
https://www.youtube.com/watch?v=ku6Rp3PTWEE

Innerse yourselves in the ocean of My words



‘Abdu’l-Bahá



min Gud, bistå Din tjänare
att upphöja Ordet och att

vederlägga det som är fåfängt och
falskt, att upprätta sanningen, att
sprida de heliga verserna vida om-
kring, att uppenbara strålglansen
och låta morgonljuset gry i de rättfär-
digas hjärtan.
Du är i sanning den Givmilde,

den Förlåtande.

O

Bahá’u’lláh



an (har)
med den mystiska handen

tänt den eld som icke dör och sänt
den ut i världen, på det att denna gu-

domliga eld genom värmen i Guds kär-
lek må vägleda och draga hela mänsk-
ligheten till den ojämförlige Vännens

boning. Detta är det mysterium som inskrivits i er
Bok, som fordom sändes ned, ett mysterium som
fram tills nu har förblivit dolt för människors
ögon och hjärtan. Denna ureld har denna dag
framträtt med en ny strålglans och med omät-
lig hetta. Denna gudomliga eld brinner av sig själv,
utan vare sig bränsle eller rök, så att den kan föra
bort den till övermåttan myckna fukt och kyla som
är orsak till slöhet och leda, till dvala och miss-
mod och leda hela skapelsen till förgården av
den Allbarmhärtiges närvaro. Vemhelst som har
närmat sig denna eld har satts i brand och uppnått
det åstundade målet och vemhelst som har
avlägsnat sig därifrån har förblivit berövad detta.

– Bahá’u’lláh

H



Följ din Herres fotspår och
tänk på Hans tjänare, liksom
Han tänker på dig, utan att
låta dig avskräckas av vare
sig de tanklösas anskrin eller
fiendens svärd... Sprid din
Herres ljuva dofter vida
omkring och tveka inte i tjä-
nandet av Hans sak, om så
mindre än ett ögonblick.
Den dag närmar sig då din
Herres seger skall förkun-
nas, den Allförlåtande, den
Mest givmilde.

Bahá’u’lláh



min Gud! O min Gud! Du ser mig i
min ringhet och svaghet, sysselsatt med

den största av uppgifter, besluten att höja Ditt
ord bland massorna och att sprida Dina läror
bland Ditt folk. Hur kan jag lyckas om icke Du
bistår mig med den helige Andes andedräkt, hjäl-
per mig till seger genom Ditt underbara rikes
härskaror och utgjuter över mig Dina bekräftelser,
vilka ensamma kan förvandla en mygga till en
örn, en vattendroppe till floder och hav och en
atom till ljusknippen och solar. O min Herre! Bi-
stå mig med Din triumferande och genomträng-
ande kraft, så att min tunga må lovprisa Dig
och Dina egenskaper bland alla människor och
min själ flöda över av Din kärleks och kunskaps
vin.

Du är den Allsmäktige och Den som gör
vadhelst Han önskar.

'Abdu'l-Bahá



Bön på persiska


