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Μπαχάι Προσευχές
Συλλογή Προσευχών που αποκαλύφτηκαν 
από τον Μπαχαολλά, τον Μπαμπ και τον 

Αμπντολ-Μπαχά

«Ευλογημένο είναι το σημείο, 
και το σπί τι, και ο τόπος, και 
η πόλη, και η καρ διά, και το 
βουνό, και το καταφύγιο, και 
η σπηλιά, και η κοιλάδα, και 
η στεριά, και η θάλασσα, και 
το νησί και το λι βά δι, όπου 
αναφέρθηκε ο Θεός και δοξά-
στηκε το όνομά Του».

Μπαχαολλά
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«Ψάλλε, ω υπηρέτη Μου, τους στίχους 
του Θεού που έφτασαν σε σένα, όπως 
ψέλ νονται από αυτούς που Τον έχουν 
πλη σιάσει, έτσι ώστε η γλυκύτητα της με-
λωδίας σου να ανάψει την ίδια την ψυχή 
σου και να προσελκύσει τις καρδιές όλων 
των ανθρώπων. Όποιος απαγγέλλει, στην 
ησυχία του δωματίου του, τους στίχους 
που αποκαλύφτηκαν από τον Θεό, οι δια-
νε μητές άγγελοι του Παντοκράτορα θα 
σκορ πίσουν πλατιά την ευωδία των λόγων 
που βγαίνουν από το στόμα του και θα κά-
νουν να πάλλεται η καρδιά κάθε ενάρετου 
ανθρώπου. Αν και αυτός στην αρχή μπορεί 
να μην αντιλαμβάνεται την επίδραση της 
προσευχής, παρ’ όλα αυτά η δύναμη της 
θείας χάρης που του έχει απονεμηθεί, ανα-
γκαστικά θα εξασκήσει αργά ή γρήγορα 
την επιρροή της στην ψυχή του. Έτσι έχουν 
οριστεί τα μυστήρια της Αποκάλυψης του 
Θεού χάρη στη θέληση Αυτού ο Οποίος εί-
ναι η πηγή της δύναμης και της σοφίας».

Μπαχαολλά
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

1. Θεέ μου, που Σε λατρεύω και Σε 
υπεραγαπώ! Είμαι μάρτυς της ενότη-
τας και της μοναδικότητάς Σου, και 
αναγνωρίζω τις δωρεές Σου, τόσο 
στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Συ 
είσαι ο Ευεργετικός στους πάντες, 
του Οποίου οι χείμαρροι του ελέ-
ους έχουν πέσει το ίδιο πάνω στους 
ψηλά και χαμηλά ιστάμενους, και του 
Οποίου η λαμπρότητα της χάρης έχει 
σκορπιστεί πάνω σε υπάκουους και 
ανυπότακτους.

Ω Θεέ του ελέους, μπροστά στην 
πύλη του Οποίου η πεμπτουσία του 
ελέους έχει υποκλιθεί, και γύρω από 
το ιερό της Υπόθεσης του Οποίου η 
στοργική κα λοσύνη έχει περιστρα-
φεί, με το ενδόμυχο πνεύμα της, σε 
ικετεύουμε, επικαλούμενοι την προ-
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αιώνια χά ρη Σου και επιζητούντες 
την τωρινή Σου εύνοια, να δείξεις 
έλεος σ’ όλους όσοι είναι οι φανερώ-
σεις του κόσμου της ύπαρξης, και να 
μην τους αρνηθείς τους χείμαρρους 
της χάρης Σου στις ημέρες Σου.

Όλοι δεν είναι παρά φτωχοί και 
άποροι, και Συ εί σαι, πραγματικά, ο 
Κτήτωρ των πάντων, ο Υπο τάσσων 
τα πάντα, ο Πανίσχυρος.

Μπαχαολλά

2. Ω Συ φιλεύσπλαχνε Κύριε! Συ ο 
Οποίος είσαι γενναιόδωρος και άξι-
ος! Είμαστε υπηρέτες Σου προφυ-
λαγμένοι υπό την πρόνοιά Σου. Ρίξε 
το βλέμμα της εύνοιάς Σου πάνω μας. 
Δώσε φως στα μάτια μας, α κοή στα 
αφτιά μας και κατανόηση και αγάπη 
στις καρδιές μας. Κάνε τις ψυχές μας 
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χαρούμενες και ευτυχισμένες με τις 
χαρμόσυνες αγγελίες Σου. Ω Κύριε! 
Δείξε μας το μονοπάτι της βασιλείας 
Σου και ανάστησέ μας όλους με τις 
πνοές του Αγίου Πνεύματος. Χάρισέ 
μας ζωή αιώνια και απόνειμέ μας 
ατελεύτητη τιμή. Ένωσε το ανθρώπι-
νο γένος και φώτισε τον κόσμο της 
ανθρωπότητας. Ας ακολουθήσουμε 
όλοι το μονοπάτι Σου, ας ποθήσουμε 
την ευχαρίστησή Σου και ας αναζη-
τήσουμε τα μυστήρια της βασιλείας 
Σου. Ω Θεέ! Ένωσέ μας και σύνδε-
σε τις καρδιές μας με τον αδιάλυ-
το δεσμό Σου. Αληθινά, Συ είσαι ο 
Δωρητής, Συ ο Καλοκάγαθος, Συ ο 
Παντοδύναμος!

Αμπντολ-Μπαχά
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3. Ω Συ αγαθέ Κύριε: Συ έχεις πλάσει 
όλη την ανθρωπότητα από το ίδιο γέ-
νος. Συ έχεις ορίσει να ανήκουν όλοι 
στην ίδια οικογένεια. Στην Ιερή Σου 
Παρουσία όλοι είναι υπηρέτες Σου 
και όλη η ανθρωπότητα είναι προ-
φυλαγμένη υπό τη Σκέπη Σου· όλοι 
έχουν συγκεντρωθεί στην Τράπεζα 
της Δωρεάς Σου· όλοι φωτίζονται 
από το φως της Πρόνοιάς Σου.

Ω Θεέ! Συ είσαι καλός προς όλους, 
έχεις προνοήσει για όλους, προφυλά-
γεις όλους, απονέμεις ζωή σε όλους. 
Έχεις προικίσει τον καθένα και όλους 
με ταλέντα και ικανότητες και όλοι 
είναι βυθισμένοι στον Ωκεανό του 
Ελέους Σου.

Ω Συ αγαθέ Κύριε! Ένωσε όλους, 
άφησε τις θρησκείες να συμφωνή-
σουν και κάνε τα έθνη ένα, έτσι ώστε 
να μπορεί να βλέπει το ένα το άλλο 
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σαν μια οικογένεια και ολόκληρη τη 
γη σαν μια πατρίδα. Ας ζουν όλοι μαζί 
σε τέλεια αρμονία.

Ω Θεέ! Ύψωσε το λάβαρο της ενό-
τητας της ανθρωπότητας.

Ω Θεέ! Καθιέρωσε τη Μεγίστη Ει-
ρήνη.

Ω Θεέ! Ένωσε σταθερά τις καρ-
διές.

Ω Συ αγαθέ Πατέρα, Θεέ! Χαρο-
ποίησε τις καρδιές με την ευωδία της 
αγάπης Σου. Λάμπρυνε τα μάτια μας 
με το φως της καθοδήγησής Σου. Τέρ-
ψε τα αφτιά μας με τη μελωδία του 
Λόγου Σου και προφύλαξέ μας όλους 
στο φρούριο της Πρόνοιάς Σου.

Συ είσαι ο Δυνατός και ο Ισχυρός. 
Συ είσαι ο Συγχωρών και Συ είσαι Εκεί-
νος ο Οποίος παραβλέπει τα ελαττώ-
ματα όλης της ανθρωπότητας.

Αμπντολ-Μπαχά
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ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

4. Ω Κύριε! Σε Σένα καταφεύγω για 
άσυλο και προς όλα τα σημεία Σου 
προσηλώνω την καρδιά μου.

Ω Κύριε! Είτε ταξιδεύω είτε είμαι 
σπίτι, και στις ασχολίες μου ή στην 
εργασία μου, εναποθέτω όλη μου την 
εμπιστοσύνη σε Σένα.

Χάρισέ μου την επαρκή Σου βοή-
θεια για να με κάνεις ανεξάρτητο από 
τα πάντα, ω Συ ο Οποίος είσαι ανυ-
πέρβλητος στη φιλευσπλαχνία Σου!

Απόνειμέ μου το μερίδιό μου, ω 
Κύριε, όπως Συ επιθυμείς και κάνε 
με να είμαι ικανοποιημένος με οτι-
δήποτε Συ έχεις ορίσει για μένα.

Δική Σου είναι η απόλυτη εξουσία 
να διατάζεις.

Μπαμπ



16

5. Ω Θεέ, Θεέ μου! Γέμισε για μένα 
το κύπελλο της αποδέσμευσης από 
τα πάντα και στη συγκέντρωση των 
μεγαλείων και των δωρεών Σου, χα-
ροποίησέ με με τον οίνο της αγάπης 
μου για Σένα. Ελευθέρωσέ με από τις 
επιθέσεις του πάθους και της επιθυ-
μίας, σπάσε τα δεσμά μου μ’ αυτόν 
τον κάτω κόσμο, τράβηξέ με εκστατι-
κά στην ουράνια επικράτειά Σου, και 
αναζωογόνησέ με ανάμεσα στις δού-
λες με τις πνοές της αγιότητάς Σου.

Ω Κύριε, λάμπρυνε το πρόσωπό 
μου με τα φώτα των δωρεών Σου, 
φώτισε τα μάτια μου με το αντίκρι-
σμα των σημείων της πανδαμάτειρας 
ισχύος Σου· τέρψε την καρδιά μου 
με τη δόξα της γνώσης Σου που πε-
ρικλείει τα πάντα, χαροποίησε την 
ψυ χή μου με τις αναζωογονητικές 
ει δήσεις της μεγάλης χαράς, ω Συ 
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Βα σιλέα αυτού του κόσμου και του 
άνωθεν Βα σιλείου, ω Συ Κύριε της 
κυ ριαρχίας και της ισχύος, ώστε να 
μπορέσω να διαδίδω ευρέως τα ση-
μάδια και τα τεκμήριά Σου, να διακη-
ρύττω την Υπόθεσή Σου, να προάγω 
τις Διδασκαλίες Σου, να υπηρετώ τον 
Νόμο Σου και να εξυψώνω τον Λόγο 
Σου.

Συ είσαι αληθινά, ο Ισχυρός, ο 
Πάντοτε Δωρητής, ο Ικανός, ο Πα-
ντοδύναμος.

Αμπντολ-Μπαχά
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ΒΟΗΘΕΙΑΣ

6. Κύριε! Αξιολύπητοι είμαστε, χάρι σέ 
μας την εύνοιά Σου· φτωχοί είμαστε, 
απόνειμέ μας ένα μερίδιο από τον 
ωκεανό του πλούτου Σου· ενδεείς εί-
μαστε ικανοποίησέ μας, ταπεινωμέ-
νοι είμαστε, δώσε μας τη δόξα Σου. 
Τα πετεινά του ουρανού και τα ζώα 
του αγρού δέχονται την τροφή τους 
κάθε μέρα από Σένα και όλα τα όντα 
έχουν μερίδιο στη φροντίδα και στη 
στοργική Σου καλοσύνη.

Μη στερείς απ’αυτόν τον αδύνα-
μο τη θαυμαστή Σου χάρη και παρα-
χώρησε με τη δύναμή Σου τη γενναι-
οδωρία Σου σ’ αυτή την αβοήθητη 
ψυ χή.

Δώσε μας την καθημερινή μας τρο-  
φή και πρόσφερε την αφθονία Σου 
για τις ανάγκες της ζωής, για να μην 
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εξαρτιόμαστε από κανέναν άλλον 
εκτός από Σένα, να επικοινωνούμε 
εξ  ολοκλήρου με Σένα, να βαδίζου-
με στους δρόμους Σου και να κη-
ρύττουμε τα μυστήριά Σου. Συ είσαι 
ο Παντοκράτωρ, ο Στοργικός και ο 
Χορηγός όλης της ανθρωπότητας.

Αμπντολ-Μπαχά
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ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

7. Ω Θεέ μου, Αυθέντα μου, ο Στόχος 
της επιθυ μίας μου! Αυτός ο υπηρέτης 
Σου ζητά να κοιμηθεί υπό τη σκέπη 
του ελέους Σου και να αναπαυθεί 
κάτω από τον θόλο της χάρης Σου, 
εκλιπαρώντας για τη φροντίδα Σου 
και την προστασία Σου.

Σε ικετεύω, ω Κύριέ μου, να προ-
φυλάξεις τα μάτια μου με τον άγρυ-
πνο οφθαλμό Σου από το να α ντι-
κρί σουν οτιδήποτε εκτός από Σένα. 
Δυνάμωσε, λοιπόν, την όρασή τους 
για να μπορέσουν να διακρίνουν τα 
ση μάδια Σου και να βλέπουν τον 
Ορίζοντα της Αποκάλυψής Σου. Συ 
είσαι Εκείνος μπροστά στις αποκαλύ-
ψεις της παντοδυναμίας του Οποίου 
η πεμπτουσία της δύναμης έχει κλο-
νιστεί.



22

Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός 
από Σένα, τον Πα ντο δύναμο, τον Υ -
πο τάσσοντα τα πάντα, τον Από λυτο.

Μπαχαολλά

Ω ερευνητή της Αλήθειας! Αν επιθυμείς να 
ανοίξει ο Θεός τα μάτια σου, πρέπει να ικετεύ-
σεις τον Θεό, να προσευχηθείς και να επικοι-
νωνήσεις μαζί Του τα μεσάνυχτα, λέγοντας:

8. Ω Κύριε, έχω στρέψει το πρόσωπό 
μου προς το βασίλειο της μοναδικό-
τητάς Σου και είμαι βυθισμένος στη 
θάλασσα του ελέους Σου. Ω Κύριε, 
φώτισε την όρασή μου με το αντίκρι-
σμα των φώτων Σου σ’  αυτή τη σκο-
τεινή νύχτα και κάνε με ευτυχισμένο 
με τον οίνο της αγάπης Σου σ’ αυτή 
τη θαυμαστή εποχή. Ω Κύριε, κάνε 
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με να ακούσω το κάλεσμά Σου και 
άνοιξε μπροστά στο πρόσωπό μου 
τις πύλες του ουρανού Σου, ώστε να 
μπορέσω να δω το φως της δόξας 
Σου και να προσελκυστώ από την 
ωραιότητά Σου.

Αληθινά, Συ είσαι ο Δωρητής, 
ο Γενναιόδωρος, ο Ελεήμων, ο Συγ-
χωρών!

Αμπντολ-Μπαχά
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

9. Ω Συ του Οποίου οι δοκιμασίες εί-
ναι φάρμακο θεραπευτικό για όσους 
βρίσκονται κοντά Σου, του Οποίου το 
ξίφος είναι η φλογερή επιθυμία όλων 
αυτών που Σε αγαπούν, του Οποίου 
το βέλος είναι η προσφιλέστερη ευχή 
εκείνων των καρδιών που Σε πο θούν, 
του Οποίου η εντολή είναι η μοναδική 
ελπίδα εκείνων που έχουν αναγνωρί-
σει την αλήθεια Σου! Σε ικετεύω στη 
θεία Σου γλυκύτητα και στις λάμψεις 
της δόξας του προσώπου Σου, στείλε 
μας από τα ύψιστα καταφύγιά Σου 
εκείνο που θα μας κάνει ικανούς να 
Σε πλησιάσουμε. Στερέωσε τα πόδια 
μας γερά, ω Θεέ μου, στην Υπόθεσή 
Σου, διαφώτισε τις καρδιές μας με τη 
λαμπρότητα της γνώσης Σου και φώ-
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τισε τα στή θη μας με τη λάμψη των 
ονομάτων Σου.

Μπαχαολλά

10. Σκόρπισε τη λύπη μου με την ευ-
εργεσία και τη γενναιοδωρία Σου, ω 
Θεέ, Θεέ μου, και διώξε την α  γω νία 
μου με την κυριαρχία και την ισχύ 
Σου. Συ με βλέπεις, ω Θεέ μου, με το 
πρόσωπό μου προσηλωμένο προς 
Εσένα τη στιγμή που οι στενοχώρι-
ες μ’ έχουν περικυκλώσει απ’ όλες τις 
πλευρές. Σε ικετεύω, ω Συ ο Οποίος 
είσαι ο Κύριος όλης της ύπαρξης και 
επι σκιάζεις τα πάντα, ορατά και αό-
ρατα, στο Όνομά Σου, με το οποίο 
έχεις υποτάξει τις καρδιές και τις ψυ-
χές των ανθρώπων, και στα κύματα 
του Ωκεανού του ελέους Σου και στις 
λάμψεις του Ήλιου της ευεργεσίας 
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Σου, να με συμπεριλάβεις ανάμεσα 
σ’ εκείνους που τίποτε απολύτως δεν 
εμπόδισε να προσηλώσουν τα πρό-
σωπά τους προς Εσένα, ω Συ Κύριε 
όλων των ονομάτων και Ποιητή των 
ουρανών. Συ βλέπεις, ω Κύριέ μου, τα 
πράγματα που μου έχουν συμβεί στις 
ημέρες Σου. Σε ικετεύω στο όνομα 
Εκείνου ο Οποίος είναι η Χαραυγή 
των ονομάτων Σου και η Ανατολή 
των ιδιο τήτων Σου, όρισε για μένα 
ό,τι θα με κάνει ικανό να εγερθώ 
να υπηρετώ Εσένα και να εκθειάζω 
τις αρετές Σου. Συ είσαι, αληθινά, ο 
Παντοδύναμος, ο Πλέον Ισχυρός, ο 
Οποίος συνηθίζει να απαντάει στις 
προσευχές όλων των ανθρώπων!

Και τέλος, Σε ικετεύω στο φως 
του προσώπου Σου, ευλόγησε τις υ -
πο θέσεις μου, εξόφλησε τα χρέη μου 
και ικανοποίησε τις ανάγκες μου. 
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Συ είσαι Εκείνος του Οποίου την 
ισχύ και του Οποίου την εξουσία 
κά θε γλώσσα έχει ομολογήσει, του 
Οποίου τη μεγαλοπρέπεια και του 
Οποίου την κυριαρχία κάθε καρδιά 
με κατανόηση έχει αναγνωρίσει. Δεν 
υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, 
ο Οποίος ακούει και είναι έτοιμος να 
απαντήσει.

Μπαχαολλά

11. Υπάρχει άλλος λυτρωτής στις 
δυσκολίες εκτός του Θεού; Λέγε: 
Ευλογημένος ας είναι ο Θεός! Αυτός 
είναι ο Θεός! Όλοι είναι υπηρέτες 
Του και όλοι υποτάσσονται στην 
εντολή Του!

Μπαμπ
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ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ

12. Δόξα σε Σένα, ω Θεέ μου! Συ 
ακούς τους φλογερούς Σου λάτρεις 
που θρηνούν για τον χωρισμό τους 
από Σένα, και αυτούς που Σε έχουν 
αναγνωρίσει να οδύρονται εξαιτίας 
της απόστασής τους από την παρου-
σία Σου. Άνοιξε διάπλατα μπροστά 
στα πρόσωπά τους, ω Κύριέ μου, τις 
πύλες της χάρης Σου, ώστε να μπο-
ρέσουν να εισέλθουν με την άδειά 
Σου και σύμφωνα με τη θέλησή Σου, 
και να σταθούν μπροστά στον θρόνο 
του μεγαλείου Σου, να συλλάβουν 
τον τόνο της φωνής Σου και να φω-
τιστούν από τις λάμψεις του φωτός 
του προσώπου Σου.

Ικανός είσαι να κάνεις ό,τι Σε ευχα-
ριστεί. Κανείς δεν μπορεί να αντιστα-
θεί στη δύναμη της κυρίαρχης ισχύος 
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Σου. Ανέκαθεν ήσουν μόνος, με κα-
νέναν ισάξιό Σου, και θα παραμείνεις 
εσαεί υπεράνω πάσης σκέψεως και 
κάθε περιγραφής για Σένα. Έχε έλεος 
για τους υπηρέτες Σου με τη χάρη και 
τη γενναιοδωρία Σου, και επίτρεψέ 
τους να μην κρατηθούν μακριά από 
τις ακτές του ωκεανού της εγγύτητάς 
Σου. Εάν Εσύ τους εγκαταλείψεις, 
ποιος θα βρεθεί να γίνει φίλος τους· 
και αν Εσύ τους κρατήσεις μακριά 
Σου, ποιος είναι αυτός που θα μπορέ-
σει να τους ευνοήσει; Δεν έχουν κα-
νέναν άλλον Κύριο εκτός από Σένα, 
κανέναν να λατρεύουν εκτός από 
Σένα. Μεταχειρίσου τους γενναιό-
δωρα με την ευεργετική Σου χάρη.

Συ, αληθινά, είσαι ο Πάντοτε Συγ-
χωρών, ο Πλέον Οικτίρμων.

Μπαχαολλά
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13. Ω Θεέ, Θεέ μου, Πολυαγαπημένε 
μου, Επιθυμία της καρδιάς μου.

Μπαμπ

14. Ω Κύριε, Θεέ μου και Λιμάνι μου 
στη συμφορά μου! Ασπίδα μου και 
Σκέπη μου στις οδύνες μου! Άσυλο 
και Καταφύγιό μου σε ώρα ανάγκης 
και στη μοναξιά μου Σύντροφέ μου! 
Στην αγωνία μου Παρηγοριά μου, 
και στην απομόνωσή μου ένας Φίλος 
στοργικός! Ο Λυτρωτής από τους πό-
νους της θλίψης μου και ο Συγχωρών 
τις αμαρτίες μου!

Στρέφομαι ολοκληρωτικά σ’ Εσέ-
να, ικετεύοντάς Σε φλογερά με όλη 
την καρδιά μου, τον νου μου και τη 
γλώσσα μου, να με προφυλάξεις απ’ 
όλα όσα αντιβαίνουν στη θέλησή 
Σου, σ’ αυτόν τον κύκλο της θείας 
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Σου ενότητας, και να με εξαγνίσεις 
από κάθε μίασμα που θα με εμποδί-
σει από το ν’ αναζητώ, άσπιλος και 
αμόλυντος, τη σκιά του δέντρου της 
χάρης Σου.

Ελέησε, ω Κύριε, τους αδύναμους, 
θεράπευσε τους αρρώστους και σβή-
σε τη φλογερή δίψα.

Χαροποίησε το στήθος μέσα στο 
οποίο σιγοκαίει η φωτιά της αγάπης 
Σου και αναψέ το με τη φλόγα της 
ουράνιας αγάπης και του ουράνιου 
πνεύματός Σου.

Ντύσε τους ναούς της θείας ενό-
τητας με το ένδυμα της αγιότητας 
και στέψε με με την κορώνα της εύ-
νοιάς Σου.

Φώτισε το πρόσωπό μου με την α-
κτινοβολία του ήλιου της ευεργεσίας 
Σου και ευσπλαχνικά βοήθησέ με να 
υπηρετώ στο άγιο Σου κατώφλι.
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Κάνε την καρδιά μου να ξεχειλίσει 
από αγάπη για τα πλάσματά Σου και 
δώσε να γίνω το σημάδι του ελέους 
Σου, το σύμβολο της χάρης Σου, αυ-
τός που προωθεί την ομόνοια ανά-
μεσα στους αγαπημένους Σου, αφο-
 σιωμένος σε Σένα, τιμώντας τη μνή-
μη Σου και ξεχνώντας τον εαυτό μου, 
αλλά έχοντας πάντοτε υπόψη αυτό 
που είναι δικό Σου.

Ω Θεέ, Θεέ μου! Μην κρατάς μα-
κριά μου τους ήπιους ανέμους της 
συγγνώμης και της χάρης Σου, και 
μη μου στερείς τις πηγές της βοήθει-
ας και της εύνοιάς Σου.

Κάτω από τη σκιά των προστατευ-
τικών Σου φτερούγων άφησέ με να 
φωλιάσω και ρίξε πάνω μου το βλέμ-
μα Σου που προστατεύει τα πάντα.

Λύσε τη γλώσσα μου για να εγκω-
μιάζω το όνομά Σου ανάμεσα στους 
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ανθρώπους Σου, έτσι ώστε η φωνή 
μου να υψωθεί σε μεγάλες συγκε-
ντρώσεις και να ρέει από τα χείλη 
μου ο χείμαρρος των επαίνων Σου.

Συ είσαι, αληθινά, ο Φιλεύ σπλα-
χνος, ο Δοξα σμένος, ο Ισχυρός, ο 
Παντοκράτωρ.

Αμπντολ-Μπαχά
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ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

15. Ω Θεέ μου! Ω Θεέ μου! Ένωσε τις 
καρδιές των υπηρετών Σου και απο-
κάλυψε σ’ αυτούς τον μεγάλο Σου 
σκοπό. Είθε να ακολουθούν τις εντο-
λές Σου και να υπακούουν στον νόμο 
Σου. Βοήθησέ τους, ω Θεέ, στην προ-
σπάθειά τους και δώσε τους δύναμη 
να Σε υπηρετούν. Ω Θεέ! Μην τους 
αφήνεις μόνους, αλλά οδήγησε τα 
βήματά τους με το φως της γνώσης 
Σου και χαροποίησε τις καρδιές τους 
με την αγάπη Σου. Αληθινά, Συ είσαι 
ο Βοηθός και ο Κύριός τους.

Μπαχαολλά

16. Ω Θεέ μου! Ω Θεέ μου! Αληθινά, 
Σε επικαλούμαι και Σε ικετεύω μπρο-
στά στο κατώφλι Σου, ζητώντας από 
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Σένα να κατέλθουν όλα τα ελέη Σου 
πάνω σ’ αυτές τις ψυχές. Προετοίμασέ 
τις για την εύνοιά Σου και την αλή-
θεια Σου.

Ω Κύριε! Ένωσε και σύνδεσε τις 
καρδιές, φέρε σε αρμονία όλες τις 
ψυ χές και αναζωογόνησε τα πνεύμα-
τα με τα σημάδια της αγιότητας και 
της μοναδικότητάς Σου. Ω Κύριε! 
Κάνε αυτά τα πρόσωπα ακτινοβόλα 
με το φως της μοναδικότητάς Σου. 
Δυνάμωσε τα πλευρά των υπηρετών 
Σου στην υπηρεσία της βα σιλείας 
Σου.

Ω Κύριε, Συ κάτοχε άπειρου ελέ-
ους! Ω Κύριε της άφεσης και της 
συγχώρησης! Δώσε μας άφεση αμαρ-
τιών, συγχώρησε τα ελαττώματά μας 
και κάνε μας να στραφούμε προς το 
βασίλειο της μακροθυμίας Σου, επι-
καλούμενοι το βασίλειο της δύναμης 
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και της ισχύος, ταπεινοί στον ναό 
Σου και υποτακτικοί μπροστά στη 
δόξα των ενδείξεών Σου.

Ω Κύριε Θεέ! Κάνε μας σαν κύ-
ματα της θάλασσας, σαν άνθη του 
κήπου, ενωμένους και ομόφωνους 
μέσω της ευεργεσίας της αγάπης 
Σου. Ω Κύριε! Διεύρυνε τα στήθη με 
τα σημάδια της μοναδικότη τάς Σου 
και κάνε όλη την ανθρωπότητα σαν 
αστέ ρια που λάμπουν από το ίδιο 
ύψος της δόξας, σαν τέ λειους καρ-
πούς που αναπτύσσονται πάνω στο 
δικό Σου δέντρο της ζωής.

Αληθινά, Συ είσαι ο Παντοκρά-
τωρ, ο Αυθύπαρ κτος, ο Δωρητής, ο 
Συγχωρών, ο Παρέχων άφεση, ο Πα-
ντο γνώστης, ο Ένας Δημιουργός.

Αμπντολ-Μπαχά
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ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

17. Ω Θεέ, Θεέ μου! Σε ικετεύω στον 
ωκεανό της θεραπείας Σου και στις 
λάμψεις του Ήλιου της χάρης Σου, 
στο Όνομά Σου με το οποίο έχεις 
υποτάξει τους υπηρέτες Σου, στη διά-
χυτη δύναμη του πλέον εξυψωμένου 
Λόγου Σου και στην ισχύ της πλέον 
σεπτής Σου Πένας, και στο έλεός 
Σου που προϋπήρχε της δημιουργίας 
των πάντων, όσων βρίσκονται στον 
ουρανό και στη γη, να με εξαγνίσεις 
με τα ύδατα της ευεργεσίας Σου από 
κάθε οδύνη και ταραχή και από κάθε 
αδυναμία και εξασθένηση.

Συ βλέπεις, ω Κύριέ μου, τον ικέ-
τη Σου να περιμένει στην πύλη της 
ευεργεσίας Σου, και αυτόν που έχει 
εναποθέσει τις ελπίδες του σε Σένα 
να κρατιέται από το σχοινί της γεν-
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ναιοδωρίας Σου. Μην του αρνείσαι, 
Σε ικετεύω, τα πράγματα που ζητά 
από τον ωκεανό της χάρης Σου και 
από τον Ήλιο της στοργικής Σου κα-
λοσύνης.

Έχεις τη δύναμη να κάνεις αυτό 
που Σε ευχαριστεί. Δεν υπάρχει άλ-
λος Θεός εκτός από Σένα, τον Πά-
ντοτε Συγχωρούντα, τον Πλέον Γεν-
ναιόδωρο.

Μπαχαολλά

18. Το Όνομά Σου είναι η θεραπεία 
μου, ω Θεέ μου, και η θύμησή Σου 
η ίασή μου. Η εγγύτητα σε Σένα εί-
ναι η ελπίδα μου και η αγάπη για 
Σένα η συντροφιά μου. Το έλεός 
Σου για μένα είναι η θεραπεία μου 
και η βοήθειά μου σ’ αυτόν και τον 
μέλλοντα κόσμο. Συ είσαι, αληθινά, 
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ο Ευεργετικός στους πάντες, ο Πα-
ντογνώστης, ο Πάνσοφος!

Μπαχαολλά
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ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Για Γυναίκες

19. Δόξα σε Σένα, ω Κύριε, Θεέ μου! 
Σε ικετεύω στο Όνομά Σου με το 
οποίο Εκείνος που είναι η Ω ραιότητά 
Σου εδραιώθηκε πάνω στον θρόνο 
της Υπόθεσής Σου, και στο Όνομά 
Σου, με το οποίο αλλάζεις τα πάντα, 
συγκεντρώνεις τα πάντα, καλείς σε 
απολογία τα πάντα, ανταμείβεις τα 
πάντα, προστατεύεις τα πάντα και 
διατηρείς τα πάντα – Σε ικετεύω να 
φυλάγεις αυτή τη δούλη Σου που έχει 
καταφύγει σε Σένα, που έχει αναζη-
τήσει τη σκέπη Εκείνου στον Οποίον 
Συ ο Ίδιος φανερώνεσαι, και έχει ενα-
ποθέσει όλη της την πίστη και εμπι-
στοσύνη σε Σένα.

Είναι άρρωστη, ω Θεέ μου, και 
έχει εισέλθει στη σκιά του Δέντρου 
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της θεραπείας Σου· βασανισμένη, 
και έχει προστρέξει στην Πόλη της 
προστασίας Σου· ασθενής, και έχει 
αναζητήσει την Πηγή της εύ νοιάς 
Σου· οικτρά στενοχωρημένη, και έχει 
σπεύσει να φτάσει στην Αστείρευτη 
Πηγή της ηρεμίας Σου· είναι επιβα-
ρυμένη με αμαρτίες και έχει στρέψει 
το πρόσωπό της προς την αυλή της 
συγχώρησής Σου.

Ντύσε την, μέσω της κυριαρχίας 
Σου και της στοργικής Σου καλοσύ-
νης, ω Θεέ μου και Αγαπημένε μου, 
με το ένδυμα της παρηγοριάς και της 
θεραπείας Σου, και κάνε την να πιει 
βαθιά από το κύπελλο του ελέους και 
της εύνοιάς Σου. Προστάτευσέ την 
επίσης από κάθε οδύνη και ασθένεια, 
από κάθε πόνο και αρρώστια και από 
οτιδήποτε μπορεί να είναι αποκρου-
στικό σε Σένα.
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Συ είσαι, αληθινά, απείρως εξυψω-
μένος πάνω από όλα εκτός από τον 
Εαυτό Σου. Συ είσαι, πραγματικά, ο 
Θεραπευτής, ο τα πάντα Πληρών, ο 
Προστάτης, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο 
Πλέον Ελεήμων.

Μπαχαολλά
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ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Για Βρέφη 

20. Συ είσαι Εκείνος, ω Θεέ μου, 
μέσω των ονομάτων του Οποίου οι 
άρρωστοι θεραπεύονται και οι πά-
σχοντες συνέρχονται, οι διψασμένοι 
ξεδιψούν και οι οικτρά στεναχωρη-
μένοι ηρεμούν, οι δύστροποι καθο-
δηγούνται και οι ταπεινωμένοι εξυ-
ψώνονται, οι φτωχοί πλουτίζουν και 
οι αδαείς διαφωτίζονται, οι κατηφείς 
φωτίζονται και οι λυπημένοι χαρο-
ποιούνται, οι ψυχροί ζεσταίνονται 
και οι καταπιεσμένοι σηκώνονται. 
Μέ σω του ονόματός Σου, ω Θεέ μου, 
όλα τα δημιουργήματα αναδεύτηκαν, 
και οι ουρανοί εξαπλώθηκαν, και η 
γη εγκαταστάθηκε, και τα σύννεφα 
υψώθηκαν και υποχρεώθηκαν να ρί-
ξουν βροχή πάνω στη γη. Αυτό, αλη-
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θινά είναι ένα σημάδι της χάρης Σου 
προς όλα τα δημιουργήματα. 

Σε ικετεύω, επομένως, μέσω του 
ονόματός Σου με το οποίο φανέρω-
σες τη Θεότητά Σου και εξύψωσες 
την Υπόθεσή Σου πάνω από όλη την 
πλάση, και μέσω του καθενός από 
τους υπέροχους τίτλους Σου και των 
πιο σεπτών χαρακτηριστικών, και 
μέσω όλων των αρετών με τις οποίες 
η υπερβατική και πλέον εξυψωμένη 
Ύπαρξή Σου εκθειάζεται, να στείλεις 
αυτή τη νύχτα από τα σύννεφα του 
ελέους Σου τη βροχή της θεραπεί-
ας Σου πάνω σ’ αυτό το βρέφος, το 
οποίο έχεις συσχετίσει με τον πανέν-
δοξο Εαυτό Σου στο βασίλειο της 
δημιουργίας Σου. Ντύσε το, λοιπόν, 
ω Θεέ μου, με τη χάρη Σου, με το έν-
δυμα της ευεξίας και της υγείας, και 
φύλαξέ το, ω Πολυαγαπημένε μου, 
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από κάθε οδύνη και διαταραχή, και 
απ’ οτιδήποτε είναι απεχθές σε Σένα. 
Αληθινά, η ισχύς Σου επαρκεί για 
όλα τα πράγματα. Συ, αληθινά, είσαι 
ο Πλέον Δυνατός, ο Αυθύπαρκτος. 
Στείλε του, επιπλέον, ω Θεέ μου, τα 
καλά αυτού και του επόμενου κό-
σμου, και τα καλά των παλαιότερων 
και των πρόσφατων γενεών. Η ισχύς 
Σου και η σοφία Σου, αληθινά, επαρ-
κούν για αυτό.

Μπαχαολλά
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ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ

21. Δόξα σε Σένα, ω Κύριε Θεέ μου! 
Κάνε φανερά τα ποτάμια της κυρίαρ-
χης ισχύος Σου, ώστε τα ύδατα της 
ενότητάς Σου να ρέουν, μέσα από 
τις ενδότατες πραγματικότητες των 
πάντων, με τέτοιο τρόπο που το λά-
βαρο της αδιάλειπτης καθοδήγησής 
Σου να εγερθεί ψηλά στο βασίλειο 
της εντολής Σου και τα άστρα της 
θείας Σου μεγαλοπρέπειας να λάμ-
ψουν αστραφτερά στον ουρανό του 
μεγαλείου Σου.

Ισχυρός είσαι Συ να κάνεις ό,τι 
Σε ευχα ριστεί. Συ, αληθινά, είσαι ο 
Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυ θύ παρ-
κτος.

Μπαχαολλά
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22. Ω Κύριε! Κάνε ικανούς όλους 
τους λαούς της γης να κερδίσουν την 
είσοδο στον Παράδεισο της Πίστης 
Σου, έτσι ώστε κανένα πλάσμα να 
μην παραμείνει έξω από τα όρια της 
ευαρέσκειάς Σου. Από αμνημονεύ-
των χρόνων Συ ήσουν ικανός να 
κάνεις ό,τι Σε ευχαριστεί και ήσουν 
υπερ άνω οτιδήποτε επιθυμείς.

Μπαμπ 



53

ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

23. Ω Θεέ μου! Ω Συ συγχωρών τις 
αμαρτίες, δωρητή των αγαθών, λυ-
τρωτή στις συμφορές!

Αληθινά, Σε ικετεύω να συγχωρή-
σεις τις αμαρτίες εκείνων που έχουν 
εγκαταλείψει τον φυσικό μανδύα και 
έχουν ανέλθει στον πνευματικό κό-
σμο.

Ω Κύριέ μου! Εξάγνισέ τους από 
παραβάσεις, σκόρπισε τις λύπες τους 
και μετάτρεψε το σκοτάδι τους σε 
φως. Κάνε τους να εισέλθουν στον 
κήπο της ευτυχίας, καθάρισέ τους με 
το πιο αγνό νερό και δέξου να αντι-
κρίσουν τα μεγαλεία Σου πάνω στο 
πιο επιβλητικό βουνό.

Αμπντολ-Μπαχά
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24. Ω Κύριε, ω Συ του Οποίου το 
έλεος έχει περιβάλει τους πάντες, 
του Οποίου η συγχώρηση είναι υπερ-
βατική, του Οποίου η ευεργεσία είναι 
ανυπέρβλητη, του Οποίου η άφεση 
και η γενναιοδωρία αγκαλιάζουν 
τους πάντες, και τα φώτα της συγ-
χώρησης του Οποίου διαχέονται σε 
ολόκληρο τον κόσμο! Ω Κύριε της 
δόξας! Σε εκλιπαρώ, θερμά και δα-
κρυσμένα, να ρίξεις πάνω στη δού-
λη Σου που έχει ανέλθει σε Σένα, το 
βλέμμα του ελέους Σου. Ντύσε την 
με τον μανδύα της χάρης Σου, λα-
μπερό με τα στολίδια του ουράνιου 
Παραδείσου, και προστατεύοντάς 
την κάτω από το δέντρο της μονα-
δικότητάς Σου, φώτισε το πρόσωπό 
της με τα φώτα του ελέους και της 
συμπόνιας Σου. 

Πρόσφερε στην ουράνια δούλη 
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Σου, ω Θεέ, τις άγιες ευωδίες που 
προέρχονται από το πνεύμα της συγ-
χώρησής Σου. Κάνε την να κατοικεί 
σε μια ευδαίμονα κατοικία, θερά-
πευσε τις λύπες της με το βάλσαμο 
της επανένωσης, και σύμφωνα με τη 
θέλησή Σου, παραχώρησέ της είσοδο 
στον ιερό Σου Παράδεισο. Επίτρεψε 
στους αγγέλους της στοργικής σου 
καλοσύνης να κατέλθουν διαδοχικά 
πάνω της, και δώσε της καταφύγιο 
κάτω από το ευλογημένο Σου δέ-
ντρο. Συ είσαι, αληθινά, ο Πάντοτε 
Συγχωρών, ο Πλέον Γενναιόδωρος, ο 
Ευεργετικός στους πάντες.

Αμπντολ-Μπαχά
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

25. Ω Κύριε! Κάνε αυτόν τον νέο 
ακτινοβόλο και απόνειμε την ευερ-
γεσία Σου σ’ αυτό το φτωχό πλάσμα. 
Χάρισέ του γνώση, χορήγησέ του 
επιπλέον δύναμη στο ξεκίνημα κάθε 
ημέρας και φύλαξέ τον μέσα στο κα-
ταφύγιο της προστασίας Σου, έτσι 
ώστε να μπορέσει να απελευθερωθεί 
από την πλάνη, να αφιερωθεί στην 
υπηρεσία της Υπόθεσής Σου, να κα-
θοδηγήσει τους δύστροπους, να κα-
τευθύνει τους δύσμοιρους, να ελευ-
θερώσει τους δέσμιους και να ξυ-
πνήσει τους αδιάφορους, ώστε όλοι 
να ευλογηθούν με τη θύμηση και το 
εγκώμιό Σου. Συ είσαι ο Ισχυρός και 
ο Δυνατός.

Αμπντολ-Μπαχά
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26. Εγκώμιο και δόξα σε Σένα, ω 
Κύριε Θεέ μου! Αυτό είναι ένα εκλε-
κτό δενδρύλλιο που Συ έχεις φυτέψει 
στα λιβάδια της αγάπης Σου και το 
έχεις φροντίσει με τα δάκτυλα της 
Κυριαρχίας Σου. Το έχεις ποτίσει από 
την αστείρευτη πηγή της αιώνιας 
ζωής που αναβλύζει από τους κήπους 
της μοναδικότητάς Σου και έχεις κά-
νει τα σύννεφα του τρυφερού Σου 
ελέους να ρίχνουν την εύνοιά Σου 
πάνω του. Έχει μεγαλώσει τώρα και 
έχει αναπτυχθεί κάτω από τη σκέπη 
των ευλογιών Σου που φανερώνο-
νται από τη Χαραυγή της θείας Σου 
ουσίας. Έχει βγάλει φύλλα και άνθη, 
είναι φορτωμένο με καρπούς μέσω 
της πρόνοιας των θαυμαστών δώρων 
και ευεργεσιών Σου και σαλεύει από 
την ευωδιαστή αύρα που μεταφέρε-
ται από τη στοργική Σου καλοσύνη.
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Ω Κύριε! Κάνε αυτό το δενδρύλ-
λιο να γίνει χλοε ρό, δροσερό και αν-
θισμένο με τις βροχές της εκλεκτής 
Σου ευεργεσίας και εύνοιας, με τις 
οποίες έχεις περιβάλει τους ναούς 
της αγιότητας στο αιώνιο Βα σίλειό 
Σου και έχεις κοσμήσει τις ουσίες της 
ενότητας στην αρένα της επανένω-
σης.

Ω Κύριε! Βοήθησέ τον με την ενι-
σχυτική Σου χά ρη που προέρχεται 
από το αόρατο Βασίλειό Σου, ενί-
σχυσέ τον με τα πλήθη εκείνα που 
είναι κρυμμένα από τα μάτια των 
υπηρετών Σου και δώσε να έχει βέ-
βαιη θέση κοντά Σου. Λύσε τη γλώσ-
σα του για να Σε μνημονεύει και 
χαροποίησε την καρδιά του για να 
Σε εγκωμιάζει. Φώτισε το πρόσωπό 
του στη Βασιλεία Σου, κάνε τον να 
ευημερεί στον επουράνιο κόσμο και 
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φιλεύσπλαχνα επιβεβαίωσέ τον να 
υπηρετεί την Υπόθεσή Σου.

Συ είσαι ο Πανίσχυρος, ο Πανέν-
δοξος, ο Παντο δύναμος.

Αμπντολ-Μπαχά
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ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

27. Σε ικετεύω για συγχώρηση, ω Θεέ 
μου, και Σε εκλιπαρώ να δώσεις άφε-
ση κατά τον τρόπο που Συ επιθυμείς 
να απευθύνονται οι υπηρέτες Σου 
σε Σένα. Σε ικετεύω να εξαλείψεις 
τις αμαρτίες μας όπως αρμόζει στην 
κυριαρχία Σου, και να συγχωρήσεις 
εμένα, τους γονείς μου και εκείνους 
που κατά την εκτίμησή Σου έχουν 
εισέλθει στην κατοικία της αγάπης 
Σου μ’ έναν τρόπο που είναι αντάξιος 
της υπερβατικής Σου κυριαρχίας και 
ταιριάζει πλήρως στη δόξα της ουρά-
νιας δύναμής Σου.

Ω Θεέ μου! Συ έχεις εμπνεύσει 
την ψυχή μου να προσφέρει την 
ικε σία της προς Εσένα, και αν δεν 
ή σουν Εσύ, δεν θα Σε επικαλούμουν. 
Εξυμνημένος και δοξασμένος εί σαι· 
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Σε εγκωμιάζω επειδή αποκάλυψες 
τον Εαυτό Σου σε μένα, και Σε ικε-
τεύω να με συγχωρήσεις επειδή πα-
ραμέλησα το καθήκον μου να Σε 
γνω ρίσω και απέτυχα να βαδίσω στο 
μονοπάτι της αγάπης Σου.

Μπαμπ 

28. Ω Κύριε! Σ’ αυτή τη Μέγιστη 
Αποκάλυψη αποδέχεσαι την προ-
σευχή των παιδιών υπέρ των γο  νέων 
τους. Αυτό είναι ένα από τα ιδιαίτερα, 
άπειρα δώρα αυτής της Αποκάλυψης. 
Συνεπώς, ω Συ αγαθέ Κύριε, δέξου 
την παράκληση αυτού του υπηρέτη 
Σου στο κατώφλι της μοναδικότη-
τάς Σου και βύθισε τον πατέρα του 
στον ωκεανό της χάρης Σου, διότι 
αυτός ο γιος έχει εγερθεί να προσφέ-
ρει υπηρε σία σε Σένα και καταβάλλει 
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συνεχώς προσπάθεια στο μονοπάτι 
της αγάπης Σου. Αληθινά, Συ είσαι ο 
Δωρητής, ο Συγχωρών και ο Αγαθός!

Αμπντολ-Μπαχά
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ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ 

29. Ω Κύριε, Θεέ μου! Αυτό είναι ένα 
παιδί που ξεπήδησε από το πλευρό 
ενός από τους υπηρέτες Σου, στο 
οποίο έχεις χορηγήσει μια διακε-
κριμένη στάθμη στις Πινακίδες του 
αμετάκλητου θεσπίσματός Σου στα 
Βιβλία των εντολών Σου.

Σε ικετεύω στο όνομά Σου, δια 
του οποίου ο καθένας μπορεί να φτά-
σει στο αντικείμενο της επιθυμίας 
του, να δώσεις ώστε αυτό το παιδί να 
μπορέσει να γίνει μια πιο ώριμη ψυχή 
ανάμεσα στους υπηρέτες Σου· κάνε 
το να λάμπει με τη δύναμη του ονό-
ματός Σου, κατάστησέ το ικανό να 
προφέρει το εγκώμιό Σου, να στρέ-
ψει το πρόσωπό Του προς Εσένα και 
να προσελκυστεί σε Σένα. Αληθινά, 
Συ είσαι Αυτός ο Οποίος υπήρξες 
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ανέκαθεν ισχυρός να κάνεις όπως 
βούλεσαι και ο Οποίος θα παραμεί-
νεις εσαεί ικανός να πράττεις όπως 
επιθυμείς. Δεν υπάρχει άλλος Θεός 
εκτός από Σένα, τον Εξυψωμένο, τον 
Μεγαλόπρεπο, τον Υποτάσσοντα, 
τον Ισχυρό, τον Επιβλητικό στους 
πάντες.

Μπαχαολλά

30. Ω Θεέ! Δίδαξε αυτά τα παιδιά. 
Αυτά τα παιδιά είναι τα φυτά του 
περιβολιού Σου, τα άνθη του λιβαδι-
ού Σου, τα τριαντάφυλλα του κήπου 
Σου. Άφησε τη βροχή Σου να πέσει 
πάνω τους· άφησε τον Ήλιο της πραγ-
ματικότητας να λάμψει πάνω τους με 
την αγάπη Σου. Άφησε την αύρα Σου 
να τα αναζωογονήσει, έτσι ώστε να 
εκπαιδευτούν, να μεγαλώσουν, να 
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αναπτυχθούν και να εμφανιστούν με 
τη μεγαλύτερη ωραιότητα. Συ είσαι ο 
Δωρητής Συ είσαι ο Φιλεύσπλαχνος 

Αμπντολ-Μπαχά

31. Ω Θεέ, οδήγησέ με, προστάτευ-
σέ με, κάνε με ένα λαμπερό λυχνάρι 
και ένα ακτινοβόλο αστέρι. Συ είσαι 
ο Ισχυρός και ο Δυνατός.

Αμπντολ-Μπαχά

32. Ω Κύριέ μου! Ω Κύριέ μου! Είμαι 
ένα παιδί σε τρυφερή ηλικία. Θρέψε 
με από το στήθος του ελέους Σου, 
εκπαίδευσέ με στην αγκάλη της αγά-
πης Σου, μόρφωσέ με στο σχολείο 
της καθοδήγησής Σου και ανάπτυξέ 
με κάτω από τη σκιά της ευεργεσίας 
Σου. Σώσε με από το σκοτάδι, κάνε 
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με φως λαμπερό· απελευθέρωσέ με 
από τη δυστυχία, κάνε με ένα λου-
λούδι του ροδόκηπου· επίτρεψέ μου 
να γίνω ένας υπηρέτης στο κατώφλι 
Σου και απόνειμέ μου το χαρακτήρα 
και τη φύση των δικαίων· κάνε με 
πηγή γενναιοδωρίας για τον ανθρώ-
πινο κόσμο και στέψε το κεφάλι μου 
με το διάδημα της αιώνιας ζωής.

Αληθινά, Συ είσαι ο Δυνατός, ο 
Ισχυ ρός, ο Βλέπων, ο Ακούων!

Αμπντολ-Μπαχά

33. Ω Συ πλέον ένδοξε Κύριε! Κάνε 
αυτή τη μικρή δούλη Σου ευλογη-
μένη και ευτυχισμένη· κάνε την να 
είναι αγαπητή στο κατώφλι της μο-
ναδικότητάς Σου και άφησέ την να 
πιει άφθονα από το κύπελλο της 
αγά πης Σου έτσι ώστε να γεμίσει με 
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αγαλλίαση και έκσταση και να δια-
χέει γλυκιά ευωδιά. Συ είσαι ο Ισχυ-
ρός και ο Δυνατός, και Συ είσαι ο 
Παντογνώστης, ο Βλέπων τα πάντα.

Αμπντολ-Μπαχά

34. Ω Θεέ! Ανάθρεψε αυτό το μικρό 
βρέφος στην αγκάλη της αγάπης 
Σου και δώσε του γάλα από το στή-
θος της Πρόνοιάς Σου. Καλλιέργησε 
αυτό το δροσερό φυτό στο ροδόκη-
πο της αγάπης Σου και βοήθησέ το 
να αναπτυχθεί με τις βροχές της γεν-
ναιοδωρίας Σου. Κάνε το τέκνο της 
βασιλείας και οδήγησέ το στην ουρά-
νιά Σου επικράτεια. Συ είσαι δυνατός 
και αγαθός και Συ είσαι ο Χορηγός, ο 
Γενναιόδωρος, ο Κύριος ανυπέρβλη-
της ευεργεσίας.

Aμπντολ-Μπαχά
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

35. Ω Κύριέ μου! Κάνε την ωραιότητά 
Σου να είναι τροφή μου, την παρου-
σία Σου ποτό μου, την ευχαρίστησή 
Σου ελπίδα μου, την εξύμνησή Σου 
πράξη μου, την ανάμνησή Σου σύ-
ντροφό μου, την ισχύ της κυριαρχί-
ας Σου αρωγό μου, την κατοικία Σου 
σπίτι μου και τόπο κατοικίας μου την 
έδρα την οποία έχεις εξαγνίσει από 
τους περιορισμούς που έχουν επι-
βληθεί σ’ εκείνους που είναι αποκλει-
σμένοι σαν με πέπλο από Σένα.

Συ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύνα-
μος, ο Πανένδο ξος, ο Πλέον Ισχυ-
ρός.

Μπαχαολλά

36. Σε ικετεύω, ω Θεέ μου, στην 
υ περβατική δόξα του Ονόματός Σου, 
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να ντύσεις τους αγαπημένους Σου με 
τον μανδύα της δικαιοσύνης και να 
φωτίσεις την οντότητά τους με το 
φως της αξιοπιστίας. Συ είσαι Αυτός 
ο Οποίος έχει τη δύναμη να κάνει 
όπως Τον ευχαριστεί και που κρατά 
υπό τον έλεγχό Του τα ηνία όλων των 
πραγμάτων, ορατών και αοράτων.

Μπαχαολλά
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
37. Ω Θεέ, Θεέ μου!  Έχω ξεκινή-
σει από το σπίτι μου, κρατώντας 
γερά το σχοινί της αγάπης Σου, και 
έχω εναποθέσει τον εαυτό μου εξ
ολο κλήρου στη φροντίδα Σου και 
στην προστασία Σου. Σε ικετεύω 
στο όνομα της ισχύος Σου, με την 
οποία προστάτευσες τους αγαπημέ-
νους Σου από τους δύστροπους και 
τους διεστραμμένους και από κάθε 
αυταρχικό καταπιεστή και από κάθε 
κακόβουλο που έχει παραστρατήσει 
φεύγοντας μακριά Σου, να με φυλά-
ξεις ασφαλή με το έλεός Σου και τη 
χάρη Σου. Κάνε με, λοιπόν, ικανό να 
γυρίσω σπίτι μου, μέσω της ισχύος 
Σου και της δύναμής Σου. Συ είσαι, 
αληθινά, ο Παντοδύναμος, ο Βοηθός 
στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος. 

Μπαχαολλά
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38. Προόρισε για μένα, ω Κύριέ μου, 
και γι’ αυτούς που πιστεύουν σε Σένα, 
εκείνο που θεωρείται το καλύτερο για 
μας στην εκτίμησή Σου, όπως είναι 
διατυπωμένο στο Μητρικό Βιβλίο, 
διότι στο χέρι Σου κρατάς τα καθορι-
σμένα όρια όλων των πραγμάτων.

Τα άφθονα δώρα Σου πέφτουν 
αδιάκοπα πάνω σ’ εκείνους που εκτι-
μούν την αγάπη Σου, και τα θαυμαστά 
δείγματα των ουράνιων ευεργεσιών 
Σου απονέμονται πλουσιοπάροχα 
σ’ όσους αναγνωρίζουν τη θεϊκή Σου 
Ενότητα. Εμπιστευόμαστε στη φρο-
ντίδα Σου οτιδήποτε έχεις προορίσει 
για μας και Σε ικετεύουμε να μας πα-
ρέχεις όλα τα καλά που εμπεριέχει η 
γνώση Σου.

Προστάτευσέ με, ω Κύριέ μου, 
από κάθε κακό που αντιλαμβάνεται 
η παντογνωσία Σου, διότι δεν υπάρ-
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χει καμία ισχύς ούτε δύναμη παρά 
μόνο σε Σένα, δεν πετυχαίνεται κα-
νένας θρίαμβος παρά μόνο με την 
παρουσία Σου, και Συ είσαι ο μόνος 
που διατάζει. Οτιδήποτε έχει θελήσει 
ο Θεός έχει γίνει, και ό,τι δεν έχει θε-
λήσει Εκείνος δε θα γίνει.

Δεν υπάρχει καμία ισχύς ούτε δύ-
ναμη παρά μό νο στον Θεό, τον Πλέον 
Εξυψωμένο, τον Πλέον Ισχυ ρό.

Μπαμπ

39. Ω Θεέ, Θεέ μου! Προφύλαξε τους 
πιστούς Σου υπηρέτες από τα δεινά 
του εγωισμού και του πάθους, προ-
στάτευσέ τους με το άγρυπνο μάτι της 
στοργικής Σου καλοσύνης από κάθε 
μοχθηρία, μίσος και φθόνο, προφύ-
λαξέ τους στο απόρθητο φρούριο της 
φροντίδας Σου και ασφαλείς από τα 
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βέλη της αμφιβο λίας, κάνε τους φα-
νερώσεις των ένδοξων σημείων Σου. 
Φώ τισε τα πρόσωπά τους με τις λα-
μπρές ακτίνες που εκπέμπονται από 
τη Χαραυγή της θεϊκής Σου ενότη-
τας, χαροποίησε τις καρδιές τους με 
τους στίχους που έχουν αποκαλυφτεί 
από το ιερό Σου βασίλειο, δραστηρι-
οποίησέ τους με τη δύναμή Σου που 
επηρεά ζει τα πάντα και που προέρχε-
ται από την επικράτεια της δόξας Σου. 
Συ είσαι ο Ευεργετικός στους πάντες, 
ο Προστάτης, ο Παντοδύναμος, ο 
Φιλεύσπλαχνος.

Αμπντολ-Μπαχά

40. Ω Κύριέ μου! Συ γνωρίζεις ότι 
οι άνθρωποι περιστοιχίζονται από 
πόνο και συμφορές και περιβάλλο-
νται από κακουχίες και στενοχώριες. 
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Κάθε δοκιμασία προσβάλλει τον άν-
θρωπο και κάθε φοβερή αντιξοότητα 
τού επιτίθεται όπως επιτίθεται ένα 
ερπετό. Δεν υπάρχει καταφύγιο και 
άσυλο γι’ αυτόν παρά μόνο κά τω από 
τις φτερούγες της προστασίας, προ-
φύλαξης, φρούρησης και επίβλεψής 
Σου.

Ω Συ Ελεήμων! Ω Κύριέ μου! Κάνε 
την προστασία Σου πανοπλία μου, 
την προφύλαξή Σου ασπίδα μου, την 
ταπεινότητα μπροστά στην πύλη της 
μοναδικότητάς Σου φύλακά μου, και 
την επίβλεψη και άμυνά Σου φρού-
ριο και κατοικία μου. Προφύλαξέ με 
από τις υποβολές του εγωισμού και 
του πόθου, και φύλαξέ με από κάθε 
ασθένεια, δοκιμασία, δυσκολία και 
βάσανο.

Αληθινά, Συ είσαι ο Προστάτης, 
ο Φρουρός, ο Φύλακας, ο Επαρκής 
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και αληθινά, Συ είσαι ο Ελεήμων από 
τους Πλέον Ελεήμονες.

Αμπντολ-Μπαχά
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ

41. Ξύπνησα υπό τη σκέπη Σου, ω 
Θεέ μου, και αρμόζει σ’ εκείνον που 
αναζητά τη σκέπη αυτή να κατοικεί 
μέσα στο Ιερό της προστασίας Σου 
και στο Φρούριο της άμυνάς Σου. 
Φώτισε την εσωτερική μου ύπαρξη, ω 
Κύριέ μου, με τη λάμψη της Χαραυγής 
της Αποκάλυψής Σου, όπως ακριβώς 
φώτισες την εξωτερική μου ύπαρξη 
με το πρωινό φως της χάρης Σου.

Μπαχαολλά

42. Σηκώθηκα αυτό το πρωί με τη 
χάρη Σου, ω Θεέ μου, και άφησα το 
σπίτι μου εμπιστευόμενος πλήρως 
Εσένα και αφιερώνοντας τον εαυτό 
μου στη φροντίδα Σου. Στείλε μου, 
λοιπόν, από τον ουρανό του ελέους 
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Σου, την ευλογία Σου, και κάνε με 
ικανό να γυρίσω σπίτι μου ασφαλής, 
ακριβώς όπως με έκανες ικανό να ξε-
κινήσω υπό την προστασία Σου με 
τις σκέψεις μου προσηλωμένες στα-
θερά σε Σένα.

Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός 
από Σένα, τον Ένα, τον Ασύγκριτο, 
τον Παντογνώστη, τον Πάνσοφο.

Μπαχαολλά
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ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

43. Ω Συ, του Οποίου η εγγύτητα 
εί  ναι η επιθυμία μου, του Οποίου η 
πα ρουσία είναι η ελπίδα μου, του 
Οποίου η ανάμνηση είναι ο πόθος 
μου, του Οποίου η αυλή της δόξας εί-
ναι ο στόχος μου, του Οποίου η κατοι-
κία είναι ο σκοπός μου, του Οποίου 
το όνομα είναι η θεραπεία μου, του 
Οποίου η αγάπη είναι η ακτινοβολία 
της καρδιάς μου, του Οποίου η υπη-
ρεσία είναι η ύψιστη φιλοδοξία μου! 
Σε ικετεύω στο Όνομά Σου, μέσω του 
οποίου έχεις κάνει ικανούς εκείνους 
που Σε αναγνώρισαν να πετάξουν 
στα υπέρτατα ύψη της γνώσης Σου 
και έδωσες τη δυνατότητα σ’ όσους 
Σε λατρεύουν ευσεβώς να ανέλθουν 
στον περίβολο της αυλής της άγι-
ας Σου εύνοιας, να με βοηθήσεις να 
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στρέψω το πρόσωπό μου προς το 
πρόσωπό Σου, να προσηλώσω τα μά-
τια μου πάνω Σου και να μιλήσω για 
τη δόξα Σου.

Εγώ είμαι αυτός, ω Κύριέ μου, 
που έχει ξεχάσει τα πάντα εκτός 
από Σένα, και έχει στραφεί προς τη 
Χαραυγή της χάρης Σου, που έχει 
απαρνηθεί τα πάντα εκτός από Σένα 
με την ελπίδα να πλησιά σει την αυλή 
Σου. Κοίταξέ με, λοιπόν, που έχω τα 
μάτια μου υψωμένα προς την Έδρα 
που αστράφτει με τις λάμψεις του 
φωτός του Προσώπου Σου. Στεί λε, 
λοιπόν, σε μένα, ω Αγαπημένε μου, 
εκείνο που θα με κάνει ικανό να είμαι 
σταθερός στην Υπόθεσή Σου, έτσι 
ώστε οι αμφιβολίες των απίστων να 
μη με εμποδίσουν να στραφώ προς 
Εσένα.

Συ είσαι, αληθινά, ο Θεός της 
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Ισχύος, ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο 
Πανένδοξος, ο Παντοδύναμος.

Μπαχαολλά

44. Ω Θεέ, Θεέ μου! Έχω στραφεί με 
μετάνοια προς Εσένα και αληθινά, 
Συ είσαι ο Συγχωρών, ο Οικτίρ μων.

Ω Θεέ, Θεέ μου! Έχω επιστρέψει σε 
Σένα και αληθινά, Συ είσαι ο Πάντοτε 
Συγχωρών, ο Φιλεύ σπλαχνος.

Ω Θεέ, Θεέ μου! Έχω κρατηθεί 
γερά από το σχοινί της ευεργεσίας 
Σου και στην κατοχή Σου έχεις τα 
αποθέματα όλων όσα υπάρχουν στον 
ουρανό και στη γη.

Ω Θεέ, Θεέ μου! Έχω σπεύσει 
προς Εσένα και αλη θινά, Συ είσαι ο 
Συγχωρών, ο Κύριος άφθονης χάρης.

Ω Θεέ, Θεέ μου! Διψώ για τον ου-
ράνιο οίνο της χάρης Σου και αληθι -
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νά, Συ είσαι ο Δωρητής, ο Ευερ γετικός, 
ο Ευσπλαχνικός, ο Παντοδύναμος.

Ω Θεέ, Θεέ μου! Μαρτυρώ ότι 
έχεις αποκαλύψει την Υπόθεσή Σου, 
έχεις εκπληρώσει την υπόσχεσή Σου 
και έχεις στείλει από τον ουρανό της 
χάρης Σου εκείνο που έχει τραβήξει 
κοντά Σου τις καρδιές των ευνοου-
μένων Σου. Μακάριος εκείνος που 
έχει κρατηθεί γερά από το σταθερό 
Σου σχοινί και έχει πιαστεί από την 
άκρη του λαμπρού Σου ενδύματος!

Σου ζητώ, ω Κύριε όλης της ύπαρ-
ξης και Βασιλέα των ορατών και 
αοράτων, μα τη δύναμή Σου, τη με-
γαλοπρέπειά Σου και την κυριαρχία 
Σου, να δώσεις ώστε το όνομά μου 
να καταγραφεί με την πένα της δό-
ξας Σου ανάμεσα στους αφοσιωμέ-
νους Σου, σ’ εκείνους που οι πάπυροι 
των αμαρτωλών δεν εμπόδισαν να 
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στραφούν προς το φως του προσώ-
που Σου, ω Συ Θεέ που ακούς και 
απαντάς στις προσευχές.

Μπαχαολλά

45. Δόξα σε Σένα, ω Κύριε, Πολυ-
αγαπημένε μου! Κάνε με σταθερό 
στην Υπόθεσή Σου, και δώσε να μπο-
ρέσω να συγκαταλεχθώ ανάμεσα σε 
εκείνους που δεν έχουν παραβιάσει 
τη Συνθήκη Σου ούτε έ χουν ακο-
λουθήσει τους θεούς της δικής τους 
οκνηρής φαντασίας. Κάνε με, λοιπόν, 
ικανό να αποκτήσω μια θέση αλή-
θειας κοντά Σου, απόνειμέ μου ένα 
δείγμα του ελέους Σου και επίτρεψέ 
μου να ενωθώ με εκείνους τους υπη-
ρέτες Σου που δεν θα έχουν κανένα 
φόβο ούτε θα υποβάλλονται σε θλί-
ψη. Μη με εγκαταλείψεις στον εαυτό 
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μου, ω Κύριέ μου, ούτε να μου στε-
ρήσεις την αναγνώριση Εκείνου, ο 
Οποίος είναι η Φανέρωση του Ίδιου 
Σου του Εαυτού, ούτε να με υπολο-
γίσεις ανάμεσα σ’εκείνους που έχουν 
στραφεί μακριά από την ιερή Σου πα-
ρουσία. Συμπερίλαβέ με, ω Θεέ μου, 
ανάμεσα σ’ εκείνους που έχουν το 
προνόμιο να προσηλώνουν το βλέμ-
μα τους πάνω στην Ωραιότητά Σου 
και που παίρνουν τέτοια ευχαρίστη-
ση απ’ αυτό, που δε θα το αντάλλασ-
σαν ούτε μια στιγμή με την κυριαρχία 
του βασιλείου των ουρανών και της 
γης ή με ολόκληρη την επικράτεια 
της δημιουργίας. Έχε έλεος για μένα, 
ω Κύριε, αυτές τις μέρες που οι λαοί 
της γης Σου έχουν σφάλει θλιβερά· 
προμήθευσέ με λοιπόν, ω Θεέ μου, 
με εκείνο που είναι καλό και κόσμιο 
στην εκτίμησή Σου. Συ είσαι, αληθι-
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νά, ο Παντοδύναμος, ο Φιλεύσπλα-
χνος, ο Ευεργετικός, ο Πάντοτε Συγ-
χωρών. 

Δώσε, ω Θεέ μου, να μην συγκα-
ταλεχθώ ανάμεσα σε εκείνους των 
ο ποίων τα αφτιά δεν ακούν, των 
οποίων τα μάτια είναι τυφλά, των 
οποίων οι γλώσσες είναι άναυδες 
και των οποίων οι καρδιές έχουν α -
πο τύχει να κατανοήσουν. Σώσε με, 
ω Κύριε, από τη φωτιά της άγνοιας 
και των εγωιστικών επιθυμιών, κάνε 
με να γίνω δεκτός στις παρυφές του 
υπερβατικού Σου ελέους και στείλε 
σε μένα εκείνο που έχεις ορίσει για 
τους εκλεκτούς Σου. Ικανός είσαι 
να κάνεις ό,τι επιθυμείς. Αληθινά, 
Συ είσαι ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο 
Αυθύπαρκτος.

Μπαμπ
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ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

46. Κάνε σταθερά τα βήματά μας, ω 
Κύριε, στο μονοπάτι Σου και δυνάμω-
σε τις καρδιές μας στην υπακοή Σου. 
Στρέψε τα πρόσωπά μας προς την 
ωραιότητα της μοναδικότητάς Σου 
και χαροποίησε τις καρδιές μας με 
τα σημάδια της θείας Σου ενότητας. 
Στόλισε τα σώματά μας με το ένδυμα 
της ευεργεσίας Σου, απομάκρυνε από 
τα μάτια μας το πέπλο της αμαρτίας 
και δώσε μας το κύπελλο της χάρης 
Σου· έτσι ώστε η ουσία όλων των 
όντων να ψάλλει το εγκώμιό Σου 
μπροστά στο όραμα του μεγαλείου 
Σου. Αποκάλυψε λοιπόν τον Εαυτό 
Σου, ω Κύριε, με τον ευσπλαχνικό Σου 
λόγο και το μυστήριο της θείας Σου 
ύπαρξης, έτσι ώστε η άγια έκσταση 
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της προσευχής να γεμίσει τις ψυχές 
μας –μια προσευχή, που θα υψωθεί 
πάνω από λέξεις και γράμματα και θα 
υπερβεί το μουρμούρισμα συλλαβών 
και ήχων– έτσι ώστε τα πάντα να βυ-
θίζονται στην ανυπαρξία μπροστά 
στην αποκάλυψη του μεγαλείου Σου.

Κύριε! Αυτοί είναι οι υπηρέτες 
που έχουν παραμείνει σταθεροί και 
ακλόνητοι στη Συνθήκη Σου και στη 
Διαθήκη Σου, που έχουν κρατηθεί 
γερά από το σχοινί της αφοσίωσης 
στην Υπόθεσή Σου και έχουν πιαστεί 
από την άκρη του μανδύα του μεγα-
λείου Σου. Βοήθησέ τους, ω Κύριε, 
με τη χάρη Σου, βεβαίω σέ τους με τη 
δύναμή Σου και ενίσχυσέ τους για να 
υπακούουν σε Σένα.

Συ είσαι ο Συγχωρών, ο Φιλεύ-
σπλαχνος.

Αμπντολ-Μπαχά
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

47. Ω Συ ελεήμων Θεέ! Ω Συ ο Ο -
ποίος είσαι ισχυρός και δυνατός! Ω 
Συ αγαθότατε Πατέρα! Αυτοί οι υπη-
ρέτες έχουν συγκεντρωθεί και έχουν 
στραφεί προς Εσένα, ικετεύοντας 
στο κατώφλι Σου, επιθυμούντες τις 
ατέλειωτες ευεργεσίες Σου από τη 
μεγάλη Σου επιβεβαίωση. Δεν έχουν 
άλλο σκοπό εκτός από την ευχαρί-
στησή Σου. Δεν έχουν άλλη πρόθεση 
εκτός από την υπηρεσία προς τον κό-
σμο της ανθρωπότητας.

Ω Θεέ! Κάνε αυτή τη συγκέντρω-
ση ακτινοβόλα. Κάνε τις καρδιές ευ-
σπλαχνικές. Απόνειμε τις δωρεές του 
Αγίου Πνεύματος. Προίκισέ τους με 
μια ουράνια δύναμη. Ευλόγησέ τους 
με ουράνια νόηση. Αύξησε την ειλι-
κρίνειά τους, ώστε με κάθε ταπεινό-
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τητα και μεταμέλεια να στραφούν 
προς τη βασιλεία Σου και να απα-
σχοληθούν με την υπηρεσία προς τον 
κόσμο της ανθρωπότητας. Ας γίνει ο 
καθένας ένα ακτινοβόλο κερί. Ας γί-
νει ο καθένας ένα λαμπερό αστέρι. 
Ας γίνει ο καθένας όμορφος σε χρώ-
μα και γεμάτος ευωδία στη Βασιλεία 
του Θεού.

Ω αγαθέ Πατέρα! Απόνειμε τις 
ευ λογίες Σου. Μην υπολογίζεις τις 
ατέλειές μας. Προφύλαξέ μας υπό 
την προστασία Σου. Μη θυμάσαι τις 
αμαρτίες μας. Θεράπευσέ μας με το 
έλεός Σου. Είμαστε αδύναμοι· Συ εί-
σαι Ισχυρός. Είμαστε φτωχοί· Συ εί-
σαι πλούσιος. Είμαστε ασθενείς· Συ 
είσαι ο Θεραπευτής. Είμαστε ενδεείς· 
Συ είσαι ο πλέον γενναιόδωρος.

Ω Θεέ! Προίκισέ μας με την πρό-
νοιά Σου. Συ είσαι ο Δυνατός. Συ εί-
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σαι ο Δωρητής. Συ είσαι ο Ευερ γέτης.

Αμπντολ-Μπαχά

48. Ω Θεία Πρόνοια! Αυτή η συγκέ-
ντρωση απαρτίζεται από τους φί-
λους Σου που προσελκύονται από 
την ωραιότητά Σου και έχουν ανά-
ψει από τη φω τιά της αγάπης Σου. 
Μετάτρεψε αυτές τις ψυχές σε ου-
ράνιους αγγέλους, ανάστησέ τις με 
την πνοή του Αγίου Σου Πνεύματος, 
δώσε τους ευγλωττία και αποφασι-
στικές καρδιές, πρόσφερέ τους ουρά-
νια δύναμη και ευσπλαχνικές ευαι-
σθησίες, κάνε τους να γίνουν κήρυ-
κες της ενότητας της ανθρωπότητας 
και αιτία αγάπης και ομόνοιας στον 
κόσμο της ανθρωπότητας, έτσι ώστε 
το επικίνδυνο σκοτάδι της αδαούς 
προκατάληψης να εξαφανιστεί μέσω 
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του φωτός του Ήλιου της Αλήθειας, 
αυτός ο ζοφερός κόσμος να γίνει φω-
τισμένος, αυτή η υλική επικράτεια να 
απορροφήσει τις ακτίνες του κόσμου 
του πνεύματος, αυτά τα διαφορετικά 
χρώματα να συγχωνευτούν σε ένα 
χρώμα και η μελωδία της δοξολογίας 
να μπορέσει να ανέλθει στο βασίλειο 
της ιερότητάς Σου.

Αληθινά, Συ είσαι ο Παντοκράτωρ 
και ο Πανί σχυρος! 

Αμπντολ-Μπαχά



95

ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ

49. Εγώ είμαι αυτός, ω Κύριέ μου, που 
έχει στρέψει το πρόσωπό του προς 
Εσένα, και έχει προσηλώσει την ελ-
πίδα του στα θαύματα της χάρης Σου 
και στις αποκαλύψεις της ευεργεσίας 
Σου. Σε εκλιπαρώ να μη με αφήσεις 
να στραφώ απογοητευμένος μακριά 
από την πύλη του ελέους Σου, ούτε 
να με εγκαταλείψεις στα πλάσματά 
Σου εκείνα που έχουν απαρνηθεί την 
Υπόθεσή Σου.

Είμαι, ω Θεέ μου, ο υπηρέτης Σου 
και ο γιος του υπηρέτη Σου. Έχω ανα-
γνωρίσει την αλήθεια Σου στις ημέ-
ρες Σου και έχω κατευθύνει τα βήμα-
τά μου προς τις ακτές της ενότητάς 
Σου, ομολογώντας τη μοναδικότητά 
Σου, παραδεχόμενος την ενότητά 
Σου και ελπίζοντας για τη συγχώ-
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ρηση και την άφεσή Σου. Συ έχεις 
τη δύναμη να κάνεις ό,τι επιθυμείς· 
δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από 
Σένα, τον Πανένδοξο, τον Πάντοτε 
Συγχωρούντα.

Μπαχαολλά

50. Συ με βλέπεις, ω Κύριέ μου, με 
το πρόσωπό μου στραμμένο προς 
τον ουρανό της ευεργεσίας Σου και 
τον ωκεανό της εύνοιάς Σου, απο-
τραβηγμένο από κάθε τι άλλο εκτός 
από Σένα. Σου ζητώ στη λαμπρότητα 
του Ήλιου της Αποκάλυψής Σου στο 
Σινά, και στη λάμψη της Σφαίρας 
της χάρης Σου που ακτινοβολεί από 
τον ορίζοντα του Ονόματός Σου, 
του Πάντοτε Συγχωρούντος, να μου 
δώσεις άφεση και να μου δείξεις έλε-
ος. Κατάγραψε, λοιπόν, για μένα με 
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την πένα της δόξας Σου, εκείνο που 
θα με εξυψώσει μέσω του Ονόματός 
Σου στον κόσμο της δημιουρ γίας. 
Βοήθησέ με, ω Κύριέ μου, να στρα-
φώ προς Εσέ να και να ακούσω τη 
φωνή των αγαπημένων Σου, τους 
οποίους οι επίγειες δυνάμεις απέτυ-
χαν να εξασθενίσουν, και η κυριαρχία 
των εθνών αποδείχτηκε ανίσχυρη να 
κρατήσει μακριά Σου, και οι οποίοι, 
προχωρώντας προς Εσένα, είπαν: «Ο 
Θεός είναι ο Κύριός μας, ο Κύριος 
όλων όσοι είναι στον ουρανό και 
όλων όσοι είναι στη γη!»

Μπαχαολλά

51. Ω Θεέ, Κύριέ μας! Προστάτευσέ 
μας με τη χάρη Σου απ’ οτιδήποτε 
μπορεί να είναι απεχθές σε Σένα, και 
παραχώρησέ μας εκείνο που αρμό-
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ζει σε Σένα. Δώσε μας περισσότερο 
από την ευεργεσία Σου και ευλό-
γησέ μας. Δώσε μας άφεση για τα 
πράγματα που έχουμε κάνει, εξάλει-
ψε τις αμαρτίες μας και συγχώρησέ 
μας με την ευσπλαχνική Σου συγ-
χώρηση. Αληθινά, Συ είσαι ο Πλέον 
Εξυψωμένος, ο Αυθύπαρκτος.

Η στοργική Σου πρόνοια έχει πε-
ριβάλει όλα τα δημιουργήματα στους 
ουρανούς και στη γη, και η συγχώ-
ρησή Σου έχει υπερβεί όλη τη δημι-
ουργία. Δική Σου είναι η κυριαρχία· 
στο χέρι σου είναι τα Βασίλεια της 
Δημιουργίας και της Αποκάλυψης· 
στο δεξί Σου χέρι κρατάς όλα τα δη-
μιουργήματα, και στην παλάμη Σου 
είναι τα καθορισμένα όρια της συγ-
χώρησης. Συ συγχωρείς οποιονδήπο-
τε από τους υπηρέτες Σου Σε ευχα-
ριστεί. Αληθινά, Συ είσαι ο πάντοτε 
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Συγχωρών, ο Στοργικός στους πά-
ντες. Τίποτε δε διαφεύγει τη γνώ  ση 
Σου και δεν υπάρχει τίποτα που να 
είναι κρυμ μένο από Σένα.

Ω Θεέ Κύριέ μας! Προστάτευσέ 
μας με την ισχύ της δύναμής Σου, κά-
νε μας ικανούς να εισέλθουμε στον 
θαυμαστό κυματίζοντα ωκεανό Σου 
και δώσε μας εκείνο που αρμόζει κάλ-
λιστα σε Σένα.

Συ είσαι ο Υπέρτατος Άρχων, ο 
Ισχυρός Δη μιουρ γός, ο Εξυψωμένος, 
ο Στοργικός στους πάντες. 

Μπαμπ 

52. Δόξα σε Σένα, ω Κύριε. Συγχώρε-
σε τις αμαρτίες μας, έχε έλεος για μας 
και κάνε μας ικανούς να επιστρέψου-
με σε Σένα. Μη μας αφήσεις να βασι-
ζόμαστε σε κανέναν άλλον εκτός από 
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Σένα και παραχώρησέ μας, μέσω της 
ευεργεσίας Σου, εκείνο που αγαπάς 
και επιθυμείς και αρμόζει κάλλιστα 
σε Σένα. Εξύψωσε τη στάθμη εκεί-
νων που έχουν αληθινά πιστέψει, και 
συγχώρησέ τους με την ευσπλαχνι κή 
Σου συγχώρηση. Αληθινά, Συ εί σαι 
ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρ-
κτος. 

Μπαμπ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

53. Ω Θεέ, και Θεέ όλων των Ονο-
μάτων, και Ποιητή των ουρανών! Σε 
εκλιπαρώ στο Όνομά Σου μέσω του 
οποίου φανερώθηκε Αυτός ο Οποίος 
είναι η Χα ραυγή της ισχύος Σου και 
η Ανατολή της δύναμής Σου, μέσω 
του οποίου κάθε στερεό πράγμα έχει 
ρευστοποιηθεί, και κάθε νεκρό σώμα 
έχει αναζωογονηθεί, και κάθε κινού-
μενο πνεύμα έχει σταθεροποιηθεί 
– Σε εκλιπαρώ να με κάνεις ικανό να 
απαλλαγώ από κάθε προσήλωση σε 
οποιονδήποτε εκτός από Σένα, να 
υπηρετώ την Υπόθεσή Σου, να επιθυ-
μώ ό,τι Συ έχεις επιθυμήσει μέσω της 
δύναμης της κυριαρχίας Σου και να 
εκτελώ ό,τι είναι η ευχαρίστηση της 
θέλησής Σου. 

Σε ικετεύω, επιπλέον, ω Θεέ μου, 
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να ορίσεις για μένα ό,τι θα με κάνει 
αρκετά πλούσιο για να αφήσω κατά 
μέρος οποιονδήποτε εκτός από Σένα. 
Με βλέπεις, ω Θεέ μου, με το πρόσω-
πό μου στραμμένο προς Εσένα, και 
τα χέρια μου να κρατούν σφικτά το 
σχοινί της χάρης Σου. Στείλε σε μένα 
το έλεός Σου, και κατάγραψε για μένα 
ό,τι έχεις καταγράψει για τους εκλε-
κτούς Σου. Ισχυρός είσαι να κάνεις 
ό,τι Σε ευχαριστεί. Δεν υπάρχει άλλος 
Θεός εκτός από Σένα, τον Πάντοτε 
Συγχωρούντα, τον Ευεργετικό στους 
πάντες.

Μπαχαολλά
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ΜΙΚΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Απαγγέλλεται μια φορά το εικοσιτετράωρο, το μεσημέρι

54. Ομολογώ, ω Θεέ μου, ότι με έχεις 
δημιουργήσει για να Σε γνωρίζω και 
να Σε λατρεύω. Μαρτυρώ, αυτή τη 
στιγμή, την αδυναμία μου και τη δύ-
ναμή Σου, τη φτώχεια μου και τον 
πλούτο Σου.

Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός 
από Σένα, τον Βοη θό στον Κίνδυνο, 
τον Αυθύπαρκτο.

Μπαχαολλά
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

55. Δόξα σε Σένα, ω Κύριε Θεέ μου! 
Έχουμε τηρήσει τη Νηστεία σύμ-
φωνα με την εντολή Σου και την 
διακόπτουμε τώρα εξαιτίας της αγά-
πης Σου και της ευχαρίστησής Σου. 
Καταδέξου, ω Θεέ μου, τις πράξεις 
που έχουμε εκτελέσει στο μονοπά-
τι Σου ολοκληρωτικά για χάρη της 
ωραιότητάς Σου με τα πρόσωπά 
μας στραμμένα προς την Υπόθεσή 
Σου, απελευθερωμένοι από οτιδήπο-
τε άλλο εκτός από Σένα. Απόνειμε, 
λοιπόν, τη συγχώρησή Σου σε μας, 
στους προγόνους μας, και σε όλους 
όσοι έχουν πιστέψει σε Σένα και στα 
ισχυρά Σου σημάδια σε αυτή την 
πλέον σπουδαία, αυτή την πλέον 
ένδοξη Αποκάλυψη. Ισχυρός είσαι 
να κάνεις ό,τι επιλέγεις. Συ είσαι, 
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αληθινά, ο Πλέον Εξυψωμένος, ο 
Παντοδύναμος, ο Ασυγκράτητος. 

Μπαχαολλά
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ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

56. Ω Συ ασύγκριτε Θεέ! Ω Συ Κύριε 
της Βασιλείας! Οι ψυχές αυτές είναι ο 
ουράνιος στρατός Σου. Βοή θησέ τις 
και, με τις στρατιές του Υπέρτατου 
Πλήθους, κάνε τις νικηφόρες, έτσι 
ώστε κάθε μία απ’ αυτές να γίνει σαν 
ένα σύνταγμα και να κατακτήσει τις 
χώρες αυτές μέσω της αγάπης του 
Θεού και της φώτισης των θείων δι-
δασκαλιών.

Ω Θεέ! Γίνε ο υποστηρικτής τους 
και ο βοηθός τους, και στην ερημιά, 
στο βουνό, στην κοιλάδα, στα δάση, 
στα λιβάδια, και στις θάλασσες, γίνε 
ο έμπιστός τους, έτσι ώστε να μπο-
ρούν να ανακράζουν με τη δύνα-
μη της Βασιλείας και την πνοή του 
Αγίου Πνεύματος.
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Αληθινά, Συ είσαι ο Ισχυρός, ο Δυ-
νατός και ο Πα ντο κράτωρ, και Συ εί-
σαι ο Σοφός, ο Ακούων και ο Βλέ πων.

Αμπντολ-Μπαχά

57. Ω Συ αγαθέ Κύριε! Δόξα σε Σένα 
που μας έχεις δείξει τον δρόμο της 
καθοδήγησης, έχεις ανοίξει τις πύλες 
της βασιλείας και μας έχεις φανε-
ρώσει τον Εαυτό Σου μέσα από τον 
Ήλιο της Πραγματικότητας. Στους 
τυφλούς έχεις δώσει όραση· στους 
κουφούς έχεις χα ρίσει ακοή· έχεις 
αναστήσει τους νεκρούς· έχεις πλου-
τίσει τους φτωχούς· έχεις δείξει το 
δρόμο σ’ εκείνους που έχουν παρα-
στρατήσει· έχεις οδη γήσει εκείνους 
που έχουν ξερά χείλη στην πηγή της 
καθοδήγησης· έχεις αφήσει τα διψα-
σμένα ψάρια να φτάσουν στον ωκεα-
νό της πραγματικότητας και έ χεις 
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καλέσει τα περιπλανώμενα πουλιά 
στον ροδόκηπο της χάρης.

Ω Συ Παντοδύναμε! Είμαστε οι 
υπηρέτες Σου και οι φτωχοί Σου· είμα-
στε απομακρυσμένοι και ποθούμε την 
παρουσία Σου, διψούμε για το ύδωρ 
της πηγής Σου και είμαστε άρρωστοι, 
ποθώντας σφοδρά τη θεραπεία μας 
από Σένα. Βαδίζουμε στο μονοπάτι 
Σου και δεν έχουμε άλλο σκοπό ή ελ-
πίδα εκτός από τη διάχυση της ευω-
δίας Σου, έτσι ώστε όλες οι ψυχές να 
αναφωνήσουν: «Ω Θεέ, οδήγησέ μας 
στο ευθύ μονοπάτι». Ας ανοίξουν τα 
μάτια τους για να αντικρίσουν το φως 
και ας απελευθερωθούν από το σκο-
τάδι της άγνοιας. Ας συγκεντρωθούν 
γύρω από τον λύχνο της καθοδήγη-
σής Σου. Ας λάβει κάθε άμοιρος ένα 
με ρίδιο. Ας γίνουν οι στερημένοι οι 
έμπιστοι φίλοι των μυστηρίων Σου.
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Ω Παντοδύναμε! Κοίταξέ μας με 
το βλέμμα της ευσπλαχνίας. Χάρισέ 
μας ουράνια επιβεβαίωση. Δώ σε μας 
την πνοή του Αγίου Πνεύματος, έτσι 
ώστε να βοηθηθούμε στην υπηρε-
σία Σου και, σαν άστρα λαμπερά, να 
λάμψουμε σ’ αυτές τις περιοχές με το 
φως της καθοδήγησής Σου.

Αληθινά, Συ είσαι ο Ισχυρός, ο 
Δυνατός, ο Σοφός και ο Βλέπων.

Αμπντολ-Μπαχά

58. Ω Θεέ! Ω Θεέ! Αυτό είναι ένα 
πουλί με σπασμένα φτερά και το πέ-
ταγμά του είναι πολύ αργό – βοήθησέ 
το ώστε να μπορέσει να πετάξει προς 
την κορυφή της ευημερίας και της 
σωτηρίας, να φτερουγίσει με απόλυ-
τη χαρά και ευτυχία μέσα στο απέ-
ραντο διάστημα, να υψώσει τη με-
λωδία του στο Υπέρτατο Όνομά Σου 
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σ’ όλες τις περιοχές, να χαροποιήσει 
τα αφτιά με αυτό το κάλεσμα και να 
λαμπρύνει τα μάτια με το αντίκρισμα 
των σημείων της καθοδήγησης!

Ω Κύριε! Είμαι μόνος, μοναχός 
και ταπεινός. Για μένα δεν υπάρχει 
κανένα στήριγμα εκτός από Σένα, 
κανένας βοηθός εκτός από Σένα 
και κανένας προστάτης εκτός από 
Σένα. Σταθεροποίησέ με στην υπη-
ρεσία Σου, βοήθησέ με με τα πλήθη 
των αγγέλων Σου, κατάστησέ με νι-
κηφόρο στην προώθηση του Λόγου 
Σου και επίτρεψέ μου να μιλώ δυνα-
τά για τη σοφία Σου ανάμεσα στα 
πλάσματά Σου. Αληθινά, Συ είσαι ο 
βοηθός των αδυνάτων και ο υπερα-
σπιστής των μικρών και αληθινά, 
Συ είσαι ο Ισχυρός, ο Δυνατός και ο 
Ασυγκράτητος!

Αμπντολ-Μπαχά




