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woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te schenken dat 
eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge heersen; dat Gij ons 
altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij wenst dat wij zullen doen, en dat wij 
steeds sterk mogen zijn en ten volle bereid onmiddellijk stipte en volkomen 
gehoorzaamheid te betrachten. 
 

          Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden 
 
Muziek: Remouver of Difficulties in Engels en Arabisch 3.59 


