
Μεγάλη Προσευχή Θεραπείας 
 

Ο Μπαχάολλα επικαλείται το Θεό χρησιμο-
ποιώντας 119 διαφορετικά ονόματα και 41 επωδούς. 
Πρόκειται για μια πολύ σπουδαία προσευχή – φέρει 
μεγάλη δύναμη, είναι εξαγνιστική και αποτελεσματική, 
δίνει «Θεραπεία, Καθοδήγηση, Προστασία και Χαρά 
σε εκείνους που την απαγγέλλουν, που την 
ανακαλύπτουν, που περιδιαβαίνουν την οικία όπου 
βρίσκεται αυτή.»    
 
Αυτός είναι ο Θεραπευτής, ο Επαρκής,  
ο Βοηθός, ο τα πάντα Συγχωρών,  
ο Παντελεήμων. 
 
Σε επικαλούμαι, ω Εξυψωμένε,                         1                          
ω Πιστέ, ω Ένδοξε! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Κυρίαρχε,                           2  

ω Ανορθωτή, ω Κριτή! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
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3     Σε επικαλούμαι, ω Απαράμιλλε,  
ω Αιώνιε, ω Μοναδικέ! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

4     Σε επικαλούμαι, ω Πλέον Εξυμνημένε,  
ω Άγιε, ω Αρωγέ! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

5     Σε επικαλούμαι, ω Παντογνώστη,  
ω Πάνσοφε, ω Παμμέγιστε! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

6       Σε επικαλούμαι, ω Συ Επιεική,  
ω Μεγαλοπρεπή, ω Διατάσσων! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

7       Σε επικαλούμαι, ω Αγαπημένε,  
ω Λατρεμένε, ω Εκστατικέ! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
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Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Παντοδύναμε,                      8 

ω Υποστηρικτή, ω Ισχυρέ! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Άρχων,                                9 

ω Αυθύπαρκτε, ω Παντογνώστη! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Πνεύμα,                             10 

ω Φως, ω Πλέον Φανερέ! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Συ συχνά                            11 

από τους πάντες Επικαλούμενε,  
ω Συ στους πάντες Γνωστέ,  
ω Συ από τους πάντες Κρυμμένε!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
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12     Σε επικαλούμαι, ω Απόκρυφε,  
ω Θριαμβευτή, ω Χορηγέ! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, 
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

13 .   Σε επικαλούμαι, ω Παντοδύναμε,  
ω Συμπαραστάτη, ω Αποκρύπτων!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

14     Σε επικαλούμαι, ω Πλάστη,  
ω Συ που ικανοποιείς, ω Συ που εκριζώνεις!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

15     Σε επικαλούμαι, ω Ανατέλλων,  
ω Συναθροίζων, ω, Εξυψώνων!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

16     Σε επικαλούμαι, ω Συ που τελειοποιείς,  
ω Αδέσμευτε, ω Ευεργετικέ!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
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Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

Σε επικαλούμαι, ω Αγαθοεργέ,                         17 

ω Αποστερών, ω Δημιουργέ! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Έξοχε,                                18 

ω Περικαλλή, ω Μεγαλόψυχε! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Δίκαιε,                                19 

ω Φιλεύσπλαχνε, ω Γενναιόδωρε! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Επιβλητικέ στους πάντες,   20 

ω Πάντοτε Διαρκή, ω Παντογνώστη!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Συ Μεγαλόπρεπε,               21 
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ω Πανάρχαιε, ω Μακρόθυμε!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

22     Σε επικαλούμαι, ω Καλά Διαφυλαγμένε,  
ω Κύριε της Χαράς, ω Ποθητέ!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

23     Σε επικαλούμαι, ω Συ Αγαθέ στους  
      πάντες, ω Συ Οικτίρμων στους πάντες,  

ω Πλέον Καλοκάγαθε!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

24     Σε επικαλούμαι, ω Λιμάνι για τους πάντες,  
ω Καταφύγιο για τους πάντες,  
ω Προστάτη των πάντων!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

25 Σε επικαλούμαι, ω Συμπαραστάτη των            
      πάντων, ω Συ Παράκλητε από τους πάντες,  
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ω Αναγεννητή!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Φανερωτή,                          26  
ω Εξολοθρευτή, ω Πλέον Επιεική!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Συ Ψυχή μου,                      27  
ω Συ Αγαπημένε μου, ω Συ Πίστη μου!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Συ που σβήνεις                   28 

κάθε δίψα, ω Υπέρτατε Κύριε,  
ω Πλέον Πολύτιμε!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Μεγίστη Ανάμνηση,           29 

ω Πλέον Ευγενές Όνομα,  
ω Πανάρχαια Οδέ!  
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Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

30     Σε επικαλούμαι, ω Πανύμνητε,  
ω Πάνσεπτε, ω Καθαγιασμένε! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

31     Σε επικαλούμαι, ω Λυτρωτή,  
ω Σύμβουλε, ω Ελευθερωτή! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

32     Σε επικαλούμαι, ω Φίλε, ω Θεράπων,  
ω Σαγηνευτή! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

33     Σε επικαλούμαι, ω Δόξα, ω Ωραιότητα,  
ω Ευεργετικέ! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
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Σε επικαλούμαι, ω Πλέον Έμπιστε,                  34 

ω Συ που αγαπάς καλύτερα απ’όλους,  
ω Κύριε της Αυγής!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Συ που αναφλέγεις,             35 

ω Συ που λαμπρύνεις, ω Φορέα Χαράς!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Κύριε της                            36 

Γενναιοδωρίας, ω Πλέον Οικτίρμων,   
ω Πλέον Ελεήμων!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 
Σε επικαλούμαι, ω Αδιάλειπτε, ω Ζωοδότη,     37     
ω Πηγή όλης της ύπαρξης! 
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
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38     Σε επικαλούμαι, ω Συ που διαπερνάς                 
τα πάντα, ω Συ τα πάντα Βλέπων Θεέ,  
ω Κύριε του Λόγου!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 

 
39 Σε επικαλούμαι, ω Φανερέ κι όμως  
      Απόκρυφε, ω Αόρατε κι όμως Φημισμένε,  

ω Θεατή περιζήτητε σ’όλους!  
Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,  
Συ ο Διαρκής, ω Συ Διαρκή! 
 

40     Σε επικαλούμαι, ω Συ που θανατώνεις 
τους Αγαπώντες, ω Θεέ της Χάρης  
για τους αμαρτωλούς! 
 

41     Ω Επαρκή, Σε επικαλούμαι, ω Επαρκή! 
42 Ω Θεραπευτή, Σε επικαλούμαι,  
      ω Θεραπευτή! 
43     Ω Διαρκή, Σε επικαλούμαι, ω Διαρκή! 
44     Συ ο Αιώνιος, ω Συ Αιώνιε! 
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Καθαγιασμένος είσαι Συ ω Θεέ μου!                45 

Σε ικετεύω στη γενναιοδωρία Σου, μέσω 
της οποίας άνοιξαν διάπλατα οι πύλες της 
ευεργεσίας και της χάρης Σου, μέσω της 
οποίας εγκαταστάθηκε ο Ναός της 
Αγιότητάς Σου πάνω στο θρόνο της 
αιωνιότητας. Και στο έλεός Σου με το οποίο 
κάλεσες όλα τα δημιουργήματα στην 
τράπεζα των ευεργεσιών και των δωρεών 
Σου. Και στη χάρη Σου μέσω της οποίας 
αποκρίθηκες στον εαυτό Σου με τη λέξη 
“Ναι” εκ μέρους όλων όσων υπάρχουν 
στον ουρανό και στη γη, την ώρα όταν η 
κυριαρχία και το μεγαλείο Σου 
αποκαλύφτηκαν, την ώρα της αυγής όταν η 
ισχύς της κυριαρχίας Σου φανερώθηκε. Και 
πάλι Σε ικετεύω σ’αυτά τα πλέον περικαλλή 
ονόματα, σ’αυτές τις πλέον ευγενείς και 
έξοχες ιδιότητες και στην πλέον Εξυψωμένη 
Ανάμνησή Σου και στην πιο αγνή και άσπιλη 
Ωραιότητά Σου και στο κρυμμένο Σου Φως 
στην πλέον απόκρυφη σκηνή και στο Όνομά 
Σου, το καλυμμένο με το ένδυμα της οδύνης 

 13  



κάθε πρωί και βράδυ, να προστατεύεις τον 
φέροντα αυτής της ευλογημένης Πινακίδας 
και όποιον την απαγγέλλει και όποιον την 
ανακαλύπτει και όποιον περιδιαβαίνει την 
οικία όπου βρίσκεται αυτή. Θεράπευσε, 
λοιπόν, μ’αυτήν, κάθε ασθενή, άρρωστο και 
άπορο, από κάθε συμφορά και θλίψη, από 
κάθε απεχθή οδύνη και λύπη, και 
καθοδήγησε μ’αυτήν οποιονδήποτε επιθυμεί 
να εισέλθει στα μονοπάτια της καθοδήγησής 
Σου και στις οδούς της συγχώρησης και της 
χάρης Σου. 

 
46 Συ είσαι, αληθινά, ο Ισχυρός,  
      ο τα Πάντα Πληρών, ο Θεραπεύων,  
      ο Προστάτης, ο Δωρητής, ο Οικτίρμων,  
      ο Γενναιόδωρος στους πάντες,   
      ο Παντελεήμων. 

                                           
Μπαχάολλα 
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Προσευχή Θεραπείας 
 
Στο Όνομά Του, το Εξυψωμένο, το 

Ανώτατο, το Υπέρτατο! 
 
Δοξασμένος είσαι Συ, Ω Κύριε, Θεέ 

μου! Ω Συ ο Οποίος είσαι ο Θεός μου, ο 
Αφέντης μου, και ο Κύριός μου, και το 
Στήριγμά μου, και η Ελπίδα μου, και το 
Καταφύγιό μου, και το Φως μου. Σου ζητώ 
στο Κρυμμένο και Διαφυλαγμένο Όνομά 
Σου, που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από τον 
Ίδιο Σου τον Εαυτό, να προστατεύσεις τον 
κάτοχο αυτής της πινακίδας από κάθε 
συμφορά και ασθένεια, και από κάθε φαύλο, 
άνδρα ή γυναίκα, από την κακία των 
κακόβουλων και από τη δολοπλοκία των 
απίστων. Φύλαξέ τον, επιπλέον, ω Θεέ μου, 
από κάθε πόνο και στενοχώρια, ω Εσύ που 
κρατάς στα χέρια Σου την κυριαρχία όλων 
των πραγμάτων. 
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Εσύ, αληθινά, είσαι ισχυρός υπεράνω 
όλων των πραγμάτων. Εσύ πράττεις όπως 
επιθυμείς, και ορίζεις όπως Σε ευχαριστεί. 

 
Ω Συ Βασιλέα των Βασιλέων! Ω Συ 

αγαθέ Κύριε! Ω Συ Πηγή της πανάρχαιας 
ωραιότητας, της χάρης, της γενναιοδωρίας 
και της δωρεάς, ω Συ Θεράπων των 
ασθενειών! Ω Συ Πληρών τις ανάγκες! Ω Συ 
Φως του Φωτός! Ω Συ Φως υπεράνω κάθε 
Φωτός! Ω Συ Φανερωτή κάθε Αποκάλυψης! 
Ω Συ Οικτίρμων! Ο Συ Ελεήμων! Έχε έλεος 
για τον κάτοχο αυτής της Πινακίδας με το 
μέγιστο έλεός Σου και την άφθονη χάρη 
Σου, ω Συ Φιλεύσπλαχνε, ω Συ Γενναιόδωρε! 
Φύλαξέ τον επίσης μέσω της προστασίας 
Σου, από οτιδήποτε μπορεί να απεχθάνονται 
η καρδιά και ο νους του. Από εκείνους που 
είναι προικισμένοι με δύναμη, Εσύ, αληθινά,  
είσαι ο πλέον ισχυρός. Η Δόξα του Θεού 
αναπαύεται σε σένα, ω Συ ανατέλλων ήλιε! 
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Πιστοποίησε αυτό που ο Θεός έχει 
πιστοποιήσει για τον ίδιο Του τον Εαυτό, ότι 
δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, 
τον Παντοδύναμο, τον Πολυαγαπημένο. 

 
Μπαχάολλα 
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Η Πινακίδα της Φωτιάς 
 

Η Πινακίδα της Φωτιάς είναι μια από τις πιο 
γνωστές Πινακίδες του Μπαχάολλα. Κατέχει μεγάλες 
δυνάμεις, και οι πιστοί την απαγγέλλουν συχνά σε 
στιγμές δυσκολίας και δοκιμασίας. Η Πινακίδα 
αποκαλύφτηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο 
Μπαχάολλα περιστοιχιζόταν από μεγάλες συμφορές 
και θλίψεις, λόγω της εχθρότητας, της προδοσίας και 
των ατιμωτικών πράξεων εκείνων των λίγων ατόμων 
που είχαν κάποτε ισχυριστεί ότι ήταν βοηθοί της 
Πίστης του Θεού.            
 
Στο όνομα του Θεού, του Πανάρχαιου,  
του Μεγίστου. 
 

1 Πραγματικά οι καρδιές των ειλικρινών  
      καίγονται στη φωτιά του χωρισμού:  

Πού είναι η ακτινοβολία  
του φωτός της Όψης Σου,  
ω Αγαπημένε των κόσμων; 
 

2 Αυτοί που βρίσκονται κοντά Σου έχουν  
      εγκαταλειφθεί στο σκοτάδι της απόγνωσης: 

Πού είναι η λάμψη του πρωινού  

 18  



της επανασύνδεσης μ’ Εσένα,  
ω Επιθυμία του κόσμων; 

 
Τα σώματα των εκλεκτών Σου σπαρταρούν       3 
πάνω σε απομακρυσμένες αμμουδιές: 
Πού είναι ο Ωκεανός της παρουσίας Σου,  
ω Γητευτή των κόσμων; 
 
Χέρια ικετευτικά υψώνονται στον ουρανό         4  
της χάρης και της γενναιοδωρίας Σου: 
Πού είναι οι βροχές της δωρεάς Σου,  
ω Αποκρινόμενε των κόσμων; 
 
Οι άπιστοι έχουν ξεσηκωθεί τυραννικά              5 

από κάθε πλευρά: 
Πού είναι η ακαταμάχητη δύναμη  
της επιτακτικής Σου πένας, 
ω Κατακτητή των κόσμων; 
 
Το γάβγισμα των σκύλων ηχεί δυνατά               6 

από κάθε μεριά: 
Πού είναι το λιοντάρι του δάσους  
της δύναμής Σου,  
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ω Τιμωρέ των κόσμων; 
 

7       Ψυχρότητα έχει καταλάβει όλη  
την ανθρωπότητα: 
Πού είναι η θαλπωρή της αγάπης Σου, 
ω Φωτιά των κόσμων; 
 

8       Η συμφορά έχει φτάσει στο  
αποκορύφωμά της: 
Πού είναι τα σημάδια  
της συμπαράστασής Σου,  
ω Σωτηρία των κόσμων; 
 

9       Σκοτάδι έχει σκεπάσει τους  
περισσότερους λαούς: 
Πού είναι η λαμπρότητα του μεγαλείου Σου, 
ω Ακτινοβολία των κόσμων; 
 

 
10    Οι τράχηλοι των ανθρώπων  

είναι τεντωμένοι από τη μοχθηρία: 
Πού είναι τα ξίφη της εκδίκησής Σου, 
ω Καταστροφέα των κόσμων; 
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Η ταπείνωση έχει φτάσει στα                            11                                   
Έσχατα βάθη της: 
Πού είναι τα εμβλήματα της δόξας Σου, 
ω Δόξα των κόσμων; 
Θλίψεις έχουν καταβάλει το Φανερωτή            12 

του Ονόματός Σου, του Παντελεήμονα: 
Πού είναι η χαρά της Αυγής  
της Αποκάλυψής Σου,  
ω Τέρψη των κόσμων; 
 
Αγωνία έχει κυριεύσει όλους                            13 

τους λαούς της γης: 
Πού είναι τα σύμβολα  
της ευχαρίστησής Σου,  
ω Χαρά των κόσμων; 
 
Βλέπεις την Ανατολή των σημείων Σου            14 
καλυμμένη από κακόβουλες υποβολές: 
Πού είναι τα δάκτυλα της ισχύος Σου, 
ω Δύναμη των κόσμων; 
 
Βασανιστική δίψα έχει καταβάλει                     15 

όλους τους ανθρώπους: 
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Πού είναι το ποτάμι της ευεργεσίας Σου, 
ω Έλεος των κόσμων; 
 

16     Η απληστία έχει αιχμαλωτίσει                           
όλη την ανθρωπότητα: 
Πού είναι οι ενσαρκώσεις της ποδέσμευσης,  
ω Κύριε των κόσμων; 
 

17     Εσύ βλέπεις Αυτόν τον Αδικημένο  
μοναχό Του στην εξορία: 
Πού είναι οι στρατιές του ουρανού  
της Εντολής Σου,  
ω Κυρίαρχε των κόσμων; 
 

18      Έχω μείνει εγκαταλειμμένος  
σε έναν ξένο τόπο: 
Πού είναι τα εμβλήματα  
της αφοσίωσής Σου, 
ω Εμπιστοσύνη των κόσμων; 
 

19     Η αγωνία του θανάτου έχει κυριεύσει  
όλους τους ανθρώπους: 
Πού είναι τα κύματα του Ωκεανού Σου  
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της αιώνιας ζωής,  
ω Ζωή των κόσμων; 
 
Οι ψίθυροι του Σατανά                                     20                       
έχουν εμφυσηθεί σε κάθε πλάσμα: 
Πού είναι το μετέωρο της φωτιάς Σου, 
ω Φως των κόσμων; 
 
Η μέθη του πάθους έχει διαφθείρει το              21 
μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας: 
Πού είναι οι χαραυγές της αγνότητας, 
ω Επιθυμία των κόσμων; 
 
Βλέπεις Αυτόν τον Αδικημένο                          22 

σκεπασμένο από την τυραννία  
ανάμεσα στους Σύριους: 
Πού είναι η ακτινοβολία  
του ανατέλλοντος φωτός Σου,  
ω Φως των κόσμων; 
 
Βλέπεις ότι Μου είναι απαγορευμένο               23  
να μιλήσω: 
Τότε από πού θα ξεπηδήσουν  
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οι μελωδίες Σου,  
ω Αηδόνι των κόσμων; 
 

24     Οι περισσότεροι άνθρωποι                                
είναι βυθισμένοι στην ψευδαίσθηση  
και σε μάταιες φαντασιώσεις: 
Πού είναι οι εκφραστές  
της βεβαιότητάς Σου,  
ω Πεποίθηση των κόσμων; 
 

25     Ο Μπαχά πνίγεται  
σε μια θάλασσα δοκιμασιών: 
Πού είναι η Κιβωτός της σωτηρίας Σου, 
ω Σωτήρα των κόσμων; 
 

26     Βλέπεις τη Χαραυγή των λόγων Σου  
μέσα στο σκοτάδι της δημιουργίας: 
Πού είναι ο ήλιος του ουρανού  
της χάρης Σου,  
ω Φωτοδότη των κόσμων; 
 

27     Οι λύχνοι της αλήθειας και 
της αγνότητας, της αφοσίωσης  
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και της τιμής έχουν σβηστεί: 
Πού είναι τα σημάδια  
της εκδικητικής οργής Σου,  
ω Συ που κινείς τους κόσμους; 
                                                                       
Μπορείς να δεις κανέναν που Σε έχει               28 

υπερασπιστεί ή που αναλογίζεται τα όσα 
έχουν συμβεί σ’ Αυτόν στο μονοπάτι της 
αγάπης Σου; 
Εδώ σταματά η πένα Μου, 
ω Αγαπημένε των κόσμων. 
 
Τα κλαδιά του Θείου Δέντρου του Λωτού           29   
βρίσκονται σπασμένα από τους  
θυελλώδεις ανέμους του πεπρωμένου: 
Πού είναι τα λάβαρα  
της συμπαράστασής Σου, 
ω Υπέρμαχε των κόσμων; 
 
Αυτό το Πρόσωπο είναι κρυμμένο                      30 

στη σκόνη της συκοφαντίας: 
Πού είναι οι αύρες της ευσπλαχνίας Σου, 
ω Έλεος των κόσμων; 
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31     Ο μανδύας της ιερότητας έχει κηλιδωθεί           
από τους ανθρώπους της απάτης: 
Πού είναι το ένδυμα της αγιοσύνης Σου, 
ω Διακοσμητή των κόσμων; 
 

32   Η θάλασσα της χάρης έχει ακινητοποιηθεί        
εξαιτίας των όσων έχουν διαπράξει  
τα χέρια των ανθρώπων: 
Πού είναι τα κύματα της ευεργεσίας Σου, 
ω Επιθυμία των κόσμων; 
 

33 Η πύλη που οδηγεί προς τη Θεία Παρουσία  
      έχει κλειδωθεί εξαιτίας της τυραννίας  

των εχθρών Σου: 
Πού είναι το κλειδί της δωρεάς Σου, 
ω Απελευθερωτή των κόσμων; 
 

34 Τα φύλλα είναι κιτρινισμένα από τους  
      δηλητηριώδεις ανέμους της ανταρσίας: 

Πού είναι η καταιγίδα  
από τα σύννεφα της ευεργεσίας Σου, 
ω Δωρητή των κόσμων; 
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Το σύμπαν έχει σκοτεινιάσει από                     35       
τη σκόνη της αμαρτίας: 
Πού είναι οι αύρες της συγχώρησής Σου, 
ω Συγχωρών των κόσμων; 
 
Αυτός ο Νέος είναι μόνος                                36  
σε έναν ερημωμένο τόπο: 
Πού είναι η βροχή της ουράνιας χάρης Σου, 
ω Χορηγέ των κόσμων; 
 
Ω Υπέρτατη Πένα, ακούσαμε το πιο                37 

γλυκό Σου κάλεσμα στο αιώνιο βασίλειο: 
Δώσε προσοχή στα όσα λέει  
η Γλώσσα του Μεγαλείου,  
ω Αδικημένε των κόσμων! 
 
Αν δεν υπήρχε η ψυχρότητα                             38 

πώς θα μπορούσε να επικρατήσει  
η ζεστασιά των λόγων Σου,  
ω Ερμηνευτή των κόσμων; 
 
Αν δεν υπήρχε η συμφορά πώς θα μπορούσε   39        

      να λάμψει ο ήλιος της υπομονής Σου,  
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ω Φως των κόσμων; 
 

40     Μην θρηνείς εξαιτίας των κακών.                      
Έχεις δημιουργηθεί για να υποφέρεις  
και να υπομένεις,  
ω Υπομονή των κόσμων. 
 

41     Πόσο γλυκιά ήταν η ανατολή Σου στον               
ορίζοντα της Συνθήκης ανάμεσα στους  
υποκινητές της ανταρσίας, και πόσο γλυκός  
ο πόθος Σου για το Θεό,  
ω Αγάπη των κόσμων. 
 

42     Χάρη σ’ Εσένα στήθηκε το λάβαρο  
της ανεξαρτησίας στις πιο ψηλές κορυφές  
και γέμισε από κύματα  
η θάλασσα της ευεργεσίας,  
ω Μαγεία των κόσμων. 
 

43     Με την απομόνωσή Σου έλαμψε ο Ήλιος  
της Μοναδικότητας και με την εξορία Σου 
στολίστηκε η γη της Ενότητας.  
Να είσαι υπομονετικός,  
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ω Συ Εξόριστε των κόσμων. 
 
Κάναμε την ταπείνωση ένδυμα της δόξας         44     
και την οδύνη στολίδι του ναού Σου,  
ω Καύχημα των κόσμων. 
 
Βλέπεις πως οι καρδιές είναι γεμάτες μίσος      45    
και στο χέρι Σου είναι να παραβλέπεις,  
ω Συ Αποκρύπτων τις αμαρτίες των κόσμων. 
 
Όταν τα ξίφη αστράφτουν προχώρα!                46     
Όταν τα βέλη εκτοξεύονται όρμα! 
ω Συ Θυσία των κόσμων. 
 
Θρηνείς Εσύ ή να θρηνήσω Εγώ;                     47 

Καλύτερα να οδύρομαι Εγώ  
επειδή είναι λίγοι οι υπέρμαχοί Σου,  
ω Συ που έχεις προκαλέσει  
το θρήνο των κόσμων. 

 
Αληθινά, άκουσα το Κάλεσμά Σου,                  48 

ω Πανένδοξε Αγαπημένε. Το πρόσωπο  
του Μπαχά φλέγεται τώρα από τη  
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θέρμη της δοκιμασίας και από τη φωτιά  
του λαμπρού Σου λόγου και με πίστη  
Αυτός έχει ανυψωθεί στον τόπο της  
θυσίας, προσβλέποντας στη  
δική Σου ευχαρίστηση,  
ω Εντολέα των κόσμων. 

 
49     Ω Αλή-Ακμπάρ, ευχαρίστησε τον Κύριό           

Σου γι’αυτή την Πινακίδα από την  
οποία μπορείς να εισπνεύσεις  
την ευωδία της πραότητάς Μου  
και να μάθεις τα όσα Μας συνέβησαν  
στο μονοπάτι του Θεού,  
του Λατρεμένου όλων των κόσμων. 
 

50     Αν όλοι οι υπηρέτες διαβάσουν  
αυτή την Πινακίδα και την αναλογιστούν  
θα ανάψει στις φλέβες τους μια φωτιά  
που θα αναφλέξει τους κόσμους. 

                                 
Μπαχάολλα 
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Προσευχή για Γονείς 
 

Ω Θεέ, Θεέ μου!  
Σε ικετεύω στο αίμα των ειλικρινών Σου 

λάτρεων που μαγεύτηκαν τόσο από το γλυκό 
Σου λόγο ώστε έσπευσαν στον Κολοφώνα 
της Δόξας, στον τόπο του Πλέον ένδοξου 
μαρτυρίου, και σε εκλιπαρώ στα μυστήρια 
που βρίσκονται φυλαγμένα στη γνώση Σου 
και στα μαργαριτάρια που είναι κρυμμένα 
στον ωκεανό της γενναιοδωρίας Σου, να 
δώσεις  άφεση σ’εμένα και στον πατέρα μου 
και στη μητέρα μου. Απ’ αυτούς που 
δείχνουν έλεος, Εσύ είσαι αληθινά ο Πλέον 
Ελεήμων. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός 
από Εσένα, τον Πάντοτε Συγχωρούντα, το 
Γενναιόδωρο στους πάντες. 

 
Μπαχάολλα 
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