
Bahá’u’lláh

NAW-RÚZ

 On jest Všemocný. 

1. Chválen budiž Ty, ó můj Bože, že jsi stanovil Naw-Rúz svátkem pro ty, kdož 
drželi půst z lásky k Tobě a zdrželi se všeho, co se Ti příčí. Dejž, ó můj Pane, 

aby je oheň lásky Tvé a žár, jenž v nich půst Tebou uložený roznítil, zapálil pro Tvou 
Věc a dal jim zabývat se Tvou chválou a vzpomínkou na Tebe.

2. Ježto jsi je, ó můj Pane, ozdobil okrasou půstu Tebou předepsaného, ověnči je též 
skrze Svou milost a  štědrou přízeň okrasou Svého přijetí. Neb skutky všech lidí 
závisí na Tvé libosti a jsou podmíněny Tvým příkazem. Pokud bys na toho, kdo půst 
porušil, pohlížel jako na toho, kdo jej dodržel, byl by považován za jednoho z těch, 
kdož půst drželi od věčnosti. A pokud bys rozhodl, že ten, kdo půst dodržoval, jej 
porušil, započítal by se onen člověk k těm, kdož způsobili, že Roucho Zjevení Tvého 
bylo potřísněno prachem, a velmi se vzdálili křišťálovým vodám tohoto živoucího 
Zřídla.    

3. Tys Ten, skrze Něhož byl vztyčen prapor „Chvályhodný jsi v konání Svém“ a rozvinuta 
zástava „Poslouchán jsi v příkazu Svém“. Obeznam, ó můj Bože, s tímto Svým 
postavením Své služebníky, aby si uvědomili, že znamenitost všeho závisí na Tvém 
nařízení a na Tvém slově a že hodnota každého činu jest podmíněna Tvým svolením 
a libostí Tvé vůle, a aby poznali, že otěže lidského konání jsou v sevření Tvého přijetí 
a Tvého přikázání. Obeznam je s tím, že vůbec nic je nemůže odloučit od Tvé Krásy 
v těchto dnech, kdy Kristus volá: „Tvé jest veškeré panství, ó Ty Zploditeli Ducha 
(Ježíše)!“ a Tvůj Přítel (Muḥammad) pozvedá Svůj hlas: „Tobě budiž sláva, ó Ty 
Nejmilovanější, neboť jsi odkryl Svou Krásu a pro Své vyvolené zapsal to, co jim 
dá dosáhnout místa zjevení Tvého Největšího jména, kvůli němuž naříkaly všechny 
národy, krom těch, jež se odpoutaly ode všeho krom Tebe, a obrátily se k Tomu, 
Kdož jest Zjevitelem Tebe Samotného a Projevem přídomků Tvých.“

4. Ten, Kdož jest Větví Tvou, a všichni společníci Tví, ó můj Pane, v tento den ukončili 
půst poté, co jej drželi v prostorách Tvého dvora a v horlivosti Tě potěšit. Urči pro 
Něj a pro ně a pro všechny, kdož v oněch dnech vstoupili do Tvé přítomnosti, vše 
dobré, co jsi předurčil ve Své Knize. Obdař je tedy tím, co jim bude ku prospěchu 
v životě tomto i příštím.

5. Tys, vpravdě, Vševědoucí, Nadevše moudrý.


