19 daags feest van
Quadrat / Kracht
Dinsdag 3 november 2020 19.30 uur
Programma-samenstelling: Diny Ebink

Blessed is the spot

1.Het Geloof van God is begiftigd met doordringende
macht en kracht. Eerlang zal datgene wat van onze Tong
vloeide in de wereld plaatsvinden. Wij smeken God u de
kracht te schenken om Hem te helpen. Hij, waarlijk, is de
Alwetende, de Allerkrachtigste.
Bahá'u'lláh, The Tabernacle of Unity, 3.15, blz. 63-6
voorlopige vertaling

2. De behoefte aan een Opvoeder
De universele opvoeder moet tegelijkertijd een fysieke, menselijke en geestelijke opvoeder
zijn en hij moet een bovennatuurlijke kracht bezitten, opdat hij de plaats kan innemen van
een goddelijke leraar. Als hij die heilige kracht niet blijkt te bezitten, zal hij niet kunnen
opvoeden, want als hij onvolmaakt zou zijn, hoe kan hij dan een volmaakte opvoeding geven?
Als hij onwetend zou zijn, hoe kan hij anderen dan wijs maken? Als hij onrechtvaardig zou zijn,
hoe kan hij anderen dan rechtvaardig maken? Als hij aards zou zijn, hoe kan hij anderen dan
godvruchtig maken?
Nu moeten wij rechtvaardig overwegen: bezaten deze goddelijke Manifestaties die
verschenen zijn, al deze eigenschappen of niet? Als zij deze eigenschappen en deze
volmaaktheden niet bezaten, waren zij geen echte opvoeders.
Daarom moet het onze taak zijn de nadenkende mens met redelijke argumenten aan te tonen
dat Mozes, Christus en de andere goddelijke Manifestaties Profeten waren. En de bewijzen en
getuigenissen die wij geven, zijn niet gebaseerd op traditionele, maar op verstandelijke
bewijsvoeringen.
Nu is met verstandelijke bewijsvoeringen aangetoond dat de bestaanswereld uiterst dringend
een opvoeder nodig heeft en dat zijn opvoeding door goddelijke kracht moet worden tot
stand gebracht. Er bestaat geen twijfel over dat deze heilige kracht de openbaring is, en dat
de wereld moet worden opgevoed door deze kracht die boven menselijke kracht uitstijgt.
Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen deel 1- III

3. De grootste kracht van de Heilige Geest ligt in de goddelijke
Openbaringen van de Waarheid. Door de kracht van de Geest
werd de hemelse Leer in de mensenwereld gebracht. Door de
kracht van de Geest zijn de mensenkinderen tot eeuwig leven
gekomen. Door de kracht van de Geest heeft de goddelijke
Heerlijkheid vanuit het oosten naar het westen gestraald en
door de kracht van deze zelfde Geest zullen de goddelijke
deugden van de mensheid zichtbaar worden.
‘Abdu'l-Baha, Toespraken in Parijs, p. 97

4. Wat de Heer heeft voorgeschreven als de voortreffelijkste
remedie en het machtigste werktuig tot genezing van de gehele
wereld is de vereniging van alle volkeren in één universele Zaak,
één gemeenschappelijk Geloof. Dit kan op geen andere wijze
worden bereikt dan door de kracht van een kundig, een
almachtig en bezield Geneesheer. Waarlijk, dit is de waarheid,
Hij die de Grootste Naam is, is neergezonden om de mensheid
te doen herleven en te verenigen.
Uit: Tafel aan Koningin Victoria, (zie: World Order of Bahá'u'lláh, blz. 39-40)

We are one Dan Seals

5. O dienares van God, eerst moet er vrede worden gesloten
tussen de mensen afzonderlijk, totdat het op den duur voert tot
vrede tussen natiën. O, gij Bahá'ís, spant u daarom uit alle
macht in om, door de kracht van het Woord Gods, vanuit liefde,
geestelijke en duurzame banden tot stand te brengen tussen de
mensen. Dit is uw taak.
Selections from the Writing of 'Abdu'l-Bahá, blz. 246

6. Sta hen toe, o Heer, dat hun hart, door hun toewijding aan Uw
onschendbaar Geloof, sterker mag worden dan iets anders in de
hemel en op aarde en al wat zich er ook tussen mag bevinden; en
versterk, o Heer, hun handen met de tekenen van Uw
wonderbaarlijke kracht, zodat zij Uw kracht zichtbaar mogen
maken voor de ogen van de gehele mensheid.
Selections from the Writings of The Báb, blz.193
Voorlopige vertaling

7. Verheerlijkt zijt Gij, o mijn God, en eer en lof zij U, o mijn Heer!
Ik smeek U, bij Uw Naam die Uw macht en Uw kracht openbaart,
om de spiegel van het hart Uwer dienaren te zuiveren van het stof
van twijfel en onzekerheid en de dolende zielen naar Uw licht te
leiden, zodat zij Uw eenheid mogen beseffen en Uw een-zijn
erkennen.
O mijn God! Er is geen toevlucht buiten U en geen weg dan de weg
welke naar Uw verblijf voert. Wanneer Uw dienaren van U horen,
o God, zullen zij Uw weg niet verlaten. Help hen standvastig en
trouw te blijven op deze tocht naar U, opdat zij Uw Koninkrijk
mogen bereiken en Uw wil nakomen.
Gij zijt de Almachtige, de Genadige.
Bahá'u'lláh, gebed

Het volgende gebed wordt gezegd voor o.a.
- Voor de 63e sterfdag van Shogi Effendi (vandaag)
- Voor Mw. Gisela Karlsson (afgelopen zondag overleden)
8. O myn God! O Jo, Ferjouwer fan sûnden! Skinker fan jeften!
Ferdriuwer fan smerten!
Wierliken, ik smeekje Jo de sûnden te ferjaan fan harren dy't it stoflik
klaad ôflein hawwe en nei de geastlike wrâld opstiigd binne.
O myn Hear! Suverje harren fan oertrêdings, ferdriuw harren fertriet en
feroarje harren tsjusterens yn ljocht. Lit harren de tún fan lok yngean,
reinigje harren mei it suverste wetter en stean harren ta, Jo swidens op
de ferhevenste berch te oanskôgjen.
'Abdu'l-Bahá

Gebed voor de overledenen in het Farsi

Mededelingen:
• Stemmen voor de twee gedelegeerden van district 1 vóór 10 november
opsturen. (zie blz 7 BB en/of art. Piet Bakker)
• Uitslag: zondag 15 november om 13.00 uur via Zoom
• Volgende 19 daags feest: zondag 22 november om 19.30 uur. Wie wil het
programma maken. (voor 17 november)
• Nacht van 26/27 november Nat. Herdenking overlijden 'Abdu'l-Bahá (zoom)
• Elke ochtend Dageraadmeditatie:
• via https://us04web.zoom.us/j/73438414796?pwd=Ym9vYklpSGs4SGx0TmkxR3RyVTl2UT09
•

(activiteiten ook terug te vinden op Bahaifryslan.nl)

