
O Gud! Giv min själ glädje och
vederkvickelse. Rena mitt hjärta.
Genomstråla mina krafter. Jag lägger
alla mina angelägenheter i Din hand.
Du är min vägvisare och min
tillflykt. Jag kommer ej längre att
vara sorgsen och bekymrad. Jag
kommer att vara en lycklig och
glädjefylld människa. O Gud! Jag
kommer ej längre att vara fylld av
oro, ej heller kommer jag att låta
bekymmer plåga mig. Jag kommer ej
att uppehålla mig vid livets
besvärligheter.

O Gud! Du är en bättre vän till
mig än vad jag är till mig själv. Jag
överlämnar mig till Dig, o Herre!



Därför åligger det alla bahá'íer att betänka denna mycket
utsökta och livsbefrämjande sak i sina hjärtan, så att, till
skillnad från andra religioner, de inte ska nöja sig med
larmet, ropen, tomheten i religiösa dogmer. Nej, de ska
snarare i varje aspekt av sina liv vara ett exempel för
dessa egenskaper och dygder som är födda av Gud, och de
ska resa sig upp för att utmärka sig genom sitt goda
uppförande. De skall rättfärdiga sitt anspråk att vara
bahá'íer genom gärningar och inte genom namn.

- `Abdu'l-Bahá



Prisad vare Du, o Herre min Gud! Jag
bönfaller Dig vid Ditt namn, som ingen på
vederbörligt sätt har erkänt och vars betydelse
ingen själ har kunnat utgrunda. Jag ber Dig vid
Honom som är källan till Din uppenbarelse och

Dina teckens morgongryning, att göra mitt hjärta
mottagligt för Din kärlek och Din åminnelse. Förena
det då med Ditt största hav, så att Din visdoms
levande vatten och de kristallklara strömmarna av
förhärligandet och lovprisningen av Dig må flöda

därifrån.

Min kropps lemmar bär vittnesbörd om Din enhet
och håret på mitt huvud förkunnar styrkan i Din
överhöghet och makt. Jag har stått vid Din nåds

dörr i yttersta självuppgivelse och fullständig
försakelse och hållit fast vid Din givmildhets
mantelfåll och fäst mina ögon vid Dina gåvors
horisont.

Förordna för mig, o min Gud, det som till-
kommer Ditt majestäts storhet och bistå mig med
Din styrkande nåd att undervisa så i Din sak, att

de döda må skynda ut ur sina gravar och rusa fram
mot Dig i full förtröstan på Dig och med blicken
fäst på Din saks soluppgång och Din uppenbarelses

gryningsplats.

Du är sannerligen den Mäktigaste, den Högste,
den Allvetande, den Allvise.

Bahá’u’lláh



denna nuvarande cykel kommer det att bli en
utveckling i civilisationen, ojämförlig i världens
historia. Mänsklighetens värld har hittills befunnit

sig i barndomens stadium; nu närmar den sig mogenhet.
Precis som den individuella människoorganismen,
som har uppnått mogenhetsperioden, når sin högsta
grad av fysisk styrka och mognade intellektuella
förmågor, så att på ett år av denna mogna period en
utvecklingsgrad utan motstycke kan bevittnas, så på
samma sätt kommer mänskligheten i denna cykel av
sin fullständighet och fullbordan att förverkliga en
omätlig uppåtgående utveckling.

- `Abdu'l-Bahá
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