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al Casei Universale a Dreptății,
lansate cu ocazia comemorării
trecerii a o sută de ani de la
înălțarea lui ‘Abdu’l-Bahá

E

l este Dumnezeu.
O, tu, care încercuiești în
adorare Locul în jurul căru‑
ia se rotește Adunarea din înalturi!
Ridică-ți mâinile în semn de recu‑
noștință la Pragul singurului Dum‑
nezeu adevărat și spune: O, Tu, cea
mai înaltă aspirație a fiecărui iubitor
înflăcărat! O, Tu, Călăuza fiecărui
suflet rătăcitor! Tu i-ai acordat aces‑
tui slujitor firav favoarea binecuvân‑
tărilor Tale infinite și l-ai condus
pe acest biet nefericit către Pragul
unității Tale. Tu ai înălțat până la
aceste buze uscate apele vii ale bună‑
tății Tale iubitoare și ai reînviat acest

suflet ostenit și veșted cu adierile
îndurării divine. Îți aduc mulțumiri
pentru a-mi fi acordat o porție com‑
pletă din favoarea Ta cea mai mare
și pentru a-mi fi conferit onoarea
de a ajunge la Pragul Tău sacru.1 Te
implor să îmi acorzi o porție nelimi‑
tată din darurile Împărăției Tale din
înalturi. Acordă ajutorul Tău. Con‑
feră favoarea Ta plină de har.

O

, Tu, Prieten nevăzut! O,
Dorință a tuturor celor din
lumea aceasta și din lumea
ce va să vină! O, Tu, Îndrăgitule plin
de compasiune! Aceste suflete nepu‑
tincioase sunt captivate de iubirea Ta
și aceste făpturi firave caută adăpost
1
Referire la Mausoleul lui
Bahá’u’lláh
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la Pragul Tău. În fiece noapte, ei
suspină și gem în depărtarea lor de
Tine și, în fiece dimineață, se tângu‑
ie și plâng din cauza atacului violent
al celor pizmași. În fiecare moment
sunt îndurerați de un nou chin și la
orice suflare sunt sever încercați de
tirania fiecărui asupritor hain. Laudă
Ție că în ciuda acestui fapt, ei sunt
aprinși ca un templu al focului și
strălucesc cu splendoare ca soarele și
luna. Ei stau semeți ca niște stindar‑
de înălțate în Cauza lui Dumnezeu
și zoresc ca niște călăreți viteji în
arenă. Au înflorit precum gingașele
flori și sunt plini de bucurie ca tran‑
dafirii surâzători. De aceea, o, Tu,
Cel care asiguri mijloacele cu iubire,
ajută cu bunăvoință aceste suflete
sfinte prin harul Tău ceresc, conferit
11

din Împărăția Ta și îngăduie ca aces‑
te ființe sfințite să poată manifesta
semnele Celui Mai Înalt. Tu ești Cel
Atotdarnic, Cel Compătimitor, Cel
Atotmilostiv, Cel Plin de Compasi‑
une.

O

, Tu, Domn iubitor și fără de
seamăn! Deși lipsiți de pu‑
tință și vrednicie, fiindu-ne
nespus de greu să îndurăm necazu‑
rile, totuși darurile vredniciei și pu‑
tinței ne sunt conferite de Tine. O,
Doamne! Dă-ne putință și vrednicie
ca să dăm dovadă de cea mai mare
statornicie, să renunțăm la lumea
aceasta și la oamenii ei, să aprindem
focul iubirii de Tine și asemenea
lumânărilor aprinse, să ardem cu o
flacără mistuitoare răspândind în de‑
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părtări lumina noastră.
O, Domn al Împărăției! Izbăveș‑
te-ne de această lume a închipuirilor
deșarte și condu-ne către tărâmul
infinitului. Îngăduie-ne să fim eli‑
berați în totalitate de această viață
inferioară și fă în așa fel încât să fim
binecuvântați cu darurile îmbelșuga‑
te ale Împărăției. Descătușează-ne de
această lume a neantului care poartă
aparența realității și conferă-ne viață
veșnică. Dăruiește-ne bucuria și în‑
cântarea și acordă-ne darul veseliei
și al mulțumirii. Mângâie-ne inimile
și dăruiește pace și liniște sufletelor
noastre, pentru ca la înălțarea în
Împărăția Ta să putem ajunge în
prezența Ta și să ne bucurăm în tă‑
râmurile de sus. Tu ești Dăruitorul,
Dătătorul, Cel Atotputernic!
13

O

, eternul meu Îndrăgit și
adoratul meu Prieten! Până
când voi rămâne lipsit de
prezența Ta și amarnic îndurerat de
îndepărtarea de Tine? Spre lăcașuri‑
le Împărăției Tale cerești condu-mă
și pe locul apariției Tărâmului Tău
celest pogoară asupra mea privirea
bunătății Tale iubitoare.
O, Tu, Domn Omnipotent! Nu‑
mără-mă printre locuitorii Împără‑
ției. Această lume muritoare este să‑
lașul meu; primește-mă să locuiesc
pe tărâmurile Celui Fără de Loc.
Aparțin acestui plan pământesc; re‑
varsă asupra mea strălucirea luminii
Tale glorioase. Sălășluiesc în această
lume a țărânei; fă-mă un locuitor al
tărâmului Tău ceresc, ca să-mi pot
da viața pe calea Ta și să împlinesc
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dorința inimii mele, să-mi încunun
capul cu diadema favorii divine și să
înalț strigătul triumfal: „O, Slavă a
lui Dumnezeu, Cel Mai Slăvit!”

O

, Tu, bunule Domn! Aces‑
te suflete sunt prietenii Tăi
strânși laolaltă și exaltați de
dragostea Ta. Ei sunt fermecați de
razele frumuseții Tale și captivați de
buclele Tale cu îmbătător parfum
de mosc. Ei Ți-au închinat inimile
și, smeriți și neajutorați, pribegesc
pe calea Ta. Ei au părăsit prieten și
străin deopotrivă și s-au atașat de
unitatea Ta, plecându-se în adorare
înaintea Ta.
Ei aparțineau acestei lumi infe‑
rioare; Tu i-ai primit în Împărăția
15

Ta. Ei erau ca niște plante veștede în
pustia deprivării și pierzaniei; Tu ai
făcut din ei puieții grădinii cunoaș‑
terii și înțelegerii. Vocile lor erau
stinse; Tu i-ai făcut să vorbească. Ei
erau abătuți; Tu ai revărsat lumină
asupra lor. Ei erau ca un sol uscat și
arid; Tu i-ai transformat într-o gră‑
dină de trandafiri a semnificațiilor
lăuntrice. Ei erau ca niște copii în
lumea umanității; Tu le-ai permis să
atingă maturitatea cerească.
O, Tu, Singurul bun! Oferă-le
scăpare și refugiu la adăpostul pro‑
tecției Tale și ocrotește-i de teste și
încercări. Dă-le ajutorul Tău invizi‑
bil și conferă-le harul Tău de netă‑
găduit.
O, Tu, Domn bun și îndrăgit! Ei
sunt ca trupul și Tu ești Spiritul vie‑
16

ții. Prospețimea și frumusețea trupu‑
lui depind de harul spiritului. Prin
urmare, ei au nevoie de confirmările
Tale și tânjesc după puterea susți‑
nătoare a Duhului Sfânt în această
nouă Revelație. Tu ești Cel Puternic.
Tu ești Dăruitorul, Cel care asiguri
mijloacele, Dătătorul și Iertătorul.
Tu ești Singurul care strălucește pu‑
ternic din Tărâmul invizibil.

O

, Divină Providență! S-au
ivit dificultăți năucitoare și
au apărut obstacole formi‑
dabile. O, Doamne! Îndepărtează
aceste necazuri și arată dovezile pu‑
terii și forței Tale. Ușurează aceste
greutăți și netezește-ne drumul de-a
lungul acestei căi anevoioase. O, Di‑
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vină Providență! Obstacolele sunt
neînduplecate, iar truda și greutățile
noastre sunt îmbinate cu nenumăra‑
te suferințe. Nu avem niciun ajutor
și niciun sprijin în afară de Tine.
Ne-am pus toate speranțele în Tine
și ne lăsăm toate treburile în grija
Ta. Tu ești Călăuza, Cel care risi‑
pește orice dificultate și Tu ești Cel
Înțelept, Văzătorul și Cel ce aude.

O

, Dumnezeu al Milei! O, Tu,
Singurul Omnipotent! Nu
sunt decât un slujitor firav,
plăpând și neajutorat, dar am fost
ocrotit în adăpostul harului și fa‑
vorii Tale, hrănit la sânul milei Tale
și crescut la pieptul bunătății Tale
iubitoare. O, Doamne! Cu toate că
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sunt sărac și nevoiaș, totuși fiece
nevoiaș este făcut prosper prin mă‑
rinimia Ta, în timp ce fiece bogat,
dacă e lipsit de favorurile Tale, este
într-adevăr sărac și dezolat.
O, Divină Providență! Dă-mi tă‑
ria de a purta această povară grea
și dă-mi puterea să apăr acest dar
suprem, pentru că atât de intensă
este forța testelor și atât de cum‑
plit atacul încercărilor, încât fiecare
munte este prefăcut în praf și pul‑
bere, iar vârful cel mai înalt este
spulberat fără urmă. Tu știi foarte
bine că în inima mea nu caut altceva
decât amintirea Ta și în sufletul meu
nu îmi doresc nimic altceva decât
dragostea Ta. Ridică-mă pentru a-i
sluji pe cei iubiți de Tine și lasă-mă
să îmi duc traiul pentru totdeauna
19

în servitute la Pragul Tău. Tu ești
Cel Iubitor. Tu ești Domnul felurite‑
lor daruri.

O

, Divină Providență! Trezeș‑
te-mă și fă-mă conștient. Fămă să fiu detașat de orice
altceva în afară de Tine și captivea‑
ză-mă prin dragostea pentru frumu‑
sețea Ta. Adie asupra mea suflarea
Sfântului Duh și îngăduie-mi să as‑
cult chemarea Împărăției Abhá. Dă‑
ruiește-mi putere cerească și aprinde
lampa spiritului în iatacul cel mai lă‑
untric al inimii mele. Eliberează-mă
de orice legătură și izbăvește-mă de
orice atașament, ca să nu prețuiesc
nicio dorință în afară de cea a bu‑
nului Tău plac, să nu caut nimic în
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afară de Chipul Tău și să nu calc
pe nicio altă cale decât pe calea Ta.
Îngăduie-mi să îi pot face pe cei ne‑
păsători să devină conștienți și pe cei
adormiți să se trezească, ca să le pot
oferi apa vieții celor cu buzele arse
de sete și să le aduc vindecare divină
celor bolnavi și suferinzi.
Deși sunt neînsemnat, înjosit
și sărac, Tu ești limanul și refugiul
meu, susținătorul și ajutorul meu.
Pogoară-Ți ajutorul în așa fel, încât
toți să fie uimiți. O, Dumnezeule!
Tu ești, cu adevărat, Cel Atotputer‑
nic, Cel Mai Plin de Forță, Dăruito‑
rul, Dătătorul și Atotvăzătorul.
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E

l este Dumnezeu.
O Doamne, Dumnezeul
meu! Mi-am îndreptat fața
către Tine și implor revărsările
oceanului vindecării Tale. Ajută-mă
cu bunăvoință, o, Doamne, să Îți
slujesc poporul și să îi vindec pe
slujitorii Tăi. Dacă Tu mă vei ajuta,
remediul pe care îl ofer va deveni un
leac vindecător pentru fiecare boală,
o sorbitură de ape dătătoare de viață
care să aline orice sete arzătoare și
un balsam liniștitor pentru fiecare
inimă plină de dor. Dacă Tu nu mă
vei ajuta, nu va fi decât necaz și cu
greu voi aduce vindecare vreunui
suflet.
O, Doamne, Dumnezeul meu!
Ajută-mă și sprijină-mă prin forța
Ta să tămăduiesc bolnavii. Tu ești,
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cu adevărat, Tămăduitorul, Cel de
ajuns, Cel care risipește orice durere
și boală, Cel care își întinde stăpâni‑
rea asupra tuturor lucrurilor.

O

, Doamne! Acordă-mi o mă‑
sură a harului Tău și a bună‑
tății tale iubitoare, a grijii și
ocrotirii Tale, a alinării și mărinimiei
Tale, pentru ca sfârșitul zilelor mele
să fie mai presus decât începutul lor,
iar încheierea vieții mele să poată
deschide porțile către feluritele Tale
binecuvântări. Fie ca bunătatea Ta
iubitoare și mărinimia Ta să se po‑
goare asupra mea în fiecare clipă, iar
iertarea și mila Ta să îmi fie acordate
la fiece suflare, până când, la um‑
bra ocrotitoare a Stindardului Tău
23

înălțat, voi putea, în cele din urmă,
să mă îndrept către Împărăția Celui
Atotlăudat. Tu ești Dătătorul, Cel în
Veci Iubitor și Tu ești, cu adevărat,
Domnul harului și al mărinimiei.

O

, Tu, Cel care asiguri mijloa‑
cele, o, Tu, Iertătorule! Un
suflet nobil s-a înălțat către
Împărăția realității și din lumea mu‑
ritoare a țărânei a zorit către tărâ‑
mul slavei nepieritoare. Înalță rangul
acestui oaspete de curând sosit și în‑
veșmântează-l pe acest servitor, care
te slujește de multă vreme, cu un
strai nou și minunat.
O, Tu, Domn Fără de Seamăn!
Îngăduie ca prin iertarea și grija Ta
duioasă, acest suflet să poată fi pri‑
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mit în lăcașurile misterelor Tale și să
devină un tovarăș apropiat al celor
din adunarea splendorilor. Tu ești
Dăruitorul, Dătătorul, Cel în Veci
Iubitor. Tu ești Cel Îngăduitor, Cel
Blând, Cel Mai Puternic.

E

l este Dumnezeu.
O, Tu, Domn iertător! Acești
slujitori erau suflete nobile și
aceste inimi radioase au devenit ilu‑
minate și strălucitoare prin lumina
călăuzirii Tale. Ei au băut o cupă
ce se revărsa de vinul iubirii Tale și
au dat ascultare misterelor eterne
împărtășite prin melodiile cunoaș‑
terii Tale. Ei și-au atașat inimile de
Tine, s-au eliberat de lațul înstrăi‑
nării și s-au legat de unitatea Ta. Fă
25

din aceste suflete prețioase tovarăși
ai locuitorilor Paradisului și primeș‑
te-i în cercul aleșilor Tăi. Fă-i con‑
fidenții misterelor Tale în lăcașurile
tărâmului de sus și cufundă-i în ma‑
rea luminilor. Tu ești Dătătorul, Cel
Luminos și Cel Bun.

O

, Divină Providență! Cu‑
fundă-i pe tatăl și pe mama
acestui slujitor al Pragului
Tău în oceanul iertării Tale, și cură‑
ță-i și purifică-i de orice păcat și în‑
călcare. Acordă-le iertarea și mila Ta
și arată-le îngăduința și bunăvoința
Ta. Tu ești, cu adevărat, Cel Îngădu‑
itor, Cel în Veci Iertător, Dătătorul
harului îmbelșugat. O, Tu, Domn
iertător! Deși suntem păcătoși, to‑
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tuși speranțele noastre sunt ațintite
asupra promisiunii și asigurării Tale.
Deși suntem învăluiți în întunericul
erorii, totuși ne-am întors în perma‑
nență fețele spre dimineața bogate‑
lor Tale favoruri. Fă cu noi așa cum
se cuvine Pragului Tău și conferă-ne
ceea ce este demn de Curtea Ta. Tu
ești Cel în Veci Iertător, Cel Îngădu‑
itor, Cel care trece cu vederea orice
neajuns.

O

, Tu, bunule Domn! Des‑
cătușează-mi inima de orice
atașament și înveselește-mi
sufletul cu vești de bucurie. Elibe‑
rează-mă de atașamentul față de
prieten și străin deopotrivă și cap‑
tivează-mă cu dragostea Ta, ca să
27

devin întru totul devotat Ție și să
mă umplu de extaz arzător; ca să nu
îmi doresc altceva decât pe Tine, să
nu caut pe nimeni altul în afară de
Tine, să nu calc pe nicio altă cale în
afară de a Ta și să fiu în comuniune
numai cu Tine; ca să pot fi, aidoma
unei privighetori, vrăjit de dragostea
Ta și zi și noapte să suspin, să mă
tânguiesc, să plâng și să strig: „Yá
Bahá’u’l-Abhá!”

O

, Doamne! Ce ploaie bogată
de daruri ne-ai conferit și ce
revărsare de har îmbelșugat
ne-ai acordat! Tu ai făcut ca toa‑
te inimile să devină asemenea unei
singure inimi și ca toate sufletele să
fie legate împreună asemenea unui
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singur suflet. Tu ai înzestrat corpuri
inerte cu viață și simțire și ai dăru‑
it unor trupuri neînsuflețite conști‑
ința spiritului. Prin razele străluci‑
toare emanate de Luceafărul Celui
Atotmilostiv, Tu ai învestit acești
atomi de țărână cu existență vizibilă
și, prin valurile oceanului unicită‑
ții, ai îngăduit acestor picături eva‑
nescente să tălăzuiască și să vuiască.
O, Atotputernicule, care înzes‑
trezi un fir de pai cu puterea unui
munte și îngădui unui fir de praf
să reflecte gloria soarelui strălucitor!
Acordă-ne harul și favoarea Ta du‑
ioasă, ca să ne putem ridica pentru a
sluji Cauza Ta și să nu ne simțim ru‑
șinați în fața popoarelor pământului.
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O

, Tu, Domnule Omnipotent!
Suntem ținuți cu toții în vi‑
guroasa strânsoare a puterii
Tale. Tu ești Susținătorul și Ajutorul
nostru. Acordă-ne mila Ta duioa‑
să, dăruiește-ne darurile Tale, des‑
chide porțile harului și îndreaptă
asupra noastră privirea favorurilor
Tale. Lasă o briză însuflețitoare să
adie asupra noastră și înviorează-ne
inimile pline de dor. Luminează-ne
ochii și fă din sanctuarul inimilor
noastre jinduirea fiecărui umbrar în‑
florit. Bucură fiecare suflet și învese‑
lește fiecare spirit. Revelează-Ți forța
străveche și arată-Ți puterea mărea‑
ță. Fă ca păsările sufletelor omenești
să se avânte spre noi înălțimi și la‑
să-i pe confidenții Tăi din această
lume inferioară să pătrundă cu min‑
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tea misterele Împărăției Tale. Întă‑
rește-ne pașii și dăruiește-ne inimi
neșovăitoare. Noi suntem păcătoși
și Tu ești Cel în Veci Iertător. Noi
suntem slujitorii Tăi și Tu ești Dom‑
nul Suveran. Noi suntem rătăcitori
fără adăpost și Tu ești limanul și
refugiul nostru. Ajută-ne și spriji‑
nă-ne cu bunăvoință să răspândim
dulcile Tale arome și să preamărim
Cuvântul Tău. Înalță rangul celor
deposedați și împarte inepuizabila
Ta comoară celor săraci. Acordă-le
tăria Ta celor slabi și conferă-le forță
cerească celor plăpânzi. Tu ești Cel
ce asigură mijloacele, Tu ești Cel
Plin de Har, Tu ești Domnul care
stăpânește peste toate lucrurile.
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E

l este Cel Mai Sfânt, Cel Mai
Glorios.
În numele lui Dumnezeu,
Cel Plin de Compasiune, Cel Milos‑
tiv! Lăudat fie Dumnezeu, Domnul
tuturor lumilor!
O, Doamne, Dumnezeul meu,
Limanul și Refugiul meu! Cum pot
să te pomenesc eu pe Tine, așa cum
s-ar cuveni, fie chiar și cu cele mai
minunate cuvinte de proslăvire sau
cu cele mai expresive ode de laudă,
o, Tu, Cel Atotputernic și Singurul
Iertător, conștient că vocea fiecărui
vorbitor elocvent șovăie și că fiecare
expresie de laudă a vreunui condei
sau voci omenești se împleticește
în încercarea de a glorifica chiar și
unul singur dintre semnele forței
Tale omnipotente sau de a preamări

32

un singur Cuvânt care a fost creat de
Tine? Într-adevăr, aripile păsărilor
minții umane sunt rupte în încer‑
carea lor de a se avânta în atmosfera
sfințeniei Tale divine, iar păianjenii
plăsmuirilor vane sunt neputincioși
să-și țeasă pânzele fragile pe cele mai
înalte culmi ale boltei cunoștințe‑
lor Tale. Așadar, nu există nicio altă
cale decât să îmi admit neputința
și neajunsurile, și nicio locuință nu
există pentru mine decât în adâncul

sărăciei și deprivării. Într-adevăr, ne‑
putința de a Te înțelege este esența
înțelegerii, mărturisirea neajunsuri‑
lor este singurul mijloc de a-Ți atin‑
ge prezența și acceptarea sărăciei este
sursa adevăratei bogății.
O, Doamne! Ajută-ne cu bună‑
voință, pe mine și pe slujitorii Tăi
33

sinceri în servitutea noastră față de
Pragul Tău cel înălțat, întărește-ne
în implorarea noastră către sfințenia
Ta divină și fă-ne smeriți și supuși
în fața ușii unității Tale. Fă-mi pașii
neabătuți pe calea Ta, o, Domnul
meu, și luminează-mi inima cu ra‑
zele strălucitoare revărsate din cerul
misterelor Tale. Împrospătează-mi
spiritul cu briza însuflețitoare ce adie
din paradisul îndurării și iertării Tale
și înveselește-mi sufletul cu suflarea
dătătoare de viață răspândită de pa‑
jiștile sfințeniei Tale. Luminează-mi
fața la orizontul unității Tale și dămi voie să fiu socotit unul dintre
slujitorii Tăi sinceri și numărat cu
robii Tăi care rămân fermi și stator‑
nici.
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O

, Doamne, Dumnezeul nos‑
tru! Noi suntem neajutorați;
Tu ești Domnul tăriei și pu‑
terii. Noi suntem sărmani; Tu ești
Cel Atotputernic, Cel Atotglorios.
Noi suntem săraci; Tu ești Atotpose‑
sorul, Cel Mai Generos. Asistă-ne cu
bunăvoință în slujirea noastră la Pra‑
gul Tău sacru și ajută-ne, prin harul
Tău întăritor, să te venerăm în locu‑
rile în care ia naștere lauda Ta. Fă-ne
să răspândim miresmele Tale sfinte
printre creaturile Tale și întărește-ne
trupurile ca să Te servim în mijlocul
slujitorilor Tăi, astfel încât să putem
călăuzi toate națiunile către Cel Mai
Mare Nume al Tău și să conducem
toate popoarele către țărmurile glori‑
osului ocean al unității Tale.
O, Doamne! Izbăvește-ne de ata‑
35

șamentele lumii și ale popoarelor
sale, de fărădelegile din trecut și de
necazurile ce vor urma, ca să ne ri‑
dicăm să-Ți preamărim Cuvântul cu
cea mai mare bucurie și înflăcărare
și să-Ți cântăm laude zi și noapte,
ca să chemăm toți oamenii pe calea
călăuzirii și să-i îndemnăm să fie
drepți, și ca să intonăm versetele
unității Tale în mijlocul întregii Tale
creații. Tu ai puterea de a face ceea
ce Îți place. Tu ești, cu adevărat, Cel
Atotputernic, Cel Mai Plin de Forță.

E

l este Dumnezeu.
O, Tu, Domn bun și îndrăgit!
Acești prieteni sunt exaltați
de vinul Legământului și rătăcesc
în pustia iubirii de Tine. Inimile lor
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sunt mistuite de flăcările îndepăr‑
tării de Tine și tânjesc nerăbdătoare
la revelația splendorilor Tale. Din
Împărăția Ta invizibilă, Tărâmul ne‑
văzutului, revelează-le gloria străluci‑
toare a harului Tău și revarsă asupra
lor strălucirea darurilor Tale. În fie‑
care clipă, trimite o nouă binecuvân‑
tare și dezvăluie o nouă favoare.
O, Divină Providență! Suntem
slabi și Tu ești Cel Mai Puternic.
Suntem precum niște furnici mi‑
nuscule și Tu ești Regele Tărâmu‑
lui Gloriei. Împarte-ne harul Tău și
acordă-ne mărinimia Ta, ca să pu‑
tem aprinde o flacără și să îi răs‑
pândim strălucirea în depărtări, să
dăm dovadă de tărie și să-i servim
pe ceilalți. Îngăduie-ne să aducem
iluminare acestui pământ întunecat
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și spiritualitate acestei lumi trecă‑
toare de țărână. Te rugăm, fă-ne să
nu gustăm odihna nici măcar pentru
o clipă și nici să ne pângărim cu
lucrurile tranzitorii ale acestei vieți.
Ajută-ne să pregătim un banchet
al călăuzirii, să gravăm cu sânge‑
le vieții noastre versetele iubirii, să
lăsăm în urmă frica și pericolul, să
devenim aidoma unor pomi roditori
și să facem ca în această lume efe‑
meră să apară desăvârșirile umane.
Tu ești, cu adevărat, Cel Atotdarnic,
Cel Mai Plin de Compasiune, Cel în
Veci Iertător, Cel Îngăduitor.

E
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l este Cel Atotglorios.
O, Domnul meu, Regele
meu, Conducătorul și Suve‑

ranul meu! Te chem cu glasul meu,
cu inima mea și cu sufletul meu,
spunând: Înveșmântează-l pe acest
slujitor al Tău cu roba grijii Tale, cu
straiul ajutorului Tău neabătut și cu
armura ocrotirii Tale. Ajută-l să Te
pomenească și să-Ți preamărească
virtuțile în mijlocul poporului Tău
și dezleagă-i limba pentru a Te slăvi
și lăuda în fiecare adunare ținută
pentru a celebra unitatea și sfințenia
Ta. Tu ești, cu adevărat, Cel Puter‑
nic, Cel Plin de Forță, Cel Atotglo‑
rios, Cel de Sine Stătător.

O

, bunul meu Domn, o, Tu,
dorința inimii mele și a su‑
fletului meu! Dăruiește prie‑
tenilor Tăi bunătatea Ta iubitoare și
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acordă-le mila ta nesecată. Fii o ali‑
nare pentru iubitorii Tăi înfocați și
un prieten, un mângâietor și un to‑
varăș iubitor pentru cei care tânjesc
după Tine. Inimile lor sunt aprinse
de focul iubirii de Tine și sufletele
lor sunt mistuite de flacăra devota‑
mentului pentru Tine. Ei, absolut
cu toții, ard de dorința de a se grăbi
spre altarul iubirii, pentru a-și putea
da, de bunăvoie, viața.
O, Divină Providență! Acordă-le
favoarea Ta, îndrumă-i corect, aju‑
tă-i cu bunăvoință să obțină victo‑
ria spirituală și conferă-le înzestrări
cerești. O, Doamne, ajută-i prin
munificența și harul Tău și fă din
chipurile lor radioase lămpi ale călă‑
uzirii, în adunări dedicate cunoaște‑
rii Tale și semne ale darurilor cerești,
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în întrunirile în care sunt explicate
versetele Tale. Tu ești, cu adevărat,
Cel Milostiv, Cel Atotdarnic, Singu‑
rul al cărui ajutor este implorat de
toți oamenii.

E

l este Cel Atotglorios, Cel
Mai Scânteietor.
O, Divină Providență, o,
Domn iertător! Cum aș putea eu
vreodată să-Ți cânt laude sau să Te
venerez și să Te slăvesc așa cum se
cuvine? Descrierea Ta de către orice
glas nu este decât eroare, iar înfăți‑
șarea Ta de orice condei este dovadă
de nebunie în încercarea de a face
acest lucru de temut. Limba nu este
decât un instrument compus din
elemente; vocea și vorbirea nu sunt
decât niște însușiri la întâmplare.
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Cum pot eu, atunci, să cânt cu in‑
strumentul unei voci pământești la‑
ude Celui care nu are nici pereche,
nici asemănare? Tot ceea ce pot spu‑
ne sau căuta este limitat de puterea
de pătrundere a minții umane și cu‑
prins între granițele lumii omenești.
Cum poate gândirea umană să esca‑
ladeze vreodată semețele culmi ale
sfințeniei divine, și cum poate pă‑
ianjenul plăsmuirilor vane să-și țeasă
vreodată pânza fragilă a închipuirilor
lui deșarte peste lăcașurile sfințeniei?
Nu pot decât să îmi declar neputința
și să îmi recunosc eșecul. Tu ești,
cu adevărat, Cel care este Atotpose‑
sorul, Cel Inaccesibil, Cel care este
nemăsurat de înălțat mai presus de
discernământul celor înzestrați cu
înțelegere.
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O

, Divină Providență, Tu ești
Cel în Veci Iertător! O, Tu,
Dumnezeule Atotputernic,
Tu ești Cel Plin de Har! Lasă-l pe
acest mult îndrăgit slujitor al Tău
să își ducă traiul la adăpostul slavei
Tale și îngăduie ca acest biet nefe‑
ricit să prospere și să înflorească în
incinta milostivirii Tale. Dă-i să bea
din potirul apropierii de Tine și per‑
mite-i să trăiască la umbra Arborelui
Binecuvântat. Conferă-i onoarea de
a ajunge în prezența Ta și dăruieș‑
te-i fericire veșnică. Sprijină cu bu‑
năvoință rudele supraviețuitoare ale
acestui suflet nobil, să calce pe ur‑
mele tatălui lor drag, să exemplifice
caracterul și purtarea lui printre toți
oamenii, să urmeze calea Ta, să caute
bunul Tău plac și să rostească lauda
43

Ta. Tu ești Dumnezeul cel în Veci
Iubitor, Domnul mărinimiei.

O

, Tu, Dumnezeule incompa‑
rabil! Noi suntem slujitorii
Tăi smeriți, iar Tu ești Cel
Atotglorios. Noi suntem păcătoși,
iar Tu ești Cel în Veci Iertător. Noi
suntem captivi, săraci și umili, iar Tu
ești adăpostul și ajutorul nostru. Noi
suntem ca niște furnici minuscule
iar Tu ești Domnul măreției, întro‑
nat în cel mai înalt Paradis. Ocro‑
tește-ne, ca semn al harului Tău și
nu ne lipsi de grija și sprijinul Tău.
O, Doamne! Testele Tale sunt cu
adevărat severe, iar încercările Tale
pot duce la ruină fundații făurite din
oțel. Protejează-ne și întărește-ne;
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înveselește-ne și bucură-ne inimile.
Ajută-ne cu bunăvoință să slujim,
întocmai ca ‘Abdu’l-Bahá, Pragul
Tău sacru.

E

l este Dumnezeu.
O, Doamne, Dumnezeul
meu! Cu deplină smerenie și
fervoare, umilință și devotament, Te
implor cu vocea și inima mea, cu
spiritul și sufletul meu, cu mintea
și conștiința mea, să accepți cea mai
prețuită dintre toate dorințele, să
hărăzești cele mai meritorii dintre
toate faptele și să orânduiești toată
onoarea și desăvârșirea, favoarea și
frumusețea, prosperitatea și mântu‑
irea acestei familii care s-a grăbit la
umbra Ta ocrotitoare la revărsatul
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strălucitoarei Tale dimineți și a cău‑
tat refugiu în adăpostul Tău sigur și
în puternica Ta fortăreață. Într-ade‑
văr, aceste suflete au luat aminte la
chemarea Ta, s-au apropiat de Pragul
Tău, au fost aprinse de focul iubi‑
rii de Tine și au fost fermecate de
suflările sfințeniei Tale. Ei au fost
statornici în slujba Cauzei Tale, sme‑
riți în fața Chipului Tău și nobili
sub adumbrirea Ta ocrotitoare. Ei
sunt renumiți ca purtători ai nume‑
lui Tău în mijlocul poporului Tău și
Te pomenesc printre slujitorii Tăi.
O, Doamne, Dumnezeul meu!
Înalță-i prin slava Ta străveche, cin‑
stește-i în Împărăția grandorii Tale
și sprijină-i cu oștirile favorurilor
Tale în această Zi măreață. O, Dom‑
nul, Dumnezeul meu! Înalță-le stea‑
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gul, acordă-le o porție mai mare din
ocrotirea Ta, răspândește în depăr‑
tări semnele lor și întețește-le stră‑
lucirea, ca să poată deveni lumina
lămpii feluritelor Tale favoruri și să
răspândească bunătatea Ta iubitoare
și darurile Tale.
O, Domnul, Dumnezeul meu!
Fi-le tovarăș în singurătatea lor, iar
în momentele de chin învăluie-i
cu ajutorul Tău. Lasă-le moștenire
Cartea Ta și dăruiește-le preaplinul
darurilor și cadourilor Tale. Tu ești
într-adevăr Cel Puternic, Cel Plin de
Forță, Cel Plin de Har, Cel Darnic
și, cu adevărat, Tu ești Cel Milostiv,
Cel Plin de Compasiune.
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O

, Doamne, atât de bogat în
daruri, atât de plin de har,
A cărui cunoaștere-mi
cuprinde inima și sufletul până-n
străfunduri chiar!

Dimineața, alinarea sufletului meu
nu este alta decât Tine;
Cunoscătorul a tot ce-am pierdut
și al durerii mele nu este altul decât
Tine.
Inima care pentru o clipă de pome‑
nirea Ta a luat cunoștință
Nu căuta-va alt prieten decât dorul
de Tine, întrupat în suferință.
Veștedă fie inima ce nu suspină
pentru Tine,
Și mai bine orbit ochiul care nu
plânge pentru Tine!
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Domn al puterii, în toate orele mele
de întunecime deplină,
Inima mea are amintirea de Tine
drept strălucitoare lumină.
Prin favoarea Ta, spiritul Tău în
mine Tu-l adie,
Ca ceea ce nicicând n-a fost, astfel
de-a pururea să fie.
Nu ține seama de meritul și vredni‑
cia noastră, nu!
O, Domn al darurilor, ci doar de
harul pe care îl reverși Tu.
Acestor păsări cu aripi rupte al căror
zbor este încetinit
Dăruiește-le, prin mila-Ți duioasă,
aripi ce pentru ele tocmai le-ai ivit.
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Alte rugăciuni
revelate de
‘Abdu’l‑Bahá

E

l este Dumnezeu!
Laudă Ție, o, Domnul meu,
o, Domnul meu! Te chem
din adâncul inimii mele, din ființa
mea cea mai lăuntrică, din realitatea
esenței mele, din profunzimea vie‑
ții mele. Îmi amintesc de Tine prin
sinele meu exterior și lăuntric, prin
oasele, carnea și sângele meu, prin
sufletul, inima, glasul și condeiul
meu – înflăcărat de focul dragostei
mele pentru aleșii Tăi, înnebunit de
dorul celor cu adevărat privilegiați
de Tine, cei care și-au jertfit viața
pe calea Ta și au renunțat la sine din
iubire pentru Tine și la propriul lor
sânge dorindu-Te pe Tine. Ei sunt

cei care s-au făcut ținta săgeții, care
au găsit dulce oțelul mușcător al
vârfului de lance, care au râvnit ca,
pentru înălțarea Cuvântului Tău, ca‑
pul să le fie ridicat în vârful suliței și
inima să le fie sfâșiată adorându-Ți
frumusețea, tânjindu-Ți prezența,
năzuind după iubirea Ta și și-au do‑
rit ca, în timp ce caută cu ardoare să
preamărească slava Ta, să fie atrași în
cerul Tău și să fie înecați în marea
devoțiunii pentru Tine.
Printre aceștia se află acest tânăr
plăcut și dulce, cel pe care l-ai numit
‘Alí cel Mic1 în împărăția numelor,
cel pe care, în împărăția atributelor,
l-ai făcut să fie ‘Alí cel Mare.2 Căci
el, o, Domnul meu, când a băut din
1
2
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‘Alí-Asghar
‘Alí-Akbar

cupa darurilor din mâinile paharni‑
cului harului Tău, s-a îmbătat cu vi‑
nul roșu al dragostei pentru Tine, iar
la orizontul inimii sale s-au ridicat
razele strălucitoare ale cunoașterii de
Tine. Apoi, a fost fermecat de vinul
dorinței de Tine și, din dor de Tine,
a zorit spre câmpul martirului și, ur‑
mând calea Ta, a părăsit iatacul nup‑
țial în noaptea nunții sale, și-a lăsat
tihna și fericirea pentru un loc al
suferinței și durerii, iar de pe treapta
sa de onoare și stimă a fost aruncat
până în străfundurile umilinței și
înjosirii.
Iar apoi, la ordinul celei mai rele
dintre creaturile Tale, și-a înroșit
obrazul neted și delicat cu roșeața
sângelui său vărsat, iar cu sânge‑
le vieții și-a vopsit pletele răvășite.
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Apoi, a schimbat finul strai bro‑
dat, îmbrăcat pentru noaptea nunții,
cu un veșmânt întunecat cu pete
de sânge și s-a întins în patul celor
batjocoriți și disprețuiți, jos în pra‑
ful sărăciei și al deprivării, dând în
schimb păzitul său divan al fericirii.
Aceasta a făcut-o năzuind la Tărâ‑
mul Tău, cel atotglorios și la Ceata
Ta Abhá. Apoi, i-au sfâșiat pieptul
care se bucurase de semnele iubirii
de Tine și i-au smuls inima, învăpă‑
iată de dorința de Tine; iar pe calea
Ta, ei au înfipt săgețile lor de ură în
sânul său fraged și deschis și, din ca‑
uza dragostei sale pentru Tine, cu tă‑
ișul lor crud i-au retezat nobilul cap.
Apoi, i-au așezat capul în vâr‑
ful lancei tiranului lor și l-au dus
la mama lui cea cu inima duioasă
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și grav nedreptățită și la onorabila,
îndurerata sa mireasă. Și pentru a
le îngrozi inimile și a le amenința
și mai mult – astfel încât să le facă
să se clatine în credința lor și să
le împiedice picioarele pe calea Ta
de adevăr, drumul Tău care merge
drept – l-au aruncat în curtea casei
lor spațioase.
Laudă Ție, o Domnul meu, pen‑
tru că le-ai păstrat inimile ferm în‑
temeiate în dragostea Ta. Ele au luat
acel cap nobil și l-au așezat în afara
casei, întorcând acea substanță preți‑
oasă celor mai nemiloase dintre cre‑
aturile Tale spunându-le: „Doamne
ferește! Capul pe care l-am oferit pe
calea lui Dumnezeu, nu îl vom lua
înapoi. Nu o vom mai cere, neste‑
mata ascunsă, perla prețuită și bine
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păzită la care am renunțat din dra‑
goste pentru Dumnezeu. O, fie ca
acest cap minunat să dispară doar
sub copitele cailor în galop! Fie ca
armăsarii celui îndărătnic să îl facă
una cu pământul!”
O, Domnul meu! Fă din acest
martir un erou al Împărăției Tale,
fă-l un pilastru puternic pe tărâmu‑
rile Tale celeste, o stea aprinsă pe
cerul Tău strălucitor.

O

, Doamne, Domnul meu!
Îți aduc laudă și mulțumire
pentru favoarea pe care i-ai
acordat-o acestei plăpânde roabe ale
Tale, slujitoarea Ta care te imploră și
se roagă cu ardoare la Tine, deoarece
Tu ai călăuzit-o către Calea Ta cea
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Dreaptă, ai condus-o spre Împărăția
Ta luminoasă, i-ai înclinat urechi‑
le către sublima Ta Chemare din
mijlocul inimii lumii și ai dezvăluit
ochilor ei semnele Tale care adeve‑
resc revelația stăpânirii Tale supreme
asupra tuturor lucrurilor.
O, Domnul meu! Ție îți închin
ceea ce este în pântecul meu. În‑
găduie ca acest copil să fie lăudat
în Împărăția Ta, să fie binecuvântat
prin harul Tău și darurile Tale, să
crească și să se dezvolte în fortăreața
educației Tale. Cu adevărat, Tu ești
Cel Mai Generos, Domnul harului
îmbelșugat.
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O

, Doamne! Tu ai dăruit și Tu
ai chemat înapoi la Tine. Tot
ceea ce Tu intenționezi tre‑
buie să fie ascultat și tot ceea ce Tu
poruncești este însăși esența înțelep‑
ciunii. Sunt mulțumit cu hotărârea
Ta, tânjind după încercările Tale și
sigur de încrederea Ta.
O Doamne, Dumnezeul meu!
În fața fiecărei cumplite suferințe
îmbărbătează-mi inima prin răbda‑
rea și puterea de îndurare cuvenite.
Întărește-mă, o, Doamne, și dă-mi
voie să fiu socotit printre slujitorii
Tăi care și-au supus voința hotărârii
Tale, care îndură cu răbdare fiecare
încercare dureroasă trimisă de Tine,
care nu calcă pe nicio cale în afară
de cea a resemnării și pe care niciun
necaz, oricât de mare ar fi, nu îl
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poate întrista vreodată. Tu ești, cu
adevărat, Cel Atotdarnic, Cel Plin
de Compasiune, Cel Atotmilostiv.1

O

, Dumnezeul meu!
Cu adevărat, tabernacolul
dreptății a fost înălțat în es‑
tul și în vestul acestei Țări Sfinte. Ție
îți aducem laudă și mulțumire pen‑
tru sosirea acestei autorități drep‑
te și acestui guvern triumfător, care
își exercită puterea pentru confortul
supușilor săi și bunăstarea tuturor
oamenilor. O, Doamne! Ajută-l pe
marele împărat George al V-lea, re‑
gele Angliei, prin harul Tău etern și
confirmările Tale divine. Menține
1
Revelată pentru un bărbat la
moartea copilului său nou-născut.
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atunci umbra lui1 ocrotitoare peste
acest venerabil ținut prin ajutorul,
protecția și paza Ta. Cu adevărat, Tu
ești Cel Atotputernic, Cel Mai Înăl‑
țat, Cel Atotglorios, Cel Mai Dar‑
nic.

O

, Doamne!
Plantează această fragedă
mlădiță în grădina feluritelor
Tale daruri, ud-o din fântâna bună‑
tății Tale iubitoare și îngăduie-i să
devină o plantă demnă de admira‑
ție, prin revărsările favorii și harului
Tău.
Tu ești Cel Puternic și Cel Plin
de Forță.
1
Nota traducătorului: se face
referire la umbra tabernacolului
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E

l este Cel Mai Glorios!
O, Domnul meu cel milostiv.
Aceasta este o zambilă care a
crescut în grădina bunului Tău plac
și o crenguță care a apărut în livada
adevăratei cunoașteri. O, Domn al
mărinimiei, fă ca ea să fie reîmpros‑
pătată necontenit și clipă de clipă de
adierile Tale vitalizante și fă-o verde,
proaspătă și înfloritoare prin revăr‑
sările norilor favorurilor Tale, o, Tu,
bunule Domn!
Cu adevărat, Tu ești Cel Atotglo‑
rios.

E

l este Dumnezeu!
O, Tu, bunule Domn. Noi
suntem copii săraci, nevoiași
și neînsemnați, dar suntem plan‑
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te care au răsărit lângă pârâul Tău
ceresc și mlădițe care înfloresc în
divina Ta primăvară. Fă-ne vioi și
plini de viață prin revărsările norilor
îndurării Tale; ajută-ne să creștem și
să ne dezvoltăm prin razele soarelui
darurilor Tale alese și fă-ne să ne
simțim înviorați de briza dătătoa‑
re de viață adiind dinspre pajiștile
Adevărului. Îngăduie-ne să devenim
pomi înfloritori, încărcați cu fructe
în livada cunoașterii, stele strălu‑
citoare sclipind deasupra orizontu‑
lui fericirii eterne și lămpi radioase
împrăștiind lumină asupra întregii
omeniri.
O, Doamne! Dacă grija Ta du‑
ioasă ne va fi conferită, fiecare dintre
noi ne vom avânta, asemenea unui
vultur, până la piscul cunoașterii,
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dar dacă am fi lăsați în voia noastră,
ne-am irosi și am cădea pradă lipsu‑
rilor și frustrărilor. Orice am fi, de la
Tine ne tragem și înaintea pragului
Tău căutăm refugiu.
Tu ești Dătătorul, Cel Darnic,
Cel Atotiubitor.

E

l este Dumnezeu!
O, Tu, Dumnezeule nepri‑
hănit. Fie ca aceste mlădițe
care au răsărit lângă pârâul călăuzi‑
rii Tale să devină proaspete și verzi
prin revărsările norilor îndurării Tale
duioase; fă-le să freamăte de adie‑
rea blândă ce suflă dinspre pajiștile
unității Tale și îngăduie-le să fie în‑
suflețite de razele Soarelui Realității,
astfel încât să crească și să înflorească
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necontenit și să se încarce de flori și
fructe.
O, Doamne, Dumnezeule! Dă‑
ruiește-le fiecăruia înțelegere; dă-le
putere și tărie și fă-i să oglindească
ajutorul și confirmarea Ta divină,
astfel încât să fie de o mare distincție
printre oameni.
Tu ești Cel Puternic și Cel Plin
de Forță.

O

, Doamne!
Ajut-o pe această fiică a Îm‑
părăției să se înalțe în ambele
lumi; fă-o să se îndepărteze de aceas‑
tă lume muritoare de țărână și de cei
ce și-au atașat inimile de ea și ajut-o
să fie în comuniune și în strânsă
legătură cu lumea nemuririi. Dă-i

66

putere cerească și întărește-o prin
suflarea Sfântului Duh ca să se ridice
pentru a Te sluji.
Tu ești Singurul Puternic.

O

, Tu, bunule Domn!
Îngăduie ca acești pomi să
devină podoaba Paradisului
Abhá. Fă-i să crească prin darurile
Tale cerești. Fă-i proaspeți și verzi și
presară-i cu picături celeste de rouă.
Gătește-i cu robe de o frumusețe
strălucitoare și încunună-le capul
cu flori superbe. Împodobește-i cu
fructe alese și suflă asupra lor dulcile
Tale miresme.
Tu ești Dătătorul, Cel Atotiubi‑
tor, Cel Mai Radios, Cel Mai Stră‑
lucitor.
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E

l este Dumnezeu!
O Doamne, Dumnezeul
meu! Noi suntem copii care
am supt laptele cunoașterii divine de
la sânul iubirii Tale și am fost admiși
în Împărăția Ta încă de la o vârstă
fragedă. Te implorăm, în timpul zi‑
lei și la vreme de noapte, spunând:
O, Doamne. Fă-ne pașii fermi în
Credința Ta, păzește-ne în fortăreața
ocrotirii Tale, hrănește-ne de la masa
Ta cerească, fă-ne să devenim semne
ale călăuzirii divine și lămpi lumi‑
nând dreapta conduită și ajută-ne
prin puterea îngerilor Împărăției
Tale, o, Tu, Care ești Domnul slavei
și maiestății!
Cu adevărat, Tu ești Dătătorul,
Cel Milostiv, Cel Plin de Compasi‑
une.
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O

, Tu, Domn al harului mi‑
nunat!
Împarte-ne noi binecuvân‑
tări. Dă-ne prospețimea primăverii.
Noi suntem mlădițe ce au fost sădite
cu degetele bunătății Tale și care
s-au format din apa și lutul afecțiu‑
nii Tale duioase. Suntem însetați de
apele vii ale favorurilor Tale și sun‑
tem dependenți de revărsările nori‑
lor generozității Tale. Nu lăsa singur
acest crâng, din care se înalță aspi‑
rația speranțelor noastre, nici nu ne
lipsi de ploile bunătății Tale iubitoa‑
re. Îngăduie ca din norii milei Tale
să cadă o ploaie abundentă, astfel
încât copacii vieților noastre să dea
roade și să ne îndeplinim cea mai
prețuită dorință a inimilor noastre.
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O

, Tu, Dumnezeule neprihă‑
nit! Sunt un copil mic; îngă‑
duie ca sânul bunătății Tale
iubitoare să fie sânul pe care îl prețu‑
iesc; lasă-mă să fiu hrănit cu mierea
și laptele iubirii Tale; crește-mă la
sânul cunoașterii Tale și dăruiește-mi
noblețe și înțelepciune cât încă sunt
copil.
O, Tu, Dumnezeule de Sine Stă‑
tător. Fă-mă un confident al Împă‑
răției Nevăzutului. Cu adevărat, Tu
ești Cel Puternic, Cel Plin de Forță.

O

, Doamne! Apără Tu copiii
care sunt născuți în ziua Ta,
sunt hrăniți la sânul iubirii
Tale și crescuți la pieptul harului
Tău.
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O, Doamne, ei sunt cu adevărat
tinere ramuri ce cresc în grădinile
cunoașterii Tale, ei sunt crengi în‑
mugurite în crângurile harului Tău.
Acordă-le o parte din darurile Tale
generoase, fă-i să prospere și să în‑
florească în ploaia care se revarsă din
norii dăruirii Tale.
Tu ești cu adevărat Cel Generos,
Cel Clement, Cel Plin de Compa‑
siune!

O

, Dumnezeule! Acordă favoa‑
rea Ta și împarte binecuvân‑
tarea Ta. Conferă harul Tău
și dăruiește o parte din darurile Tale.
Îngăduie-le acestor oameni să asiste
în acest an la împlinirea speranțelor
lor. Trimite ploaia Ta cerească și re‑
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varsă abundența și belșugul Tău. Tu
ești Cel Plin de Forță, Cel Puternic.

E

l este Dumnezeu!
O, Domn de neasemuit!
Lăudat fii Tu pentru că ai
aprins această lumină în cupola de
sticlă a Adunării din înalturi, pentru
că ai călăuzit această pasăre a fide‑
lității spre cuibul Împărăției Abhá.
Tu ai unit acest râu prețios cu marea
puternică, Tu ai adus această rază de
lumină înapoi la Soarele Adevărului.
Tu l-ai primit pe acest condamnat
la îndepărtarea de Tine în grădina
reuniunii și l-ai condus pe cel care
tânjea să Te privească spre prezența
Ta, în strălucitorul Tău sălaș al lu‑
minilor.
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Tu ești Domnul iubirii duioase,
Tu ești țelul suprem al inimii pline
de dor, Tu ești cea mai dragă dorință
a sufletului martirului.

O

, Dumnezeul meu, o, Dum‑
nezeul meu! Cu adevărat,
această plantă și-a dat ro‑
dul și stă drept pe tulpina ei. Ea
într-adevăr i-a uimit pe agricultori
și i-a neliniștit pe cei invidioși. O,
Dumnezeule, stropește-o cu ploi din
norul favorurilor Tale și fă-o să dea
recolte bogate, stivuite aidoma ma‑
iestoaselor dealuri din țara Ta.
Luminează inimile cu o rază
strălucind dinspre Împărăția Ta de
Unicitate, luminează ochii prin ză‑
rirea semnelor harului Tău și încân‑
73

tă urechile prin auzirea melodiilor
păsărilor confirmărilor Tale cântând
în grădinile Tale cerești, astfel încât
aceste suflete să devină precum niș‑
te pești însetați înotând în iazurile
călăuzirii Tale și ca niște lei arămii
cutreierând prin pădurile darurilor
Tale. Cu adevărat, Tu ești Cel Ge‑
neros, Cel Milostiv, Cel Glorios și
Dătătorul.

O

, Dumnezeule Plin de Com‑
pasiune! O, Domn al Oștiri‑
lor! Laudă Ție că i-ai preferat
pe acești copii mici înaintea celor
care sunt complet dezvoltați și ma‑
turi și le-ai acordat favoarea Ta spe‑
cială. Tu i-ai călăuzit. Tu ai fost bun
cu ei. Tu le-ai conferit iluminare și
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spiritualitate. Acordă-ne confirma‑
rea Ta astfel încât, atunci când vom
crește, să ne putem angaja în slujirea
Împărăției Tale, să devenim cauza
educării celorlalți, să ardem ca niște
lumânări strălucitoare și să luminăm
ca niște stele scânteietoare. Tu ești
Dăruitorul, Dătătorul, Cel Plin de
Compasiune.

O

, Tu, îndrăgitul inimii și su‑
fletului meu! Nu am niciun
refugiu în afară de Tine. La
revărsatul zorilor nu îmi ridic glasul
decât întru pomenirea și lauda Ta.
Iubirea Ta mă înconjoară și harul
Tău este desăvârșit. Speranța mea
este în Tine.
O, Doamne, dă-mi o viață nouă
în fiecare moment și dăruiește-mi
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suflările Duhului Sfânt clipă de cli‑
pă, astfel încât să rămân statornic
în dragostea Ta, să ajung la fericirea
supremă, să percep lumina vădită și
să fiu într-o stare de liniște deplină și
supunere.
Cu adevărat, Tu ești Dăruitorul,
Iertătorul, Cel Plin de Compasiune.

O

, Doamne, Dumnezeul meu!
Dă-mi să beau din cupa dă‑
ruirii Tale și luminează-mi
fața cu lumina călăuzirii. Fă-mă
ferm pe calea fidelității, ajută-mă
să fiu statornic în puternicul Tău
Legământ și lasă-mă să fiu numărat
printre slujitorii Tăi aleși. Desferecă
în fața mea ușile abundenței, acor‑
dă-mi izbăvirea și susține-mă, prin
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mijloace pe care nu le pot pricepe,
din comorile cerești. Lasă-mă să îmi
întorc fața spre chipul generozității
Tale și să Îți fiu pe deplin devotat,
o, Tu, Care ești milostiv și plin de
compasiune. Tu ești, cu adevărat,
plin de har și generos cu aceia care
rămân neclintiți și fermi în Legă‑
mântul Tău. Toată lauda lui Dum‑
nezeu, Domnul lumilor!

O

, Dumnezeul meu! O, Tu,
Cel care înzestrezi orice pu‑
tere dreaptă și stăpânire echi‑
tabilă cu glorie durabilă și putere
veșnică, cu permanență și stabilitate,
cu constanță și onoare. Ajută prin
harul Tău ceresc fiecare guvern care
acționează drept față de supușii săi și
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fiecare autoritate suverană, obținută
de la Tine, care îi protejează pe cei
săraci și fără apărare sub steagul pro‑
tecţiei sale.
Te implor, pe harul tău divin și
pe mărinimia Ta neîntrecută, să ajuți
acest guvern drept, a cărui boltă a
autorității străjuiește ținuturi întin‑
se și maiestuoase și ale cărui regi‑
uni prospere și înfloritoare vădesc
mărturiile dreptății sale. Asistă, o,
Dumnezeul meu, oștirile sale, înalță
stindardele sale, conferă influență
cuvântului și rostirii sale, protejea‑
ză-i pământurile, sporește-i onoarea,
răspândește-i faima, arată semnele
sale și desfășoară-i steagul prin forța
Ta atotbiruitoare și puterea Ta stră‑
lucitoare în împărăția creației.
Tu, cu adevărat, sprijini pe orici‑
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ne voiești și Tu, cu adevărat, ești Cel
Atotputernic, Cel Mai Plin de Forță.

O

, Tu, bunule Dumnezeu!
Din America, acea țară
îndepărtată, ne-am grăbit
spre Țara Sfântă și ne-am îndreptat
pașii spre acest Loc binecuvântat.
Am ajuns la cele două praguri bi‑
necuvântate și sacre și am obținut
de la ele har nemărginit. Am ajuns
acum la Muntele Carmel, care este
grădina Ta sacră. Cei mai mulți din‑
tre Profeți s-au îndreptat către Tine
în rugăciune pe acest munte sfânt,
fiind în comuniune cu Tine, cu cea
mai mare smerenie, la miezul nopții.
O, Doamne! Noi ne aflăm acum
în acest loc binecuvântat. Îți implo‑
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răm darurile infinite și tânjim după
o conștiință veselă și liniștită. Ne do‑
rim fermitate în Legământ și căutăm
bunul Tău plac până la ultima noas‑
tră suflare.
O, Doamne! Iartă-ne păcatele și
împarte-ne feluritele Tale favoruri.
Protejează-ne înlăuntrul adăpostului
ocrotirii Tale. Păzește acești doi copii
mici, ai grijă de ei și hrănește-i în
îmbrățișarea Iubirii Tale.
Tu ești Iertătorul, Cel Strălucitor,
Cel în Veci Iubitor.

O

, Tu, Dumnezeule iertător!
Iartă păcatele iubitoarei mele
mame, iartă-i neajunsurile,
îndreaptă asupra ei privirea provi‑
denței Tale pline de har și îngăduie-i
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să dobândească intrarea în Împărăția
Ta.
O, Dumnezeule! Încă din prime‑
le zile ale vieții mele ea m-a educat și
m-a hrănit, totuși eu nu am recom‑
pensat-o pentru truda și eforturi‑
le ei. Răsplătește-o Tu conferindu-i
viață eternă și înălțându-i rangul în
Împărăția Ta.
Cu adevărat, Tu ești Iertătorul,
Dătătorul și Cel Bun.
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CUPRINS
DOUĂZECI ȘI ȘASE DE RUGĂCIUNI
REVELATE DE ‘ABDU’L‑BAHÁ

9.
10.
12.
14.
15.
17.
18.
20.

El este Dumnezeu. O, tu, care
încercuiești în adorare Locul...
O, Tu, Prieten nevăzut! O,
Dorință a tuturor...
O, Tu, Domn iubitor și fără de
seamăn!...
O, eternul meu Îndrăgit și
adoratul meu Prieten!...
O, Tu, bunule Domn! Aces
te
suflete sunt prietenii...
O, Divină Providență! S-au ivit
dificultăți năucitoare...
O, Dumnezeu al Milei! O, Tu,
Singurul Omnipotent!...
O, Divină Providență! Trezeștemă și fă-mă conștient...
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
32.
35.
36.
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El este Dumnezeu. O Doamne,
Dumnezeul meu! Mi-am
îndreptat fața...
O, Doamne! Acordă-mi o mă
sură a harului Tău...
O, Tu, Cel care asiguri mijloa
cele, o, Tu...
El este Dumnezeu. O, Tu, Domn
iertător! Acești slujitori...
O, Divină Providență! Cufundă-i
pe tatăl...
O, Tu, bunule Domn! Des
cătușează-mi inima...
O, Doamne! Ce ploaie bogată de
daruri...
O, Tu, Domnule Omnipotent!
Suntem ținuți...
El este Cel Mai Sfânt, Cel Mai
Glorios....
O, Doamne, Dumnezeul nostru!
Noi suntem...

El este Dumnezeu. O, Tu,
Domn bun...

38.
39.
41.
43.
44.
45.
48.

El este Cel Atotglorios. O,
Domnul meu, Regele...
O, bunul meu Domn, o, Tu,
dorința inimii...
El este Cel Atotglorios, Cel Mai
Scânteietor...
O, Divină Providență, Tu ești
Cel în Veci Iertător...
O, Tu, Dumnezeule incompa
rabil! Noi suntem...
El este Dumnezeu. O, Doamne,
Dumnezeul meu! Cu deplină...
O, Doamne, atât de bogat în
daruri, atât de plin de har...

ALTE RUGĂCIUNI REVELATE DE
‘ABDU’L‑BAHÁ

El este Dumnezeu! Laudă Ție,...
O, Doamne, Domnul meu! Îți
aduc laudă și mulțumire...
60. O, Doamne! Tu ai dăruit și Tu ai
chemat înapoi...
53.
58.
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67.
68.
69.
70.
70.
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O, Dumnezeul meu! Cu adevărat,
tabernacolul...
O, Doamne! Plantează această
fragedă...
El este Cel mai Glorios! O,
Domnul meu cel milostiv...
El este Dumnezeu! O, Tu, bunule
Domn. Noi suntem copii...
El este Dumnezeu! O, Tu,
Dumnezeule neprihănit....
O, Doamne! Ajut-o pe această
fiică...
O, Tu, bunule Domn! Îngăduie
ca acești pomi...
El este Dumnezeu! O Doamne,
Dumnezeul meu! Noi suntem
copii care am supt laptele...
O, Tu, Domn al harului mi
nunat! Împarte-ne...
O, Tu, Dumnezeule neprihănit!
Sunt un copil mic...
O, Doamne! Apără Tu copiii
care sunt născuți în ziua Ta...

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
79.
80.

O, Dumnezeule! Acordă favoa
rea Ta...
El este Dumnezeu! O, Domn de
neasemuit!...
O, Dumnezeul meu, o, Dum
nezeul meu! Cu adevărat...
O, Dumnezeule Plin de Com
pasiune!...
O, Tu, îndrăgitul inimii și su
fletului meu!...
O, Doamne, Dumnezeul meu!
Dă-mi să beau din cupa...
O, Dumnezeul meu! O, Tu, Cel
care înzestrezi...
O, Tu, bunule Dumnezeu! Din
America...
O, Tu, Dumnezeule iertător!
Iartă păcatele iubitoarei mele
mame,...
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