UDDRAG FRA BÁBS SKRIFTER
Du har spurgt om religionens grundsætning og dens bud: Du skal vide, at først og
fremmest i religion er kundskab om Gud. Dette opnår sin fuldbyrdelse i erkendelsen
af Hans guddommelige enhed, der til gengæld når sin opfyldelse i bifaldelsen af, at
Hans helllggjorte og ophøjede Helligdom, Sædet for Hans overjordiske majestæt, er
lutret for alle egenskaber. Og du skal vide, at i denne tilværelsens verden kan
kundskab om Gud aldrig opnås undtagen gennem kundskaben om Ham, Der er
Daggryet for guddommelig Virkelighed.
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Alle mennesker er udgået fra Gud, og til Ham skal alle vende tilbage. Alle skal
komme til stede foran Ham til domsafsigelse. Han er Herren over Genopstandelsens
Dag, over Genoplivelse og Regnskab, og Hans åbenbarede Ord er Vægten.
Sand død virkeliggøres, når et menneske dør fra sig selv ved tidspunktet for Hans
Åbenbaring på en sådan måde, at han intet søger uden Ham.
Sand genopstandelse fra gravkamrene betyder at blive genoplivet i overensstemmelse
med Hans vilje gennem kraften i Hans tale.
Paradis er opnåelse af Hans velbehag, og evig helvedesild Hans dom ved
retfærdighed.
Den dag Han åbenbarer sig er Genopstandelsens Dag, der skal vare så længe Han
fastsætter det.
Alt tilhører Ham og er skabt af Ham. Alt ud over Ham er Hans skabninger.
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BØNNER
Du er vel vidende, o min Gud, om de lidelser, der er strømmet ned over mig fra alle
sider, og at ingen kan fjerne eller ændre dem undtagen Du. På grund af min kærlighed
til Dig ved jeg med sikkerhed, at Du aldrig vil lade nogen sjæl blive påført lidelser,
medmindre Du ønsker at ophøje hans stade i Dit himmelske paradis og styrke hans
hjerte i dette jordiske liv med Din
altbesejrende magts bolværk, at det ikke skal blive rettet mod denne verdens
forfængelighed. I sandhed, Du er vel vidende om, at jeg under alle forhold ville skatte
ihukommelsen af Dig langt
højere end besiddelsen af alt, hvad der er i himlene og på jorden.
Styrk mit hjerte, o min Gud, i lydighed og i kærlighed mod Dig og giv, at jeg må
blive fri for hele skaren af Dine modstandere. Sandelig sværger jeg ved Din ære, at
jeg intet higer mod undtagen Dig, intet heller ønsker jeg uden Din barmhjertighed, ej
heller bekymrer jeg mig om noget ud over Din retfærdighed. Jeg beder Dig tilgive
mig såvel som dem, Du elsker, på hvilken måde Du end ønsker det. I sandhed, Du er
Den Almægtige, Den Gavmilde.
Umådelig ophøjet er Du, o Herre, over himlene og jorden, over alle menneskers
lovprisning, og fred være med Dine trofaste tjenere og ære være Gud, Herren over
alle verdener.
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Oh Herre! Du borttager enhver lidelse og ophæver enhver prøvelse. Du er den, der
fjerner enhver bekymring og frigør enhver slave, Forløseren af hver sjæl! O Herre!
Skænk befrielse gennem Din barmhjertighed og regn mig blandt dem af Dine tjenere,
der har opnået frelse.
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Æret være Du, o Herre, Du som har kaldt alle skabte ting til live, gennem magten i
Dit bud.
O Herre! Hjælp dem der har forsaget alt undtagen Dig og skænk dem en vældig sejr.
Nedsend til dem, o Herre, forsamlingen af engle i himlen og på jorden og alt, hvad
der er dem imellem, for at hjælpe Dine tjenere, for at støtte og styrke dem, hjælpe
dem til at vinde sejr, understøtte dem, udruste dem med ære, skænke dem hæder og
ophøjelse, berige dem og gøre dem sejrrige med en underfuld sejr.
Du er deres Herre, himlenes og jordens Herre, alle verdenernes Herre. Styrk denne
tro, o Herre, gennem styrken hos disse tjenere og lad dem besejre alverdens folk; thi
de er i sandhed Dine tjenere, der har løsrevet sig fra alt andet end Dig, og Du er
sandelig beskytteren af de sande troende.
Giv Du, O Herre, at deres hjerter gennem trofasthed mod denne Din ukrænkelige tro
må vokse sig stærkere end noget andet i himlene og på jorden, og hvad der end er
dem imellem; og styrk, o Herre, deres hænder med tegnene på Din underfulde magt,
at de kan manifestere Din magt for hele menneskehedens øjne.
Báb

