MEDITATIE 1 MAART 2022 / 1 ‘ALÁ’ - VERHEVENHEID 178
Muziek: He Maketh Victorious, Eric Dozier & JB Eckl (4.26)
1 Geprezen zijt Gij, o Heer mijn God! Immer wanneer ik poog U te noemen, word ik daarin
belemmerd door de verhevenheid van Uw staat en de overweldigende grootheid van Uw
macht.
Want al zou ik U prijzen over geheel Uw domein zolang Uw soevereiniteit duurt, dan nog zou
ik bemerken dat mijn lof voor U alleen passend is voor dezulken, die gelijk zijn aan mij, die
zelf Uw schepselen zijn, door de kracht van Uw gebod werden gevormd en door de macht
van Uw wil werden geschapen. En steeds wanneer mijn pen eer betuigt aan welke Uwer
namen ook, is het of ik haar stem kan horen in de weeklachten om het veraf-zijn van U, en
haar kreten kan herkennen vanwege het van U gescheiden zijn.
Ik getuig dat alles buiten U slechts Uw schepping is en zich in de holte van Uw hand bevindt.
Het aanvaarden van enige daad of loftuiging van Uw schepselen is slechts een bewijs van Uw
wondere genade en overvloedige gunsten, en een blijk van Uw edelmoedigheid en
voorzienigheid.
Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw grootste Naam, waardoor Gij licht van vuur en waarheid van
verloochening hebt gescheiden, om tot mij en mijn geliefden die met mij zijn het goede van
deze wereld en van de volgende neer te zenden.
Voorzie ons van Uw wondere gaven, die voor de ogen der mensen verborgen zijn. Gij zijt
waarlijk de Maker van de gehele schepping. Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de
Alglorierijke, de Allerhoogste.
Bahá'u'lláh, gebed nr 111

2. Zowel Zijn voor- als tegenstanders, evenals al diegenen die op de heilige plek werden
ontvangen, erkenden en getuigden van de grootheid van Bahá'u'lláh; hoewel zij niet in Hem
geloofden, erkenden zij toch Zijn verhevenheid en zodra zij de geheiligde plek betraden, had
de aanwezigheid van Bahá'u'lláh zo'n invloed op de meesten van hen dat zij geen woord
konden uitbrengen.
Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen blz. 37

3. Alleen door de eer Zijn aanwezigheid te hebben bereikt, werden vele zielen standvastige
gelovigen; zij hadden geen behoefte aan andere bewijzen. Zelfs degenen die Hem
verwierpen en bitter haatten, getuigden, als zij Hem hadden ontmoet, van de verhevenheid
van Bahá'u'lláh met de woorden, "Dit is een luisterrijk man, maar wat jammer dat Hij zo'n
aanspraak maakt! Voor het overige is alles wat Hij zegt aanvaardbaar."
Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen blz. 39

4. Verheven zijt Gij boven mijn lof en de lof van een ieder buiten mij, boven mijn beschrijving
en de beschrijving van allen die in de hemel en allen die op aarde zijn!
Baha’u’lláh, uit verplichte gebed

Muziek: China Montage, Gari Malkin (4,15)

5. "Het licht van eenheid is zo sterk, dat het de gehele aarde kan verlichten". Met betrekking

tot dit centrale thema van Zijn Openbaring heeft Hij geschreven, "De ene keer spraken Wij in
de taal van de wetgever; de andere keer in die van de waarheidszoeker en de mysticus, en
toch is het altijd Ons hoogste doel en Ons vurigste verlangen geweest de glorie en
verhevenheid van deze rang te onthullen". Eenheid, zegt Hij, is het doel dat "ieder ander
doel overtreft" en een streven dat "de vorst van elk streven" is.
Hij verkondigt, "De wereld is slechts één land, en de mensheid haar burgers"
Shoghi Effendi, God Schrijdt Voorbij Hoofdstuk XII

6. De wereld gaat inderdaad zijn bestemming bereiken. Wat ook de leiders van de verdeling

zaaiende krachten in de wereld mogen zeggen of doen, de onderlinge afhankelijkheid van de
mensen en natiën is reeds een voldongen feit. Op economisch gebied wordt de eenheid
onderkend en aanvaard. Het welzijn van een deel betekent het welzijn van het geheel, en de
benardheid van een deel veroorzaakt benardheid van het geheel. De Openbaring van
Bahá'u'lláh heeft, zoals Hijzelf heeft gezegd, "een nieuwe impuls en een nieuwe richting"
gegeven aan dit reusachtige proces dat nu in de wereld werkt. Het vuur dat nu door deze
grote beproeving is ontstoken, is het gevolg van 's mensen onmacht het te onderkennen.
Bovendien versnellen ze de voltooiing van dit proces. Langdurige, wereldomvattende,
moordende tegenspoed die verbonden is met chaos en universele ondergang, moeten de
natiën in beroering brengen, het bewustzijn van de wereld schokken, de grote massa haar
illusies ontnemen, een radicale verandering in de gangbare opvattingen over de samenleving
bespoedigen en tenslotte de ontwrichte, verwonde ledematen van de mensheid weer
samenvoegen tot één, onverdeeld, organisch verenigd lichaam.
Shoghi Effendi, Oproep aan de volkeren der wereld

7. Duisternis omringt ieder land, o mijn God, en doet de meesten Uwer dienaren beven. Ik
smeek U, bij Uw Allergrootste Naam, in iedere stad nieuwe schepselen te doen opstaan die
zich tot U zullen keren en U onder Uw dienaren zullen gedenken, die krachtens hun woorden
en wijsheid het vaandel van Uw zege zullen ontplooien en die zich zullen losmaken van al het
geschapene. Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Geen God is er dan Gij, de
Almogende, Hij Wiens hulp door alle mensen wordt afgesmeekt.
Bahá’u’lláh, gebed nr 139, uitgave 2017

8. Dienstbaarheid uit liefde voor de mensheid is eenheid met God. Hij die dient is het
Koninkrijk reeds binnengegaan en is gezeten aan de rechterhand van zijn Heer.

The Promulgation of Universal Peace, p. 186

9. O Gij, Wiens gelaat het voorwerp is van mijn aanbidding, Wiens schoonheid mijn
heiligdom, Wiens woning mijn doel, Wiens lof mijn hoop, Wiens voorzienigheid mijn
metgezel, Wiens liefde de reden van mijn bestaan, Wiens noemen mijn troost, Wiens
nabijheid mijn verlangen, Wiens tegenwoordigheid mijn dierbaarste wens en hoogste
streven is, ik smeek U mij niet te onthouden hetgeen Gij voor de uitverkorenen onder Uw
dienaren hebt bestemd. Verleen mij dan het goede van deze wereld en van de volgende. Gij
zijt waarlijk de Koning van alle mensen. Er is geen God dan Gij, de Immervergevende, de
Grootmoedigste.

Bahá’u’lláh gebed nr 75, uitgave 2017

Muziek: Karl Jenkins, The Peacemakers met London Symfonie Orkest, Healing Light. (5.20)

MUZIEK: 19 DF VAN MACHT 1, 2, en 3

Hoe vaak is het niet gebeurd dat één van Zijn bitterste vijanden bij zichzelf besloot, "Ik zal dit
en dat zeggen als ik Zijn aanwezigheid bereik, en ik zal op zo'n manier met Hem spreken en
debatteren," maar zich verbaasde, als hij de heilige aanwezigheid bereikte, in verwarring
raakte en sprakeloos bleef.
Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen blz. 37

O MENSENKINDEREN!
Weet gij niet waarom Wij u allen hebben geschapen uit hetzelfde stof? Opdat geen mens
zich boven de ander zou verheffen. Overweegt te allen tijde in uw hart hoe gij werd
geschapen. Daar Wij u allen hebben geschapen uit één en dezelfde stof, rust op u de plicht
gelijk één ziel te zijn, met gelijke voeten te lopen, met gelijke mond te eten en in hetzelfde
land te verwijlen, zodat uit uw diepste wezen, door uw daden en gedragingen, de tekenen
van eenheid en de kern van onthechting kenbaar worden. Dit is Mijn raad aan u, o schare
van licht! Volgt deze raad, dat gij de heilige vruchten van de boom van wondere glorie kunt
plukken.

Baha'u'llah, Verborgen Woorden, A 68

Vroeger is geopenbaard: "Liefde voor het vaderland is een bestanddeel van het Godsgeloof". De
Tong van verhevenheid heeft echter ten tijde van Zijn manifestatie verkondigd: "Men beroeme zich
er niet op zijn vaderland lief te hebben, doch stelle er een eer in de wereld lief te hebben". Door de
kracht die door deze verheven woorden vrijkwam, heeft Hij aan de vogels der mensenharten een
frisse impuls en een nieuwe richting gegeven en ieder spoor van voorbehoud en beperking uit Gods
Heilig Boek gewist..
Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, p. 61
Mijn God, die ik aanbid en vereer! Ik getuig van Uw eenheid en Uw één-zijn en erken Uw gaven van
verleden en heden. Gij zijt de Almilddadige, Wiens overvloedige genaderegens over hoog en laag zijn
uitgestort, en Wiens stralende barmhartigheid zowel over de gehoorzamen als de opstandigen is
uitgegoten. O God van erbarmen, aan Wiens deur de kern van erbarmen knielt en rond het heiligdom
van Wiens Zaak het diepste wezen van goedertierenheid cirkelt, wij bidden U, Uw aloude genade
afsmekend en Uw huidige gunst zoekend, dat Gij allen die de belichaming van de bestaanswereld zijn
genadig moogt zijn, en hen de uitstortingen van Uw genade in Uw dagen niet onthoudt. Allen zijn
slechts arm en behoeftig, en Gij zijt waarlijk de Albezitter, de Albeheerser, de Alvermogende.
Bahá’u’lláh, gebed nr 118 uitgave 2017

O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op
hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het
beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzaam leven en een goed

gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig
karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit
waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbeperkte Wil voor
een ieder van u uitkoos.
Tafelen van Bahá’u’lláh blz. 38

Dit is het stadium dat de wereld nu nadert, het stadium van wereldeenheid die, zoals
'Abdu'l-Bahá ons verzekert, in deze eeuw hecht zal worden gevestigd. Bahá'u'lláh heeft Zelf
bevestigd: "De Tong van verhevenheid heeft echter ten tijde van Zijn manifestatie
verkondigd: 'Men beroeme zich er niet op zijn vaderland lief te hebben, doch stelle er een
eer in de wereld lief te hebben.'" En Hij voegt eraan toe: "Door de kracht die door deze
verheven woorden vrijkwam, heeft Hij aan de vogels der mensenharten een frisse impuls en
een nieuwe richting gegeven en ieder spoor van voorbehoud en beperking uit Gods heilig
Boek uitgewist."
Shoghi Effendi, Oproep aan de volkeren der wereld p

