lásky u dvora Své svatosti a modlitby ke Tvému království vznešenosti. Pomoz mi, abych sebe zapomněl u 
nebeského vchodu Tvé brány, a dopomáhej mi k odpoutanosti ode všech věcí na Tvém svatém nádvoří. Pane! Dej mi napít se z 

poháru sebezapomnění, tímto oděvem mne zahal a do tohoto oceánu mne ponoř. Učiň mne prachem na stezce Svých 
vyvolených a dej, abych mohl duši svou nabídnout za zemi, již zdobí kročeje Tvých vyvolených na stezce Tvé, ó Pane Slávy na 
výsostech. 

 Touto modlitbou volá k Tobě Tvůj služebník za jitra i v době noční. Splň, co si jeho srdce přeje. Ó Pane! Osviť jeho 
srdce, obšťastni jeho hruď, rozžehni jeho světlo, aby mohl sloužit Tvé Věci a služebníkům Tvým. 
 Ty jsi Udílející, Slitovný, Nejštědřejší, Milostivý, Milosrdný, Soucitný. 
  

          'Abdu'l-Bahá 
 
 
 

 Přestupné dny 
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(Přestupné dny, 26 únor - 1. březen (včetně), mají být obdobím přípravy na Půst, dobou pohostinosti, dobročinnosti a rozdávání 
dárků.) 
 

 Můj Bože, můj Ohni a mé Světlo! Dny, jež jsi ve Své Knize pojmenoval Ayyám-i-Há (1), se započaly, ó Ty, Který jsi 
Král jmen a půst, jehož dodržování uložilo Tvé nejvznešenější Pero všem v království Tvého stvoření, se blíží. Snažně Tě pros ím, 
ó můj Pane, při těchto dnech a při všech, kdož se v této době zachytili spásného lana Tvých přikázání a sevřeli rukojeť Tvých 

poučení, dej, ať je každé duši přidělena služba při Tvém dvoře a místo ve zjevení skvoucího se světla Tvé tváře. 
 Tyto služebníky, ó můj Pane, zvrácenost žádných sklonů nezadrží před tím, co jsi jim ve Své Knize seslal. Oni se 
poklonili před Tvou věcí a přijali Tvou Knihu s takovým odhodláním, jaké se rodí jen z Tebe a dodržovali, co jsi jim předepsal a 
zvolili si následovat to, co bylo Tebou sesláno. 

 Vidíš, ó můj Pane, že uznali a vyznávají vše, co jsi ve Svých Písmech zjevil. Z dlaní Své milosti, ó můj Pane, dej jim pít 
vody Své věčnost. Připiš jim pak odměnu určenou takovému. jenž se ponořil do oceánu Tvé přítomnosti a dospěl k vybranému 
vínu setkání s Tebou. 

 Úpěnlivě Tě prosím, ó Ty Králi králů a Utěšiteli utlačovaných, abys pro ně určil dobro tohoto světa a dobro světa 
příštího. Připiš pro ně ještě, co žádný ze Tvých služebníků neodhalil, započítej je mezi ty, kteří Tě obklopili a kteří krouž í kolem 
Tvého trůnu v každém ze Tvých světů. 
 Tys zajisté Všemocný, Vševědoucí, Se vším Obeznámený. 

 
1 Dny Há, přestupné dny. 
 

          Bahá'u'lláh 
 
Půst 
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Kitáb-i-Aqdas uvádí:  "Nařídili jsme vám modlit se a dodržovat půst od počátku dospělosti (15 let). Tak stanovi Bůh, váš Pán a 
Pán vašich otců.... Cestující, churavějící a ženy čekající dítě nebo kojící nejsou půstem vázáni... Zdržte se jídla a pití od slunce 

východu do slunce západu a dejte pozor, ať vás žádost nepřipraví o tuto milost, jež je ustanovena v Knize." 
 
Období půstu trvá od 2. do 20. března. 

 
 Snažně Tě prosím, Ó můj Bože, při Tvém mocném znamení a při zjevení Tvé milosti mezi lidmi, neodvrhni mne od 
brány města Své přítomnosti a nezklam ve mně naděje, které jsem vložil do projevů Tvé milosti mezi Tvými tvory. Vidíš, ó můj 
Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a 

Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v tomto světě i ve světě příštím. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při Tvém nejsladčím Hlase a při  Tvém nejvznešenějším Slově, abys mne blíže a blíže 
přiváděl k prahu Svých dveří a nedopustil, abych byl daleko odloučen od stínu Tvého milosrdenství a od přístřeší Tvé svatosti. 

Vidíš, ó můj Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, 
Nejvznešenějšímu a Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v tomto světě i ve světě příštím. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při nádheře Tvého jasného čela a při zářivosti světla Tvého zjevu, linoucího se z 
nejvyššího obzoru, abys mne přivábil vůní Svého roucha a dal mi  pít vybraného vína Své promluvy. Vidíš, ó můj Bože, že 

zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a 
Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v tomto světě i ve světě příštím. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při Tvém vlasu, jenž se míhá přes Tvou tvář, jako se nejvznešenější pero míhá po 

stránkách Tvých Desek, zahalujíc vůní skrytých významů království Tvého stvoření,  pozvedni mne ke službě Tvé věci, abych 
nikdy neupadl zpět a aby mi nepřekáželo ponoukání těch, kdož zpochybnili Tvá znamení a odvrátili se od Tvé tváře. Vidíš, ó můj 
Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a 
Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v tomto světě i ve světě příštím. 

 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při Tvém Jménu, Které jsi učinil Králem Jmen a Jímž byli uchváceni všichni na 
nebesích a všichni na zemi, abys mi umožnil pohlížet na Denici Tvé krásy a zásobil mne vínem Své promluvy. Vidíš, ó můj Bože, 



že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a 

Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v tomto světě i ve světě příštím. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při Svatostánku Tvého důstojenství na nejvznešenějších vrcholcích a při Baldachýnu 
Tvého zjevení na nejvyšších z hor, abys mi milostivě umožnil činit to, co si přeje Tvá vůle a co bylo zjeveno Tvým záměrem. 
Vidíš, ó můj Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, 

Nejvznešenějšímu a Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v tomto světě i ve světě příštím. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při Tvé Kráse, jež zazářila nad obzorem věčnosti, při Kráse, před níž se v okamžiku 
jejího zjevení sklonila všechna království krásy k uctívání, opěvujíce ji zvonivými tóny, dej, ať mohu zemřít pro vše, co vlastním, 

a žít pro cokoli, co náleží Tobě. Vidíš, ó můj Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a 
Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v 
tomto světě i ve světě příštím. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při Projevu Tvého Jména, při Milovaném, skrze Nějž se srdce Tvých milovníků soužila 

a duše všech, kdož přebývají na zemi, se vznesly k výšinám, pomoz mi, abych na Tebe mezi Tvými tvory pamatoval a 
vychvaloval Tě mezi Tvými lidmi. Vidíš, ó můj Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a 
Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v 
tomto světě i ve světě příštím. 

 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při ševelení Božského Lotova Stromu a při šeptání vánků Tvé promluvy v království 
Tvých jmen, abys mne odvedl daleko od všeho, co je neslučitelné s Tvou vůlí a přivedl mne blíže k postavení, z něhož zazářil 
Ten, Jenž je Úsvit Tvých znamení. Vidíš, ó můj Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a 

Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v 
tomto světě i ve světě příštím. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při Písmenu, které jakmile vyšlo z úst Tvé vůle způsobilo, že se rozvlnily oceány, 
zavály větry a plody byly zjeveny, stromy vyrašily a všechny stopy minulosti pominuly, všechny závoje byly strženy a ti, kdo jsou 

Ti oddáni, pospíšili za světlem zjevu svého Pána, Neomezeného, dej mi poznat, co leží skryto v pokladnicích Tvého vědění a 
utajeno v pramenech Tvé moudrosti. Vidíš, ó můj Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a 
Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v 

tomto světě i ve světě příštím. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při žáru lásky, jenž odehnal dřímotu z očí Tvých vyvolených a Tvých milovaných a při 
jejich vzpomínce na Tebe v hodině svítání a při tom, jak Tě chválí, abys mne započítal mezi takové, kdož dosáhli toho, co jsi 
seslal ve Své Knize a projevil Svou vůlí. Vidíš, ó můj Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a 

Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v 
tomto světě i ve světě příštím. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při světle Tvého zjevu, jež podnítilo Tvé blízké, aby vyšli v ústrety střelám Tvého 

rozhodnutí a Tobě oddané, aby na Tvé stezce čelili mečům Tvých nepřátel, sepiš pro mne Svým nejvznešenějším perem to, co 
jsi sepsal pro ty, jež jsi obdařil Svou důvěrou a pro Své vyvolené.Vidíš, ó můj Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, 
Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a Nejmocnějšímu, Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého 
šatu, k němuž přilnulo vše v tomto světě i ve světě příštím. 

 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při Tvém Jménu, skrze Něž jsi naslouchal volání těch, kdož Tě milují a vzdechům těch, 
kdož po Tobě touží a prosbám těch, kdož se těší Tvé blízkosti a sténání těch, kdož jsou Ti oddáni, a skrze Něž jsi splnil přání 
těch, kdož v Tebe vložili své naděje, a ve Své milosti a přízni jsi jim daroval to, po čem toužili, a při Tvé Jménu, skrze Něž se 

před Tvou Tváří rozvlnil oceán odpuštění a z mraků Tvé štědrosti na Tvé služebníky zapršelo, připiš všem, kteří se k Tobě 
obrátili a dodrželi Tebou předepsaný půst, odměnu, jež je určena takovým, kdož nemluví, než se Tvým svolením, a kdož na Tvé 
stezce a pro Tvou lásku opustili vše, co vlastnili. 
 Snažně Tě prosím, ó můj Bože, při Tobě a při Tvých znameních a při Tvých jasných důkazech, při záři světla Denice 

Tvé krásy a při Tvých Větvích, abys sejmul provinění z těch, kteří se pevně přidržují Tvých zákonů a následují to, co jsi jim ve 
Své Knize předepsal.Vidíš, ó můj Bože, že zůstávám věrný Tvému jménu, Nejsvětějšímu, Nejzářnějšímu a Nejmocnějšímu, 
Nejvyššímu, Nejvznešenějšímu a Nejslavnějšímu a že se přidržuji okraje Tvého šatu, k němuž přilnulo vše v tomto světě i ve 
světě příštím. 

 
          Bahá'u'lláh  
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 Chvála Tobě, ó Pane, můj Bože! Prosím Tě při tomto Zjevení, jímž tma byla učiněna světlem, skrze něž byl postaven 
hojně navštěvovaný Chrám, psaná Deska vyjevena a otevřený Svitek odhalen, sešli mně a těm, kteří jsou mými společníky to, 

co nám umožní vznést se do nebes Tvé všepřesahující slávy a očistí nás od poskvrnění pochybnostmi, které zabránily 
podezíravým vstoupit do svatostánku Tvé jednoty. 
 Jsem ten, ó můj Pane, kdož uchopil lano Tvé milující laskavosti a přilnul k lemu Tvé milosti a přízně. Urči pro mne a 
mé milované dobro tohoto světa a světa příštího. Přispěj jim poté skrytým Darem, který jsi určil pro vyvolené z Tvých stvoření. 

 Toto jsou dny, Ó můj Pane, ve kterých jsi přikázal Svým služebníkům, aby se postili. Požehnán je ten, kdož se postil 
jen pro Tebe a s úplným odhlédnutím od všeho vyjma Tebe. Pomoz mi a pomoz jim, Ó můj Pane, poslouchat Tě a dodržovat 
Tvá nařízení. Ty máš vpravdě moc učinit cokoli si přeješ. 

 Není Boha krom Tebe, Vševědoucího, Nadevše Moudrého.  Buď chválen Bůh, Pán všech světů. 
 
          Bahá'u'lláh 
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W 262 
 
(Naw-Rúz, 21. březen, je první den Bahá'í roku) 
 

 Pochválen budiž, Ó můj Bože, neboť jsi určil, aby byl Naw-Rúz svátkem těch, kdož pro lásku k Tobě půst drželi a 
vyhýbali se tomu, co si protivíš. Dej, ó můj Pane, aby je oheň Tvé lásky a žár, jenž  povstal z půstu, který jsi nám uložil, zapálil 
pro Tvou Věc a dej jim zabývati se Tvou chválou a vzpomínkou na Tebe. 

 Ozdobil-li jsi je, ó můj Pane, příkrasou půstu, který jsi ustanovil, ozdob je též příkrasou toho, že je přijímáš, milostí 
Svou a štědrou přízní. Neb lidské konání závisí na Tvé pochvale a podmíněno je Tvým příkazem. Pohlédneš-li na toho, kdo půst 
porušil, jako na toho, kdo ho dodržoval, započítá se tento člověk mezi ty, kdož od věčných časů půst dodržovali. A rozhodneš-li, 
že ten, kdo půst dodržoval, ho porušil, přičte se tento člověk k těm, kdož Roucho Tvého Zjevení prachem pošpinili a zbloudili 

daleko od křišťálových vod tohoto živoucího Zřídla. 
 Tys Ten, skrze Nějž byl pozvednut prapor "Chvályhodný jsi v díle Svém" a rozvinula se korouhev "Poslouchán jsi v 
přikázání Svém". Obeznam Své služebníky, ó můj Pane, s tímto Svým postavením, aby si uvědomili, že všechna dokonalost 
závisí na Tvém přikázání a Tvém slově a podmínkou všeho konání je Tvůj souhlas a pochvala Tvou vůlí a že panování nad 

lidským konáním si podržuješ Svým příkazem a přijetím. Oznam jim, že vůbec nic je nemůže odloučit od Tvé krásy v těchti 
dnech, kdy Kristus zvolává: "Tvá je všechna vláda, ó Ty, Jenž jsi zplodil Ducha (Ježíše)"  a Přítel Tvůj (Mohamed) pozvedá hlas: 
"Budiž Ti sláva, ó Ty Nejmilovanější, neboť jsi odhalil Svou Krásu a sepsal pro Své vyvolené to, co jim dá dosáhnout sídla 

zjevení Tvého Nejvyššího Jména, pro něž všichni lidé bědovali, krom těch, kdož se odpoutali ode všeho krom Tebe a obrátili se 
k Tomu, Kdo je Zjevovatel Tebe Samého a Projev Tvých přídomků." 
 Ten, Jenž je Tvá Ratolest a všichni společníci Tvoji ukončili tímto dnem svůj půst, ó můj Pane, poté, co ho u Tvého 
Dvora dodržovali, toužíce po tom, aby Tě potěšili. Urči pro Něj a pro ně a pro všechny, kdož v těchto dnech dosáhli Tvé 

přítomnosti, vše dobré, co jsi předurčil ve Své Knize. Obdař je tím, co jim prospěje v životě tomto i příštím.  
 Tys vpravdě Vševědoucí, Nade vše Moudrý. 
 

          Bahá'u'lláh 
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