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1. O mijn Heer! O mijn Heer!
Dit is een lamp, aangestoken door het vuur van Uw liefde en 
gloeiend door de vlam die in de boom van Uw barmhartigheid is 
ontbrand. O mijn Heer! Vermeerder haar ontvlambaarheid, haar 
hitte en vuur met de vlam die in de Sinaï van Uw Manifestatie is 
ontstoken. Waarlijk, Gij zijt de Bekrachtiger, de Helper, de 
Krachtige, de Edelmoedige, de Liefderijke.

'Abdu'l-Bahá, gebed

Muziek: Oh My Lord; Anne-Sofie Wensbo



2.  Weet dat de kenmerken van volmaaktheid, de pracht van de 
goddelijke milddadigheden en het licht van inspiratie in alle heilige 
Manifestaties duidelijk zichtbaar zijn, maar het luisterrijke Woord van 
God, Christus, en de Grootste Naam, Bahá'u'lláh, zijn manifestaties 
en getuigenissen die ons voorstellingsvermogen te boven gaan, 
want Zij bezitten alle volmaaktheden van de vorige Manifestaties en 
meer dan dat, Zij bezitten enkele volmaaktheden die de andere 
Manifestaties van Hen afhankelijk maken. Zo waren alle profeten 
van Israël middelpunten van inspiratie; ook Christus ontving 
inspiratie, maar welk verschil bestaat er tussen de inspiratie van het 
Woord van God en de uitspraken van Jesaja, Jeremia en Elia!

Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen XXXVII



3  Het machtigste bewijs voor profeet-schap heeft altijd in de 
Profeet zelf gelegen, alsmede in de doeltreffendheid van Zijn 
woorden. Bahá'u'lláh deed het vuur van geloof en van 
blijdschap weer in het hart der mensen ontbranden. Zijn kennis 
was aangeboren, kwam uit Hemzelf en werd Hem niet op een 
school bijgebracht. Niemand kon Zijn wijsheid ontkennen of 
weerleggen, en zelfs Zijn grootste vijanden gaven Zijn grootheid 
toe. Alle menselijke volmaaktheden waren in Hem belichaamd; 
Zijn kracht was oneindig.

Shoghi Effendi, God Schrijdt Voorbij



4  Wanneer wij de wereld en de menselijke ziel bezien, nemen wij 
prachtige tekenen waar van de goddelijke volmaaktheden, welke helder 
en duidelijk zijn, want de werkelijkheid der dingen is een bewijs van 
Universele Werkelijkheid. De Werkelijkheid van de Godheid kan worden 
vergeleken met de zon, welke uit de hoogte van zijn pracht aan alle 
horizonten schijnt, en elke horizont en elke ziel ontvangt een deel van zijn 
uitstraling. Als dit licht en deze stralen niet bestonden, zouden er geen 
wezens bestaan; alle wezens drukken iets uit en hebben deel aan een 
zonnestraal en een deel van dit licht.

'Abdu'l-Bahá, Beantwoorde Vragen, LIX 



5  Eigenschappen van volmaaktheid zijn het vrezen van God, het 
liefhebben van God door Zijn dienaren lief te hebben, het beoefenen 
van welwillendheid, verdraagzaamheid en kalmte, oprecht, 
meegaand, mild en meelevend te zijn, besluitvaardig en moedig, 
betrouwbaar en energiek te zijn, te streven en te ploeteren, 
edelmoedig, loyaal, zonder kwaadwilligheid en geestdriftig te zijn en 
eergevoel te hebben, hoogstaand en onbaatzuchtig te zijn, en 
rekening te houden met de rechten van anderen. Iedereen die in 
deze menselijke eigenschappen te kort schiet is onvolmaakt.

'Abdu'l-Bahá, The Secret of Divine Civilization
Het Geheim van de Goddelijke Beschaving,     
blz.40 1979 (Voorlopige vertaling) 



6. Sis:Eare oan Jo Dy't alle Hilligen harren helpleazens bekenne liet foar
de mannichfâldige iepenbieringen fan Jo macht oer en dy't elke 
Profeet syn neat-wêzen erkenne liet by de glâns fan Jo duorjende
hearlikheid. Ik smeekje Jo, by Jo Namme dy't de poarten fan de Himel
iepen die en de Skare yn de hege mei útskroevenens ferfolle om my yn
steat te stellen Jo te tsjinjen yn dizze Dei en my te sterkjen om itjinge
Jo foarskreaunen yn Jo Boek nei te kommen. Jo witte, o myn Hear, wat 
yn my is, mar ik wit net wat yn Jo is.
Jo binne de Alwittende, de alles Kennende.

Bahá'u'lláh, gebed



7. De weldaden van de Gezegende Volmaaktheid zijn oneindig. 
Wij moeten er naar streven ons vermogen dagelijks te laten 
toenemen om onze kwaliteiten sterker te maken en te laten 
groeien om die (weldaden) te kunnen ontvangen, om zo 
volmaakte spiegels te worden. Hoe meer de spiegel gepoetst en 
gereinigd wordt hoe stralender de lichten van de Zon van 
Waarheid er in weerspiegeld worden.

'Abdu'l-Bahá,, The Promulgation of Universal Peace, blz.24.



8. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het 
Paradijs van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten 
de grenzen van Uw welbehagen blijft. Sinds onheuglijke tijd zijt 
Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart Gij verheven 
boven al hetgeen Gij wenst.

Báb, Gebed



حبّ پسرای 9.

ارتفاعسدرهٔ وقربامتناعرفرفتاتواز
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يافتنزولعزّ قلمازآنچهبشنوپس



Muziek: Oh My, M.J. Cyr


