19 daags feest van
Masá’il / Vragen
Zaterdag 11 December 2022 11.00 uur
Programma-samenstelling: Diny

Muziek: Whither can a Lover go, Grant Hiddin Miller
2.15 -3.38

1. Dit is de dag waarop de wijze het advies van deze
Verguisde zou moeten zoeken en Hem die de Waarheid
is vragen welke dingen bevorderlijk zijn voor de glorie en
de rust der mensen.
Bahá'u'lláh, Epistle To The Son Of The Wolf blz. 120
Voorlopige vertaling

2. 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, DeVerborgen Woorden, A 68

3. O Gij die uw gelaat naar God keert! Sluit uw ogen
voor al het overige en open ze voor het rijk van de
Alglorierijke. Vraag al wat u verlangt aan Hem alleen;
wat u ook nastreeft, vraag er Hem alleen om. Met een
enkele blik willigt Hij honderdduizend verwachtingen in,
met een enkele oogopslag heelt Hij ontelbaar veel
ongeneeslijke ziektes, in het voorbijgaan legt Hij balsem
op elke verwonding, met een lichte wenk verlost Hij de
harten van de ketenen van verdriet. Hij doet zoals Hij
doet, en waar zouden wij elders ons heil zoeken.
'Abdu'l-Bahá, Selections from The Writings of 'Abdu'l-Bahá, nr. 22, blz. 51
Voorlopige vertaling

4. Moge uw streven gericht zijn op het tot stand
brengen van een goddelijke beschaving op aarde! Ik
vraag voor u om de allergrootste zegen, opdat de
levenskracht van de hemelse Geest u in die mate
moge vervullen, dat u de bron van Leven zult worden
voor de wereld.
Abdu'l-Baha, Toespraken in Parijs, p. 111

5. O mijn God! Ik vraag U, bij Uw Allerheerlijkste
Naam, mij te helpen de aangelegenheden van
Uw dienaren te doen gedijen en Uw steden te
doen bloeien.
Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden

Muziek: HAUSER - Gabriel's Oboe

6. Weest verdraagzaam jegens elkaar en zet uw
hart niet op wereldse dingen. Weest niet trots op
uw roem en schaamt u niet over vernedering. Bij
Mijn schoonheid! Uit stof heb Ik alle dingen
geschapen en tot stof zal Ik ze doen wederkeren.
Baha'u'llah, Verborgen Woorden, P 48

7. Ik vraag u allen het licht van waarheid in de heilige Leringen
goed te volgen, dan zal God u sterken met Zijn Heilige Geest,
zodat u in staat zult worden gesteld de moeilijkheden te
overwinnen en de vooroordelen te vernietigen die de oorzaak zijn
van verwijdering en haat tussen de mensen. Laat uw hart worden
vervuld van de grote liefde tot God, laat dit door allen worden
ervaren, want ieder mens is een dienaar van God en allen
hebben recht op een deel van de goddelijke milddadigheid.
Toont in het bijzonder degenen wier gedachten materialistisch en
achtergebleven zijn de grootste liefde en het uiterste geduld; door
de uitstraling van uw hartelijkheid wint u hen voor
kameraadschappelijke eenheid.
Abdu'l-Baha, Toespraken in Parijs, p. 29

8. O KERN VAN HARTSTOCHT!
Ontdoe u van alle begerigheid en zoek tevredenheid, want de
begerige wordt altijd tekort gedaan en de tevredene wordt
immer bemind en geprezen.
Baha'u'llah, Verborgen Woorden, P 50

9. O Gij barmhartig God! O Gij die machtig en krachtig zijt! O Gij allervriendelijkste Vader! Deze
dienaren zijn bijeengekomen, keren zich tot U, smeken aan Uw drempel en verlangen naar Uw
oneindige milddadigheid volgens Uw grootse belofte. Zij hebben geen ander doel dan Uw
welbehagen. Zij hebben geen andere bedoeling dan het dienen van de wereld der mensheid.
O God! Laat dit gezelschap stralen. Maak de harten mild. Schenk de gaven van de Heilige
Geest. Begiftig hen met hemelse kracht. Zegen hen met hemels verstand. Vergroot hun
oprechtheid, zodat zij zich volkomen nederig en boetvaardig tot Uw koninkrijk mogen wenden
en zich inzetten voor dienstbaarheid aan de wereld der mensheid. Moge ieder een stralende
kaars worden. Moge ieder een fonkelende ster worden. Moge ieder prachtig van kleur en
welriekend van geur worden in Gods koninkrijk.
O vriendelijk Vader! Verleen Uw zegeningen. Zie niet naar onze tekortkomingen. Beschut ons
onder Uw bescherming. Denk niet aan onze zonden. Heel ons met Uw genade. Wij zijn zwak;
Gij zijt machtig. Wij zijn arm; Gij zijt rijk. Wij zijn ziek; Gij zijt de Geneesheer. Wij zijn behoeftig;
Gij zijt zeer vrijgevig.
O God! Omgeef ons met Uw voorzienigheid. Gij zijt de Krachtige. Gij zijt de Gever. Gij zijt de
Weldadige.
‘Abdu’l-Bahá, Gebed

Baha’i Prayer- Aid Thou Thy Trusted Servants

