
Dapat usalin minsan sa dalawampu't apat na oras 

 

Sinumang nagnanais na umusal sa panalanging ito, hayaang 

siya ay tumindig at humarap sa Diyos, at habang siya ay 

nakatayo sa kaniyang lugar, hayaang siya ay tumingin sa 

kanan at sa kaliwa, na waring naghihintay ng habag ng 

kaniyang Panginoon, ang Pinaka Mahabagin, ang 

Madamayin. Pagkatapos, hayaang sabihin niya: 

O Ikaw na Panginoon ng lahat ng mga pangalan at 

Lumikha ng mga kalangitan! Isinasamo ko sa Iyo sa 

pamamagitan nila na mga Pamimitak ng Iyong di-

nakikitang Kalikasan, ang Pinaka Dakila, ang 

Maluwalhati sa Lahat, na sa aking dalangin ay 

lumikha ng isang apoy na sisilab sa mga lambong na 

naglingid sa akin sa Iyong kagandahan, at ng isang 

liwanag na mag-aakay sa akin patungo sa karagatan 

ng pagkamalas sa Iyo. 

Pagkatapos, hayaang itaas niya ang kaniyang mga kamay 

sa pagsusumamo sa Diyos-pagpalain at luwalhatiin Siya-at 

sabihin: 

O Ikaw na Mithiin ng daigdig at Minamahal ng mga 

bansa! Nakikita Mo akong bumabaling sa Iyo, at 

malaya sa lahat ng kaugnayan sa anuman maliban sa 

Iyo, at nangangapit sa Iyong kuldon, na sa paggalaw 

nito ang buong santinakpan ay napukaw. Ako ang 

Iyong tagapaglingkod, O aking Panginoon, at anak 

ng Iyong tagapaglingkod. Iyo akong masdan nang 

nakatayo at handang gawin ang Iyong kalooban at 

ang Iyong nais, at walang ibang hinahangad maliban 

sa Iyong mabuting kasiyahan. Isinasamo ko sa Iyo 

sa Karagatan ng Iyong kahabagan at sa Araw-Bituin 

ng Iyong biyaya na gawin sa Iyong tagapaglingkod 

ang Iyong niloloob at ikinasisiya. Saksi ang Iyong 

kapangyarihan na hindi makakayang abutin ng lahat 

ng pagbanggit at pagpuri! Anuman ang Iyong 

ipinahayag ay ang hangarin ng aking puso at ang 

minamahal ng aking kaluluwa. O Diyos, aking 

Diyos! Huwag tingnan ang aking mga pag-asa at 

aking mga gawa, sa halip tingnan ang Iyong 

kalooban na pumapalibot sa mga kalangitan at 

kalupaan. Saksi ang Iyong Pinakadakilang Pangalan, 

O Ikaw na Panginoon ng lahat ng bansa! Ang 

tanging hangad ko ay ang Iyong hinahangad, at ang 

tanging pag-ibig ko ay ang Iyong iniibig. 

Hayaang siya ay lumuhod, at nang nakayukod ang noo sa 

lupa, hayaang sabihin niya: 

Ikaw ay dakila nang higit sa paglalarawan ng 

sinumam maliban sa Iyong Sarili, at pag-unawa ng 

sinumang iba pa liban sa Iyo. 

Hayaang siya ay tumindig at sabihin: 

Gawin ang aking dalangin, O aking Panginoon, na 

maging isang bukal ng mga buhay na tubig upang 

dito ako ay maaaring mabuhay habang nananatili 

ang Iyong paghahari, at maaaring banggitin Kita sa 

bawat daigdig ng Iyong mga daigdig. 

Hayaang muling itaas niya ang kaniyang mga kamay sa 

pagsusumamo, at sabihin: 

O Ikaw na ang pagkalayo sa Iyo ay ikinatutunaw ng 

mga puso at kaluluwa, na sa pamamagitan ng apoy 

ng Iyong pag-ibig ay nagliyab ang buong daigdig! 

Sumasamo ako sa Iyo sa pamamagitan ng Iyong 

Pangalan na sumakop sa buong santinakpan, na 

huwag ipagkait sa akin yaong nasa sa Iyo, O Ikaw 

na naghahari sa lahat ng tao! Iyong nakikita, O aking 

Panginoon, ang dayuhang ito na nagmamadaling 

patungo sa kaniyang pinakadakilang tahanan sa lilim 

ng bubong ng Iyong kamahalan at sa loob ng mga 

bakuran ng Iyong kahabagan; at ang nagkasalang ito 

na hinahanap ang karagatan ng Iyong kapatawaran; 

at ang abang ito na hinahanap ang liwasan ng Iyong 

kaluwalhatian; at ang dukhang ito na hinahanap ang 

kinaroroonan ng Iyong kayamanan. Nasa Iyo ang 

kapangyarihan na mag-atas ng anumang Iyong 

niloloob. Saksi ako na Ikaw ay dapat purihin sa 

Iyong mga ginagawa, at dapat sundin ang Iyong mga 

utos, at dapat manatiling hindi napipigilan sa Iyong 

mga pag-uutos. 

Hayaang itaas niya ang kaniyang mga kamay at bigkasin 

nang tatlong ulit ang Pinakadakilang Pangalan.* Hayaan 

siyang yumuko sa harap ng Diyos-pagpalain at luwalhatiin 

Siya-at, nang nakapatong ang mga kamay sa mga tuhod, ay 

sabihin: 

Iyong nakikita, O aking Diyos, kung papaanong ang 

aking espiritu ay ginising sa loob ng aking mga 

kamay at paa at mga bahagi ng aking katawan, sa 

paghahangad nitong sumamba sa Iyo, at sa 

pagnanasa nitong gunitain Ka at luwalhatiin Ka; 

kung papaanong pinatutunayan nito yaong 

pinatunayan ng Dila ng Iyong Kautusan sa kaharian 

ng Iyong pananalita at sa kalangitan ng Iyong 

kaalaman. Ninanais ko, sa ganitong kalagayan, O 

aking Panginoon, na hilingin sa Iyo ang lahat ng 

nasa Iyo, upang maipakita ko ang aking karukhaan 

at mapalaki ang Iyong pagpapala at ang Iyong mga 

kayamanan, at maipahayag ang aking kawalang-

kakayahan, at maipakita ang Iyong lakas at Iyong 

kapangyarihan. 

Hayaang siya ay tumayo at dalawang ulit na itaas sa 

pagsusumamo ang kaniyang mga kamay, at sabihin: 

Walang ibang Diyos liban sa Iyo, ang 

Makapangyarihan sa Lahat, ang Mapagbigay-biyaya 

sa Lahat. Walang ibang Diyos liban sa Iyo, ang 

Nagtatadhana sa simula at sa wakas. O Diyos, aking 



Diyos! Ang Iyong pagpapatawad ay 

nakapagpatapang sa akin, at ang Iyong habag ay 

nakapagpalakas sa akin, at ang Iyong panawagan ay 

nakapukaw sa akin, at ang Iyong biyaya ay 

nakapagpabangon sa akin, at umakay sa akin tungo 

sa Iyo. Sino, kung gayon, ako na magtatangkang 

tumayo sa pintuan ng lunsod ng Iyong pagkakalapit, 

o iharap ang aking mukha sa mga liwanag na 

nagniningning sa langit ng Iyong kalooban? Iyong 

nakikita, O aking Panginoon, ang hamak na 

nilikhang ito na kumakatok sa pintuan ng Iyong 

pagpapala, at ang napaparam na kaluluwang ito na 

naghahanap sa ilog ng walang hanggang buhay 

buhat sa mga kamay ng Iyong pagpapala. Nasa Iyo 

ang pag-uutos sa lahat ng panahon, O Ikaw na 

Panginoon ng lahat ng pangalan; at nasa akin ang 

pagtanggap at handang pagpapasailalim sa Iyong 

kalooban, O Maylikha ng mga kalangitan! 

Hayaang itaas niya nang tatlong ulit ang kaniyang mga 

kamay at sabihin: 

Higit na dakila ang Diyos kaysa bawat ibang dakila! 

Hayaang lumuhod siya, at habang nakayukod ang ulo sa 

lupa ay sabihin: 

Ikaw ay napakataas para sa papuri ng mga malapit 

sa Iyo upang makaakyat sa kalangitan ng Iyong 

pagkamalapit, o para sa mga ibon ng mga puso ng 

matatapat sa Iyo upang makarating sa bungad ng 

Iyong pintuan. Pinatutunayan ko na Ikaw ay 

pinagpala nang higit sa lahat ng mga katangian at 

banal sa lahat ng mga pangalan. Walang Diyos 

maliban sa Iyo, ang Pinakadakila, ang Ma- luwalhati 

sa Lahat. 

Hayaang umupo siya at sabihin: 

Pinatutunayan ko yaong pinatunayan ng lahat ng 

nilalang na bagay, at ng Kalipunan sa itaas, at ng 

mga nananahan sa Paraiso ng pinakamataas sa lahat, 

at sa kabila ng mga iyon ay ang Dila ng 

Kamaharlikaan mismo mula sa maluwalhati sa lahat 

na Sugpungang-guhit, na Ikaw ang Diyos, na walang 

Diyos maliban sa Iyo, at Siya na inihayag ay ang 

Natatagong Hiwaga, ang Pinaka-iingatang Sagisag, 

na sa pamamagitan Niya ang mga pantig na Ma at 

Ging (Maging) ay napagkabit at napagsama. 

Pinatutunayan ko na Siya yaong ang pangalan ay 

isinulat ng Panulat ng Pinakamataas, at Siya yaong 

binanggit sa mga Aklat ng Diyos, ang Panginoon ng 

Trono sa kaitaasan at ng daigdig sa ibaba. 

Hayaang tumindig siya nang tuwid at sabihin: 

O Panginoon ng lahat ng nilalang at Nagmamay-ari 

ng lahat ng bagay na nakikita at di-nakikita! Iyong 

nakikita ang aking mga luha at naririnig ang aking 

mga buntong-hininga; at napakikinggan ang aking 

pagdaing, at ang aking pagtangis, at ang 

paghihinagpis ng aking puso. Saksi ang Iyong 

Kapangyarihan! Ang aking mga pagkakamali ay 

nakapigil sa akin sa paglapit sa Iyo; at ang aking mga 

pagkakasala ay nakapaglayo sa akin sa liwasan ng 

Iyong kabanalan. Ang Iyong pag-ibig, O aking 

Panginoon, ay nagpayaman sa akin, at ang 

pagkahiwalay sa Iyo ay nakawasak sa akin, at ang 

pagkalayo sa Iyo ay nakatupok sa akin. Isinasamo ko 

sa Iyo sa pamamagitan ng mga bakas ng Iyong paa 

sa kagubatang ito, at sa pamamagitan ng mga 

salitang "Narito Ako. Narito Ako," na binigkas ng 

Iyong mga pinili sa kalawakang ito, at sa mga 

hininga ng Iyong Rebelasyon, at sa malulumanay na 

hangin ng Pagbubukang-liwayway ng Iyong 

Kahayagan, na itadhana na mamalas ko ang Iyong 

kagandahan at sundin ang anumang nasa Iyong 

Aklat. 

Hayaang ulitin niya nang tatlong ulit ang Pinakadakilang 

Pangalan at yumuko nang nakapatong sa mga tuhod ang 

mga kamay at sabihin: 

Luwalhati sa Iyo, O aking Diyos, na ako ay Iyong 

tinulungan upang Ikaw ay gunitain at Ikaw ay 

purihin, at Iyong ipinabatid sa akin Siya na 

Pamimitak ng Iyong mga palatandaan, at naging 

sanhi upang ako ay yumuko sa harap ng Iyong 

Pagka-Panginoon, at magpakumbaba ng aking sarili 

sa harap ng Iyong Pagka-Diyos, at tanggapin yaong 

binanggit ng Dila ng Iyong kamaharlikaan. 

Hayaang siya ngayon ay tumayo at sabihin: 

O Diyos, aking Diyos! Ang aking likod ay 

nabaluktot sa bigat ng aking mga pagkakasala, at ang 

aking kapabayaan ay sumira sa akin. Kailanmang 

limiin ko ang aking mga ginagawang masama at ang 

Iyong kabaitan, ang aking puso ay natutunaw sa 

loob ng aking sarili, at ang aking dugo ay kumukulo 

sa aking mga ugat. Saksi ang Iyong Kagandahan, O 

Ikaw na Mithiin ng daigdig! Namumula ako sa hiya 

kung ako ay magtataas ng mukha sa Iyo, at ang aking 

nananabik na mga kamay ay napapahiyang umunat 

tungo sa kalangitan ng Iyong pagpapala. Iyong 

nakikita, O aking Diyos, kung papaanong 

pinipigilan ako ng aking mga luha sa paggunita sa 

Iyo at sa pagbibigay-puri sa Iyong mga katangian, O 

Ikaw na Panginoon ng Trono sa kaitaasan at ng 

daigdig sa ibaba! Sumasamo ako sa Iyo sa 

pamamagitan ng mga palatandaan ng Iyong 

Kaharian at sa mga hiwaga ng Iyong Kapangyarihan 

na gawin sa Iyong mga minamahal ang sang-ayon sa 

Iyong pagpapala, O Panginoon ng lahat ng nilalang, 

at yaong karapat-dapat sa Iyong pagpapala, O Hari 

ng nakikita at ng di-nakikita! 



Hayaang ulitin niya nang tatlong ulit ang Pinakadakilang 

Pangalan, at lumuhod at habang nakayukod ang ulo sa lupa 

ay sabihin: 

Purihin Ka nawa, O aming Diyos, pagka't Iyong 

inihulog sa amin yaong naglalapit sa amin sa Iyo, at 

Iyong ipinagkaloob sa amin ang bawat mabuting 

bagay na Iyong ipinadala sa Iyong mga aklat at sa 

Iyong mga banal na kasulatan. Iyo kaming iligtas, 

sumasamo kami sa Iyo, O aking Panginoon, mula sa 

mga hukbo ng mga walang kabuluhang mga isipan 

at walang saysay na mga guni-guni. Ikaw sa 

katotohanan, ang Makapangyarihan, ang 

Nakababatid ng Lahat. 

Hayaang itaas niya ang kaniyang ulo, iupo ang kaniyang 

sarili at sabihin: 

Pinatutunayan ko, O aking Diyos, yaong 

pinatunayan ng Iyong mga hinirang, at tinatanggap 

yaong tinanggap ng mga nanananhan sa 

pinakamataas sa lahat na Paraiso at yaong mga 

tinanggap ng mga lumilibot sa Iyong 

makapangyarihang Trono. Ang mga kaharian ng 

kalupaan at kalangitan ay Iyo, O Panginoon ng mga 

daigdig! 

—Bahá’u’lláh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Alláh-u-Abhá 


