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AJUDA

S

enyor! Dignes de llàstima som, concedeix-nos, doncs, el teu favor; pobres
som; confereix-nos una part de l'oceà de la
teva riquesa; indigents ens trobem, ajuda'ns llavors; estem abatuts, dóna'ns la
teva glòria. Els ocells de l'aire i les bestioles
dels camps reben jorn rere jorn el seu aliment de Tu i tots els éssers participen de la
teva cura i amorós afecte.
No privis aquest ésser feble de la teva
meravellosa gràcia i concedeix la teva generositat a aquesta ànima desemparada
mitjançant el teu poder.
Dóna'ns el nostre pa de cada dia i concedeix-nos que ens sigui augmentat per Tu en
les necessitats de la vida, per tal que no depenguem de ningú més que de Tu, que
combreguem plenament amb Tu i que pu9

guem caminar en els teus corriols i declarar
els teus misteris. Tu ets l'Omnipotent, el qui
estima i qui proveeix tota la Humanitat.
‘Abdu'l-Bahà

10

ALEGRIA I PAU

C

rea en mi un cor pur, oh Déu meu, i renova una consciència tranquilla dins
meu, oh esperança meva. Mitjançant l'esperit del poder, confirma'm en la teva Causa,
oh Benamat meu, i per la llum de la teva
glòria revela'm el teu camí, oh Tu, l'objecte
del meu desig. Mitjançant la força del teu
poder transcendent, eleva'm cap al cel de la
teva santedat, oh font del méu ésser, i alegra'm per les brises de la teva eternitat, oh
Tu que ets el meu Déu.
Fes que les teves eternes melodies m'inspirin tranquillitat, oh company meu, i que
les riqueses del teu antic semblant m'alliberin de tot llevat de Tu, oh Mestre meu, i que
les noves de la revelació de la teva incorruptible essència em portin alegria, oh Tu
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que ets el més manifest del manifest i el més
ocult de l'ocult.
Bahà'u'llàh

O

h, Déu meu! Refresca i alegra el meu
esperit. Purifica el meu cor. Illumina
els meus poders. Deixo tots els meus
assumptes en les teves mans. Tu ets el meu
guia i el meu refugi. No estaré més trist ni
afligit, seré un ésser feliç i alegre. Oh, Déu
meu! Ja no estaré ple d'ansietat, ni permetré
que les inquietuds em cansin, ni que m'absorbeixin les coses desagradables de la vida.
Oh, Déu meu! Tu ets més amic meu que
no ho sóc jo de mi mateix. A Tu em consagro, oh Senyor!
‘Abdu'l-Bahà
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AMOR VERS DÉU

O

h, Senyor meu! Fes de la teva Bellesa
el meu aliment i de la teva presència
la meva beguda; del teu agrat la meva esperança i de la teva lloança la meva acció;
del teu record el meu company i del poder
de la teva sobirania el meu socors; del teu
habitacle la meva llar i de casa meva la seu
que Tu has santificat de les limitacions imposades als que es troben separats de Tu
com per un vel.
Tu ets veritablement el Totpoderós, el
Tot Gloriós, l'Omnipotent.
Bahà'u'llàh
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DIFUNTS

O

h, Déu meu! Oh Tu, perdonador dels
pecats! El qui confereix els dons, i El
qui dissipa les afliccions!
Veritablement, jo et suplico que perdonis els pecats d'aquells que han abandonat
la seva vestimenta física i han ascendit vers
al món espiritual.
Oh Senyor meu! Purifica'ls de les seves
transgressions, dissipa les seves tristeses i
canvia la seva foscor en llum. Permet-los
d'entrar dins el jardí de la felicitat, neteja'ls
amb aigua puríssima i concedeix-los que
puguin admirar les teves resplendors damunt de les més sublims alçàries.
‘Abdu'l-Bahà
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FERMESA

D

igues:
Déu satisfà totes les coses per damunt
de totes les coses i res del que hi ha al cel o
a la terra, o en qualsevulla altra cosa que
existeixi entre ambdós móns, és, en si mateix, suficient, llevat de Déu, el teu Senyor.
De debò, Ell és en si mateix el Coneixedor, el Sustentador, l'Omnipotent.
Bàb
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GUARIMENT

E

l teu nom és el meu guariment, oh Déu
meu, i el record de Tu és el meu remei.
La proximitat a Tu és la meva esperança i
l'amor a Tu és el meu company. La teva
misericòrdia envers meu és el meu guariment i el meu auxili, tant en aquest món
com en el venidor.
Veritablement, Tu ets el Tot Generós,
l'Omniscient, el Molt Savi.
Bahà'u'llàh

O

h Déu, Déu meu! Jo et demano per
l'oceà del teu guariment i pels resplendors del Sol de la teva gràcia, i pel teu
Nom mitjançant el qual vas sotmetre els
teus servents, i pel poder penetrant de la
teva més exaltada Paraula i la potència de
16

la teva més augusta ploma, i per la teva misericòrdia que ha precedit la creació de tots
aquells qui són al cel i a la terra, que em
purifiquis amb les aigües de la teva generositat, de tota aflicció i malaltia, de tota
debilitat i feblesa.
Tu veus, oh Senyor meu, el Teu
suplicant, tot esperant a la porta de la teva
munificència i a qui ha posat les seves
esperances en Tu, adherint-se al cordó de la
teva generositat. Jo et suplico que no li
neguis allò que cerca de l'oceà de la teva
gràcia i del sol de la teva amorosa
benevolència.
Poderós ets Tu per a fer el que et plagui.
No hi ha cap altre Déu més que Tu, que
sempre perdona, el Més Generós.
Bahà'u'llàh

T

u ets Aquell, oh Déu meu!, pel nom
del qual es guareixen els malalts, són
restablerts els desvalguts i els assedegats
reben el beure; els angoixats, tranquillitat;
els esgarriats, guiatge; els humiliats, exalta17

ció; els pobres, riquesa; els ignorants, llum;
els malenconiosos, illuminació; els tristos,
alegria; els freds reben escalfor i els oprimits són alliberats. Pel teu Nom, oh Déu,
fou mogut tot allò creat i s'estengueren els
cels, la terra fou refeta i els núvols foren
fets per atreure la pluja a la terra. Això és,
de debò, una prova de la teva gràcia per a
totes les teves criatures.
Bahà'u'llàh
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HUMANITAT

D

éu meu, a qui venero i adoro! Sóc testimoni de la teva unitat i de la teva
unicitat, i reconec els teus dons tant del
passat com del present. Tu ets el Tot Generós i les regants pluges de la teva Misericòrdia han estat vessades igualment damunt dels pobres com dels rics, i els resplendors de la teva Gràcia s'han vessat tant
sobre els obedients com damunt els rebels.
Oh, Déu de misericòrdia, davant la porta del qual s'ha ajagut la quinta essència de
la misericòrdia i al voltant del santuari la
Causa del qual ha circumdat la tendra bondat en el seu més íntim esperit, et demanem, pregant la teva antiga gràcia i desitjant el teu favor present, que tinguis pietat
de tots els qui són les manifestacions del
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món de l'ésser i no els neguis l'efusió de la
teva gràcia en els teus dies.
Tots són pobres i necessitats i Tu, veritablement, ets el que tot ho posseeix, el que
tot ho domina, l'Omnipotent.
Bahà'u'llàh

O

h, Tu, bondadós Senyor! Tu has creat
tota la humanitat d'un mateix origen.
Tu has decretat que tothom pertanyi a la
mateixa llar. En la teva sagrada presència
tots ells són els teus servents i tota la humanitat s'empara sota el teu tabernacle;
tothom s'ha reunit a la teva taula de munificència; tothom està illuminat per la llum
de la teva providència.
Oh, Déu! Tu ets bondadós amb tots, Tu
has proveït per a tothom, dónes asil a tothom, confereixes vida a tothom. Tu has
dotat tots i cadascun dels homes amb talent
i facultats, i tothom està submergit en l'oceà de la teva misericòrdia.
Oh, Tu, bondadós Senyor! Uneix tothom.
Fes que les religions concordin, fes de les
20

nacions una de sola, a fi que puguin veure's
les unes a les altres com una sola família i
tota la humanitat com una sola llar.
Que totes puguin associar-se en perfecta
harmonia.
Oh, Déu! Alça l'estendard d'unitat de la
humanitat.
Oh, Déu! Estableix la Més Gran Pau.
Uneix Tu, oh Déu, els cors els uns amb
els altres.
Oh, Tu, Pare bondadós, Déu! Alegra els
nostres cors amb la fragància del teu
amor. Illumina els nostres ulls amb la
llum de la teva guia. Alegra les nostres oïdes amb la melodia de la teva Paraula i
empara'ns tots en el refugi de la teva providència.
Tu ets el Poderós i el Fort. Tu ets el qui
perdona i Tu ets Aquell qui tolera les negligències de la humanitat.
‘Abdu'l-Bahà
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INFANTS

O

h, Déu! Cria aquest petit infant en el
si del teu amor i alleta'l del pit de la
teva providència. Conrea aquest tendre
brot en el roser del teu amor i ajuda'l a
créixer mitjançant les pluges de la teva generositat. Fes-ne una criatura del regne i
condueix-la al teu domini celestial.
Tu ets poderós i bondadós. I Tu ets el Munífic, el Generós, el Senyor d'incomparable
generositat.
‘Abdu'l-Bahà

O

h, Déu! Educa aquests infants. Ells
són les plantes del teu hort, les flors
del teu prat, les roses del teu jardí. Fes que
la teva pluja davalli damunt d'ells. Fes que
el Sol de la realitat llueixi amb el teu amor
22

damunt d'ells. Fes que la teva brisa els refresqui perquè siguin educats, creixin, es
desenvolupin i es manifestin en la seva
major Bellesa.
Tu ets el Donador. Tu ets el Compassiu.
‘Abdu'l-Bahà

O

h, Déu! Guia'm, protegeix-me, illumina el llum del meu cor i fes de mi un
estel brillant.
Tu ets el Fort i el Poderós.
‘Abdu'l-Bahà

O

h, Senyor meu! Oh, Senyor meu! Sóc
un infant de tendra edat. Nutreix-me
del pit de la teva misericòrdia, instrueixme en el si del teu amor, educa'm en l'escola de la teva guia i desenvolupa'm a
l'ombra de la teva munificència. Allibera'm de la foscor; fes de mi una llum
lluent; allibera'm de la malaurança; fes de
mi una flor del roser; permet-me que
esdevingui un servent davant del teu
23

llindar i confereix-me el caràcter i la
naturalesa dels justos; fes de mi un motiu
de munificència envers el món de la
humanitat i corona el meu cap amb la
diadema de la vida eterna.
Veritablement, Tu ets el Fort, el Poderós,
qui veu i qui escolta.
‘Abdu'l-Bahà
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LLOANÇA

M

agnificat sigui el teu Nom, Oh Déu
meu Senyor! Tu ets Aquell a qui tot
adora i no adora ningú; qui és el Senyor de
tot i no és el vassall de ningú; qui tot ho
coneix i no és conegut per ningú. Tu volgueres que els homes et coneguessin; així,
doncs, mitjançant una paraula de la teva
boca vas fer la creació i vas modelar l'Univers. No hi ha Déu sinó Tu, el Modelador,
el Creador, el Totpoderós, l'Omnipotent.
T'imploro, per aquesta mateixa paraula
que ha lluït sobre l'horitzó de la teva voluntat, que em permetis beure abundosament de les aigües de vida amb les quals
Tu has vivificat els cors dels teus elegits i
has fet reviure les ànimes d'aquells que
t'estimen, perquè pugui, en qualsevol mo25

ment i en tota condició, dirigir el meu rostre completament envers Teu.
Tu ets el Déu de poder, de glòria i de munificència. No hi ha Déu tret de Tu, el Suprem
Governant, el Tot Gloriós, l'Omniscient.
Bahà'u'llàh

D

els perfumats corrents de la teva eternitat, dóna'm de beure, oh Déu meu, i
els fruits de l'arbre del teu Ésser permet-me
tastar, oh esperança meva. De les fonts cristallines del teu amor permet-me beure, oh
glòria meva, i sota l'ombra de la teva eterna
providència permet-me habitar, oh llum
meva. Dins de les prades de la teva proximitat, davant la teva presència, fes possible
que pugui vagar, oh estimat meu, i a la dreta
del tron de la teva mercè fes-me seure, oh
desig meu. De les fragants brises de la teva
alegria deixa que una bufada arribi fins a
mi, oh el meu objectiu, i a les alçàries del
paradís de la teva realitat permet-me
d'entrar-hi, oh adorat meu. Les melodies del
colom de la teva unitat permet-me
26

d'escoltar, oh Tu el Resplendent, i
mitjançant l'esperit de la teva força i el teu
poder vivifica'm, oh el meu proveïdor.
Mantén-me afermat a l'esperit del teu amor,
oh el meu auxiliador, i en la sendera de la
teva complaença aferma les meves passes,
oh el meu faedor. Dins del jardí de la teva
immortalitat, davant del teu semblant,
permet-me que hi habiti eternament, oh Tu
que ets misericordiós amb mi, i damunt de
la seu de la teva glòria estableix-me, oh Tu
que ets el meu posseïdor. Eleva'm cap al cel
de la teva tendra bondat, oh vivificador
meu, i cap al sol de la teva guia condueixme, oh Tu Captivador meu! Davant les
revelacions del teu invisible esperit, crida'm
per ésser-hi present, Tu que ets el meu
origen i el meu elevadíssim desig, i envers
l'essència de la fragància de la teva bellesa
que Tu has de manifestar fes-me tornar, oh
Tu que ets el meu Déu.
Potent ets Tu per fer el que et plagui. Tu
ets, en veritat, el Més Exaltat, el Tot Gloriós, l'Altíssim.
Bahà'u'llàh
27

L

loat sigui el teu Nom, Oh Déu meu i el
Déu de totes les coses, la meva glòria i la
Glòria de totes les coses, el meu desig i el Desig de totes les coses, la meva força i la Força
de totes les coses, el meu rei i el Rei de totes
les coses, el meu objectiu i l'Objectiu de totes
les coses, qui em mou i mou totes les coses!
No permetis, t'ho imploro, que m'aparti de
l'oceà de les teves tendres mercès, ni que romangui allunyat de les vores de la teva proximitat.
Res fora de Tu, oh Senyor meu, m'és
profitós, ni em beneficia la proximitat d'un
altre ésser que no siguis Tu. Et prego, per
les teves abundants riqueses, que et permeten de prescindir de tot llevat de Tu
mateix, que em comptis entre aquells que
han dirigit el seu rostre envers Tu i s'han
aixecat per a servir-te.
Perdona, doncs, Oh Senyor meu, els teus
servents i les teves serventes. Tu ets, veritablement, qui sempre perdona, el Més Compassiu.
Bahà'u'llàh
28
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MATÍ

M

'he llevat aquest matí per la teva
gràcia, oh Déu meu, i he deixat la
meva llar confiant plenament en Tu i
sotmetent-me a la teva cura. Fes descendir,
llavors, sobre meu, des del cel de la teva
mercè, una benedicció de la teva part i
permet-me que torni estalvi a la meva llar,
així com em vas permetre de sortir-ne sota
la teva protecció amb els meus pensaments
fixats fermament en Tu.
No hi ha Déu tret de tu, l'Únic, l'Incomparable, l'Omniscient, el Molt Savi.
Bahà'u'llàh
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NIT

O

h Déu meu, el meu Mestre, i l'Objecte
del meu desig! Aquest servent teu,
desitja dormir sota l'empara de la teva misericòrdia i reposar sota el dosser de la teva
gràcia, implorant la teva cura i la teva protecció.
Jo et prego, oh Senyor meu! Pels teus
ulls que no coneixen la son, que guardin
els meus de mirar un altre que no siguis
Tu. Enforteix la seva visió per tal que puguin discernir els teus senyals, i mirar l'horitzó de la teva Revelació.
Tu ets Aquell, davant l'Omnipotència del
qual, en revelar-se, la cinquena essència
del poder s'ha estremit.
No existeix més Déu que Tu, l'Omnipotent, el qui tot ho subjuga, l'Incondicionat.
Bahà'u'llàh
31

ORACIÓ OBLIGATÒRIA CURTA
Cal que aquesta pregària sigui recitada una vegada cada vint-iquatre hores, entre el migdia i la posta del sol.*

S

óc testimoni, oh Déu meu! que tu m'has
creat perquè et conegui i perquè t'adori.
Sóc testimoni en aquest moment de la meva
impotència i del teu poder, de la meva pobresa i de la teva riquesa.
No existeix cap altre Déu més que Tu,
qui ajuda en el perill, qui subsisteix per si
mateix.
Bahà'u'llàh

* L'actitud adequada per a aquesta oració obligatoria és estar dret i mirant cap a Terra Santa. Com a preparació per
l'oferiment de l'oració obligatoria, el creient ha d'efectuar
les ablucions, que consisteixen a rentar-se les mans i la
cara.
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PERDÓ

G

lorificat ets Tu, oh Déu meu Senyor!
Cada vegada que goso de fer esment
de Tu, m'ho impedeixen els meus grans pecats i les meves grans transgressions contra
Teu, i em trobo completament desproveït
de la teva gràcia, i absolutament incapaç de
celebrar la teva lloança.
Tanmateix, la meva gran confiança en la
teva generositat reviu la meva esperança
en Tu, i la meva certesa que em tractaràs
muníficament em dóna ànims per enaltirte, i per demanar-te allò que Tu posseeixes.
T'imploro, oh Déu meu, per la teva misericòrdia que ha sobrepassat tot el que és
creat, i de la qual donen testimoni tots els
que es troben submergits als oceans dels
teus noms, que no m'abandonis a mi ma33

teix, car el meu cor és propens al mal.
Guarda'm, doncs, dins la fortalesa de la
teva protecció i el refugi de la teva guarda.
Jo sóc aquell, oh Déu meu, l'únic desig
del qual és el que Tu has determinat per la
força del teu poder. L'únic que he escollit
per a mi mateix és ésser emparat pels teus
misericordiosos designis i el manament de
la teva voluntat, com també ésser ajudat
per les mostres del teu decret i judici.
Bahà'u'llàh
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PROTECCIÓ

O

h Déu, Déu meu! Escuda els teus servents lleials contra els mals de l'egoisme i la passió; protegeix-los, amb l'ull
sotjador de la teva afectuosa bondat de tota
rancúnia, odi i enveja; empara'ls dins la
inexpugnable fortalesa de la teva cura i,
lliures dels fiblons del dubte, fes-los les
manifestacions dels teus gloriosos signes;
illumina els seus rostres amb els
refulgents raigs emanats de l'Aurora de la
teva divina unitat; alegra els seus cors amb
els versos revelats des del teu sagrat regne;
enforteix les seves esquenes amb el teu
poder que tot ho domina provinent del teu
regne de glòria. Tu ets el Tot Generós, el
Protector, el Totpoderós, el Benèvol.
‘Abdu'l-Bahà
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PROVES I DIFICULTATS

D

issipa els meus pesars per la teva munificència i generositat, oh Déu, el meu
Déu, i treu-me l'angoixa mitjançant la teva
sobirania i el teu poder. Tu em veus, oh Déu
meu, amb la faç dirigida a Tu, ara que els
afligiments m'han envoltat pertot arreu. Et
demano, o Tu que ets el Senyor de tots els
éssers i protegeixes totes les coses visibles i
invisibles, pel teu Nom, mitjançant el qual
Tu has sotmès els cors i les ànimes dels homes, i per les ones de l'oceà de la teva misericòrdia i les fulgències del sol de la teva generositat que, entre aquells a qui per res no
els ha estat impedit de dirigir el seu semblant cap a Tu, m'hi comptis, oh Tu Senyor
de tots els Noms i Faedor dels cels.
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Tu veus, oh Senyor meu, el que m'ha succeït en els teus dies. Et suplico per Aquell
qui es l'Albada dels teus noms i el Punt de
l'Aurora dels teus atributs, que ordenis per
mi allò que em faci aixecar per servir-te i
exaltar les teves virtuts. Tu ets, en veritat, el
Totpoderós, l'Omnipotent, qui acostuma a
respondre les pregàries de tothom!
Per cloure et demano, per la llum del
teu rostre, que beneeixis els meus afers,
que redimeixis els meus deutes i satisfacis
les meves mancances. Tu ets Aquell el poder i el domini del qual tota llengua ha
testimoniejat i la majestat i la sobirania del
qual qualsevol cor intelligent ha reconegut. No hi ha Déu fora de Tu, que escolta i
està disposat a contestar.
Bahà'u'llàh

O

h, Déu meu! No t'allunyis de mi, perquè les tribulacions m'envolten. Oh,
Déu, Déu meu! No facis que resti subjecte a
mi mateix, perquè l'extrema adversitat m'ha
visitat. Alimenta'm amb la pura llet de la
teva tendra bondat, perquè la set m'ha abra37

sat sencer. Abrigalla'm sota l'ombra de la
teva misericòrdia, perquè tots els meus adversaris, amb parer unànime, han caigut sobre meu. Fes que resti prop del tron de ta
majestat, cara a cara amb la revelació dels
signes de la teva glòria, perquè l'infortuni
m'ha aconseguit greument. Fes-me menjar
els fruits de l'arbre de la teva eternitat, perquè la feblesa més gran em posseeix. Nodreix-me amb les copes de l'alegria ofertes
per la mà de la teva tendra misericòrdia,
perquè múltiples dolences s'han abatut pesadament damunt meu. Revesteix-me amb
l'abillament brodat ricament de la teva sobirania omnipotent, perquè la pobresa m'ha
despullat plenament. Permet-me que dormi,
amanyagat pel cant del colom de la teva
eternitat, perquè els mals més negres m'han
assaltat. Davant el tron de la teva unitat, al
foc de la bellesa del teu Semblant, fes-me
viure, perquè la temença i la tremolor m'han
sacsejat violentament i, quan calgui d'enfrontar-me amb l'esvalot, que els teus mots
em forneixin de glòria. Submergeix-me en
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l'oceà del teu perdó, perquè els meus pecats
m'han condemnat del tot.
Bahà'u'llàh
ingú no pot lliurar-nos de les dificultats tret de Déu.
Digueu: Lloat sigui Déu! Ell es Déu!
Tots som els seus servents i tots acaten
el seu manament.
Bàb

N

O

h Senyor, el meu Déu i la meva empara en els pesars! El meu escut i la
meva emparança en les meves desgràcies!
El meu asil i protecció en el que em calgui,
i en la solitud, el meu company! En la
meva angoixa, el meu consol, i en la meva
desemparança, un afectuós amic! Qui treu
el mal de les meves tristors i qui perdona
els meus pecats!
Em dirigeixo completament a Tu, demanant-te ferventment amb tot el meu cor, la
meva ment i la meva llengua que, de tot allò
que és contrari a la vostra voluntat en aquest
cicle de la teva divina unitat, me'n protegei39

xis, i que de tota contaminació que m'impedeixi de cercar, net i immaculat, l'ombra de
l'arbre de la teva gràcia, me'n purifiquis.
Oh, Senyor, tingues pietat del feble,
guareix el malalt i apaga la set que crema.
Alegra el pit on és encès el foc del teu amor
i atia'l amb la flama del teu esperit i amor
celestial.
Guarneix els sagraris de divina unitat
amb l'abillament de santedat i posa damunt
de la meva testa la corona del teu favor.
Illumina el meu rostre amb la refulgència de l'estel de la teva magnanimitat i ajuda'm benèvolament a servir davant el teu
sagrat llindar.
Fes que el meu cor sobreeixi d'amor per
les teves criatures i permet que pugui esdevenir el senyal de la teva compassió, el
símbol de la teva gràcia, el promotor de
concordança entre els vostres estimats,
consagrat a Tu, commemoran-te i oblidantme de mi mateix però sempre atent a allò
que et pertany.
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Oh, Déu, Déu meu! No allunyis de mi
les suaus brises del teu perdó i gràcia i no
em privis de les fonts del teu ajut i favor.
Deixa'm niar sota l'ombra de les teves
protectores ales i fixa en mi la mirada del
teu ull que tot ho protegeix.
Deslliga la meva llengua perquè lloï el
teu Nom enmig del teu poble, perquè la
meva veu pugui aixecar-se en grans assemblees i surti dels meus llavis el flux de
la teva lloança.
Tu ets, en veritat, el Benèvol, el Glorificat, el Poderós, l'Omnipotent.
‘Abdu'l-Bahà
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TAULA D'AHMAD

E

ll és el Rei, l'Omniscient, el Savi!
Heus ací que el Rossinyol del Paradís
canta en les branques de l'Arbre de l'Eternitat
dolces i sagrades melodies, proclamant als
sincers les bones noves de la proximitat de
Déu, cridant als creients en la Unitat Divina a
la cort de la Presència del Generós, informant
als despresos sobre el missatge que ha estat
revelat per Déu, el Rei, el Gloriós, l'Incomparable, guiant els amants cap a la seu de la
santedat i cap a aquesta resplendent Bellesa.
Veritablement aquesta és la Bellesa Més
Gran anunciada en els Llibres dels Missatgers, per mitjà dels quals la veritat serà
distingida de l'error i la saviesa de cada
mandat serà provat. Veritablement Ell és
l'Arbre de la Vida que dóna els fruits de
Déu, l'Exaltat, el Poderós, el Gran.
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Oh, Ahmad! Testimonia que certament
Ell és Déu i no hi ha Déu sinó Ell, el Rei, el
Protector, l'Incomparable, l'Omnipotent. I
que Aquell a qui Ell va manifestar amb el
nom d'‘Alí* va ser el vertader Enviat de
Déu, els mandats del qual tots acatem.
Digues: oh, poble, sigues obedient a les
ordenances de Déu que han estat establertes en el Bayán pel Gloriós, el Savi. Vertaderament Ell és el Rei dels Missatgers i el
seu Llibre és el Llibre Mare, si ho sabessis.
Així us pronuncia el Rossinyol la seva
crida des d'aquesta presó. Ell només ha de
donar a conèixer aquest clar missatge.
Qualsevol que ho desitgi, que s'aparti d'aquest consell i qualsevol que el desitgi, que
triï el camí que condueix cap al seu Senyor.
Oh poble, si negues aquests versos, per
mitjà de quina prova creus en Déu? Produïu-la, oh assemblea de falsos.
No. Per aquell en la mà del qual hi ha la
meva ànima! Ni poden ni mai podran fer

* El Bàb.
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això, encara que s'unissin per ajudar-se els
uns als altres.
Oh, Ahmad! No oblidis les meves generositats mentre estic absent. Recorda els
meus dies durant els teus dies i les meves
angoixes i desterrament en aquesta llunyana
presó. I sigues tan ferm en el meu amor que
el teu cor no vacilli , encara que les espases
dels enemics descarreguin cops sobre tu i
tots els cels i la terra s'alcin en contra teu.
Sigues com una flama de foc pels meus
enemics i un riu de vida eterna pels meus estimats i no siguis dels que dubten.
I si et vingués aflicció en el meu camí o
degradació per la meva Causa, no et preocupis per aquest fet.
Confia en Déu, el teu Déu i el Senyor
dels teus pares. Perquè els homes erren
pels camins de l'error, privats de discerniment per veure a Déu amb els seus propis
ulls o escoltar la seva Melodia amb la seva
pròpia oïda. Així els hem trobat, com tu
també o testimonies.
Així les seves supersticions s'han convertit en vels que s'interposen entre ells i
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els seus propis cors, apartant-los del camí
de Déu, l'Exaltat, el Gran.
Tingues per cert que de veritat aquell
que s'allunya d'aquesta Bellesa s'ha allunyat també dels Missatgers del passat i
mostra orgull davant de Déu, des de tota
eternitat fins a tota eternitat.
Aprèn bé aquesta taula, oh Ahmad. Recita-la durant els teus dies i no et separis
d'ella. Perquè en veritat Déu ha ordenat
per aquell que la reciti la recompensa de
cent màrtirs i un servei a ambdós móns.
Aquests favors te'ls hem conferit amb
una generositat de part nostra i una misericòrdia de nostra presència, per tal que siguis dels agraïts.
Per Déu! Si algú que estigui afligit o
amb pena llegeix aquesta Taula amb absoluta sinceritat, Déu dissiparà la seva tristesa, resoldrà les seves dificultats i allunyarà
les seves afliccions.
Vertaderament Ell és el Misericordiós, el
Compassiu. Lloat sigui Déu, Senyor de tots
els mons.
Bahá'u'lláh
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TAULA DE VISITACIÓ
Aquesta oració, revelada per 'Abdu'l-Bahá, es llegeix en la seva
Tomba. També s'usa com a oració privada.
"Aquell que reciti aquesta oració amb humilitat i fervor portarà
alegria i joia al cor d'aquest Servent; serà el mateix que si es trobés cara a cara amb ell."

E

ll és el Tot Gloriós!
Oh, Déu, el meu Déu! Humilment i
amb llàgrimes alço les meves mans suplicants cap a Tu i enfonso la meva cara en la
pols del teu llindar, exaltat per sobre dels
coneixements dels doctes i de l'alabança
de tots els que a Tu et glorifiquen. Mira
bondadosament el teu servent, humil i
submís davant la teva porta, amb la mirada de l'ull de la teva misericòrdia i submergeix-lo en l'oceà de la teva gràcia
eterna.
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Senyor! Ell és un pobre humil servent
teu, esclavitzat i implorant, captiu en la
teva mà; orant fervorosament, confiant en
Tu i amb llàgrimes davant el teu rostre et
crida i t'implora dient:
Oh Senyor, el meu Déu! Dóna'm la teva
gràcia per servir els teus estimats, enforteix-me en la servitud cap a Tu, illumina la
meva cara amb la llum d'adoració en la
teva cort de santedat i d'oració al teu regne
de grandesa. Ajuda'm a ésser desprès a
l'entrada celestial de la teva porta, a separar-me de tot dins dels teus sagrats recintes. Senyor! Dóna'm beure del calze del
despreniment, abilla'm amb el seu mantell i
submergeix-me en el seu oceà. Converteixme en pols en el camí dels teus estimats i
permet que ofereixi la meva ànima en els
altars de la terra ennoblida per les passes
dels teus elegits en el teu camí, oh Senyor
de glòria a dalt del cel.
Amb aquesta oració el teu servent et
crida a l'aurora i a la nit. Compleix el desig
del seu cor, oh Senyor. Illumina el seu cor,
alegra el seu pit, encén la seva llum, per tal
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que pugui servir la teva Causa i els teus
servents. Tu ets el Donant, el Pietós, el Més
Generós, el Benèvol, el Misericordiós, el
Compassiu!
'Abdu'l-Bahá
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UNITAT

O

h, Déu meu, oh Déu meu! Uneix els
cors dels teus servents i revela'ls el teu
gran propòsit. Que puguin seguir els teus
manaments i atendre's a la teva llei. Ajuda'ls, oh Déu!, en els seus esforços i confereix-los força per servir-te. Oh, Déu! No els
abandonis a si mateixos, ans guia les seves
passes amb la llum del teu coneixement i
anima els seus cors amb el teu amor. Veritablement, Tu ets el seu ajut i el seu Senyor.
Bahà'u'llàh
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