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MEHER aflBfl'S
LEVEffiBCHETB

Merwan Sheriar Irani, beter bekendt als Meher Baba,werdt op
25 februari 1894 in Poona,India geboren uit Perzische ouders.
Zijn vader Sheriar was van geloof een Zorastriaan en een
ware zoeker van God. Merwan ging naar een Christelijk school
in Poona en studeerde later op het Deccan College. In I9I3,
terwijl hij nog op het College zat gebeurde er lets dat zijn
leven totaal veranderden Toen hij op een dag van school
naar huis fietste zag hij onder een oude pijnboom een oude
vrouw zitten, die hem wenkte. De oude vrouw,Hazrat Babajan,
een van de vijf Volmaakte Meesters van de tijd,gaf Merwan
een kus op het voorhoofd en hiermee zijn Gods-bewustzijn en
openbaarde zijn geestelijke bestemming.

Na verloop van tijd werdt Merwan ertoe gedreven een andere
Volmaakt Meester,Upasni Maharaj,op te zoeken in Sakori.
Tijdens de daarop volgende zeven jaar gaf Maharaj Merwan
"Gnosis" of Goddelijke Kennis. Zo bereikte Merwan op zeven-en-
twintig jarige leeftijd Goddelijke Volmaaktheid. Zijn missie
begon in 1921,toen hij zijn eerste volgelingen om zich heen
verzamelde. Het waren deze volgelingen die Merwan de naam
Meher Baba,hetgeen medelijdende vader betekent,gaven.

Na jaren van intensieven training van zijn mandali (groep
naaste volgelingen) en intensieve reizen door India, vestigde
de groep zich een paar kilometer buiten Ahmednagar in een oud
leger-depot. Hier werden al gauw een hospitaal, apotheek,een
school en onderkomen voor de alle armsten gesticht.
Alles was gratis en voor iedereen toegankelijk. Er werd geen
onderscheid gemaakt in ras,geloof of kaste. Iedereen was
welkom. Iedereen werkte kameraadschappelijk samen onder toe-
zicht van Meher Baba. Al gauw werd de nederzetting Meherabad
,(abad betekend bloei) genaamd. De mandali onderging nog een
extra training in morale discipline,liefde voor God,spiri-
tuele kennis en onbaatzuchtige hulp aan andere.

Meher Baba vertelde zijn volgelingen dat hij met ingang van
10 juli 1925 voortaan stilzwijgen in acht zou nemen.En sinds
die dag tot aan zijn dood op 3l januari 1969 heeft niemand
hem meer horen spreken. zijn geestelijke verhandelingen en
boodschappen werden doormiddel van een alfabet-bord gedicteerd.
Veel later stapte hij ook hiervan af en vervolgde zijn com-
municatie door middel van gebaren,die uniek en voor vele te
begrijpen waren.

Meher Baba reisde in totaal zes keer naar het westen. Voor
het eerst in l93I,waar hij voor het eerst contact zocht met
zijn westerse volgelingen. zijn laatste bezoek was aan de V.S.
in 1958,waar hij samen met zijn volgelingen in een centrum
verbleef in Myrtle B^ach,south Carolina. Dit centrum is
speciaal geopend voor zijn westerse volgelingeno



In India kwamen op sommige dagen meer dan lOO.OOO mensen
samen voor zijn "Darshan" of zegen# Van over de hele wereld
kwamen de mensen om soras maar een enkele dag in zijn nabij-
heid te mogen doorbrengen.
Een ander belangrijk deel van Meher Baba's werk was het
persoonlijk kontakt met "Masts". Dit waren pelgrims die ver
op het spirituele pad waren gevorderd en geestelijk overwelmd
waren van het direkt bewustzijn van God. Voor dit werk reisde
Baba met enkele volgelingen duizende kilometers door India
en Ceylono
Verder waste hij lepra patienten en de voeten van duizenden
armen die hij ook verder kleedde en voedde.

Meher Baba verklaarde dat hij dezelfde Oude is,die steeds
weer komt om de mens te bevrijden van zijn ontwetendheid en
hem te leiden om zijn eigen Zelf/Wat God is,te leren kennen.
Meher Baba wordt door vele volgelingen van over de hele
wereld erkend als de Avatar (God incamatie) van deze tijd.

MEHER BflBfl'g BDQDgCHflP
VBOR DE WERELD

Ik ben niet gekomen om te onderwij zen, maar om de bewust-
wording op gang te brengen. Begrijpelijk dat ik daarom geen
leer opstel.
Door de eeuwen heen heb ik principes en regels bekend ge-
maakt,maar de mensheid heeft ze naast zich neergelegd. Het
onvermogen van de mensheid naar Gods woord te leven maakt
zijn aanbidding een bespotting.
Inplaats van zijn leer van naaste liefde in praktijk te
brengen, organiseerde men in zijn naam kruistochten. Inplaats
van te leven in nederigheid, reinheid en waarheid van zijn
woorden,heeft de mensheid de weg van haat,hebzucht en geweld
vrijgemaakt.

Omdat de mensheid niet heeft geluisterd naar de geboden
en regels die in het verleden door God zijn gegeven,neem ik
in de huidige Avatar verschijning het stilzwijgen in acht.
De mensheid heeft genoeg woorden gevraagd en gekregen. Het
is nu tijd om ernaar te leven. Om dichter en dichter bij God
te komen,moet men afstand doen van "ik","mij" en "mijn". Je
hoeft nergens afstand van te doen,behalve van jezelf.
Zo simpel ligt het,hoewel het altijd als een onmogelijkheid
is ervaren. Het is mogelijk om afstand te doen van je eigen
"ik" door mijn Gratie. ik ben gekomen om die Gratie te
brengen.

Ik herhaal nogmaals;Ik stel geen leer op. Zodra ik de
Waarheid waarvoor ik gekomen ben openbaar, zal het dagelijks
leven het levende gebod zijn. De woorde, die ik niet gesproken
heb,zullen in de mens tot leven komen.



Ik ben voor de mensheid bedekt met de sluier van zijn

onwetendheid en openbaar mijn Gloria slechts aan enkelen# Mijn
huidige Avatarische verschijning is de laatste van daze
tijdcyclus,daarom zal mijn raanifestatie de grootste zijn.
Wanneer ik mijn stilzwijgen verbreek# zal de invloed van mijn
Liefde universeel zijn en al het leven van de schepping zal
het weten, ervaren en ontvangen. Het zal elk individu helpen,
op zijn eigen manier zichzelf te bevrijden van zijn
ketenen.
Ik ben de Goddelijke Liefde, die meer van jou houdt, dan dat
je ooit van jezelf kunt houden. Het verbreken van mijn stil
zwijgen zal je helpen, om jezelf te helpen,bij het ontdekken
van je echte Zelf.

De verwarring en chaos van daze wereld was onontkoombaar
en niemand is er verantwoordelijk voor. Wat gebeurd is,moest

gebeuren en wat gebeuren moet, zal gebeuren. Er was en is
geen uitweg,behalve door mijn komst onder de mensheid. Ik
moest komen en ben gekomen. Ik ben de Eeuwige.

UDE GQD TE HQUDEi^
God liefhebben op de meest praktische manier is je naasten

lief hebben. Als wij voor anderen hetzelfde voelen als voor
onze dierbaarsten,hebben wij God lief.

Als wij,inplaats van de fouten in de ander te zoeken,
onszelf onderzoeken,hebben wij God lief.

Als wij,inplaats van anderen te kort doen om er zelf beter
van te worden,wij onszelf lets ontzeggen om anderen te
helpen,hebben wij God lief.

Als wij samen lijden met het lijden vain anderen en wij
ons gelukkig voelen met het geluk van anderen, hebben wij
God lief.

Als wij,inplaats van ons zorgen te maken over tegenslagen,
wij denken dat wij meer geluk hebben dan menig ander, hebben
v/ij God lief.

Als wij ons lot dragen met geduld en tevredenheid, het
accepteren als zijn Wil,hebben wij God lief.

Als wij begrijpen en voelen dat de grootste daad van ge-
loof en lof voor God geen van zijn schepselen pijn te doen
is,hebben wij God lief.

God liefhebben zeals het behoord, betekend dat wij moeten
leven en sterven voor God,wetend dat het doel van het leven
is God liefhebben en hem vinden als ons eigen zelf.



Ik en de Waarheid die ik breng zijn onafscheidelijk van
elkaar. Ik ben een met de Waarheid# Mogen ook jullie de
ontelbaren ketenen bevrijd worden en beseffen dat jullie een
zijn met de oneidige Waarheid van het Goddelijk leven.
De goddelijke Liefde is altijd met je, in je en om je heen©
Weet dat je niet van hem verstoten bent.

- Meher Baba




