
Menneskeheden 

 

O I menneskebørn! Det fundamentale formål, der besjæler Guds tro og hans religion er at sikre 

interesserne og fremme menneskeslægtens enhed og at fostre kærlighedens kammeratskabets ånd 

blandt mennesker. Lad den ikke blive årsag til splid og uenighed, til had og fjendskab. Dette er den rette 
sti, det fastsatte og ubevægelige fundament. Hvad der end bliver rejst på dette fundament, vil verdens 
forandringer og tilfældigheder aldrig svække dets styrke, ej heller vil utallige århundreders omvæltninger 
underminere dets struktur. Det er vort håb, at verdens religiøse ledere og regenter i forening vil rejse sig 

for denne tidsalders forbedring og rehabilitering af dens skæbne. De skal efter at have mediteret over 
dens behov rådslå med hinanden og, gennem omhyggelige og fyldige overvejelser tildele en syg og 
smertelig hjemsøgt verden, den hjælp den har behov for. 

Bahá'u'lláh  

 

O menneskebørn! Ved I ikke, hvorfor Vi skabte jer alle af det samme støv? At ingen skulle ophøje sig 
over andre. Overvej til alle tider i jeres hjerter, hvorledes I blev skabt. Da Vi har skabt jer alle af en og 

samme substans, påhviler det jer at være endog som én sjæl, at gå på de samme ben, spise med den 
samme mund og opholde jer i det samme land, at fra jeres inderste væsen, ved jeres dyder og 
handlinger, tegnene på enhed og essensen af løsrivelse kan synliggøres. Således er Mit råd til jer, O 
lysets kreds! Agt I på dette råd, at I kan opnå hellighedens frugt fra herlighedens forunderlige træ. 

Bahá'u'lláh 

 

Den er i sandhed et menneske, der på denne dag vier sig til tjeneste for hele menneskeslægten ... 

Velsignet og lykkelig er den, der rejser sig for at fremme de bedste interesser for jordens folk og slægter. 
Et andet sted forkynder Han: Det passer sig ikke for nogen at rose sig af , at han elsker sit eget land, 
men snarere passer det sig for den, der elsker hele verden. Jorden er kun ét land og menneskeslægten 

dens beboere. 

Bahá'u'lláh 

 

0 verdens folk! Sandhedens Sol er stået op for at oplyse hele jorden og for at åndeliggøre 

menneskesamfundet. Prisværdige er resultaterne og frugterne heraf, righoldige de hellige vidnesbyrd, 
der kommer fra denne nåde. Dette er ren barmhjertighed og den pureste gavmildhed, det er lys for 
verden og alle dens folk, det er samklang og venskab og kærlighed og solidaritet, det er i sandhed 

medfølelse og enhed og fremmedartetheds ophør, det er at være et, i fuldstændig værdighed og frihed, 
med alle på jorden. 
Den Velsignede skønhed siger: 'I er alle frugterne på ét træ, bladene på én gren.' Således har Han lignet 

denne tilværelsens verden ved et enkelt træ og alle dens folk med dets blade og med blomsterne og 
frugterne. Det er nødvendigt for kvisten at blomstre og for blad og frugt at gro, og af den gensidige 
forbindelse mellem alle dele af verdenstræet afhænger væksten af blad og blomst og frugtens sødme. 
Af denne årsag må alle menneskelige væsener kraftigt støtte hinanden og søge evigt liv, og af denne 

årsag må de, der elsker Gud i denne timelige verden, blive den nåde og de velsignelser, der er sendt ud 
af de synlige og usynlige rigers milde Konge. De skal rense deres syn og se hele menneskeslægten som 
blade og blomster og frugter på tilværelsens træ. De skal til hver en tid være optaget af at gøre en venlig 

ting for et af deres medmennesker, tillbyde nogen kærlighed, omsorg, betænksom hjælp. De skal ikke se 

nogen som deres fjende, eller som om de ønsker ondt over dem, men tænke på hele menneskeslægten 
som deres venner, betragte den fremmede som en nærstående, de ukendte som en ven, holde sig fri af 

fordom, ikke trække grænser. 

'Abdu'l-Bahá  



  



 

O I jordens stridende folkeslag og slægter! Vend jeres ansigter imod enheden og lad stråleglansen fra 

dens lys skinne på jer: I må forsamle jer og – for Guds skyld – beslutte jer til at rykke det, der måtte 

være årsag til strid imellem jer, op med rode. Da vil stråleglansen fra verdens største Lys omslutte hele 

jorden, dens indbyggere bliver borgere i i én by og hørende ind under én og samme trone. Lige fra de 

tidligste dage af sit liv har denne Forurettede ikke næret nogen anden attrå end denne, og Han vil fortsat 

ikke nære noget andet end dette ønske. Der kan ikke være nogen tvivl om, at alle mennesker i verden – 

uanset deres race eller religion – øser deres inspiration af én himmelsk kilde og er den ene sande Guds 

undersåtter. Forskellen mellem de forordninger, som menneskene holder fast ved, skyldes de vekslende 

krav og behov i de forskellige tidsaldre, da forordningerne blev åbenbarede. De var alle på nogle få nær, 

der skyldtes menneskers forvanskning, fastsatte af Gud og er en genspejling af Hans vilje og hensigt. 

Rejs jer, rustede med troens kraft, at I kan sønderslå guder, I selv har skabt af jeres forfængelige 

indbildninger – guder der sår splid iblandt jer. Klyng jer til det, som knytter jer sammen og forener jer.  

Bahá'u'lláh 

 

Det er vort ønske og vor bøn, at enhver af jer må blive en kilde til al godhed for mennesker og et 
eksempel på oprigtighed for menneskeheden. Vogt jer så I ikke foretrækker jer selv frem for jeres næste. 
Ret jeres blik mod ham, der er Guds Helligdom blandt mennesker. Han har i sandhed ofret sit liv som en 

løsesum til verdens frelse. Han er i sandhed Den Algavmilde, Den Nådige, Den Højeste. Hvis der opstår 
nogen stridigheder iblandt jer, se mig da stående for jeres ansigt, og I skal se bort fra hinandens fejl for 
mit navns skyld og som et tegn på jeres kærlighed til min klare og strålende sag. Vi elsker at se jer til 
hver en tid i venskab og harmoni omgås inden for min glædes paradis og fra jeres gerninger at indånde 

duften af venlighed og enhed, af kærlighed og fællesskab. 

Bahá'u'lláh 

  

... omgås tilhængere af alle religioner i en ånd af venskab og fællesskab, forkynde det, som han der talte 
på Sinais Bjerg har fremsat, og iagttag retfærdighed i alle sager. 
De, der er udrustet med ærlighed og trofasthed, skal omgås alle jordens folkeslag og slægter med glæde 

og fryd, eftersom samvær med mennesker har fremelsket og vedblivende vil fremelske enhed og 
harmoni, der til gengæld bidrager til opretholdelse af orden i verden og til genopbygning af nationerne. 
Velsignede er de, der holder fast ved venligheds og mild barmhjertigheds reb og er fri for fjendskab og 
had. 

Denne forurettede formaner verdens folkeslag til at iagttage tolerance og retsindighed, som er to lys midt 
i verdens mørke og to opdragere for menneskehedens højnelse. Lykkelige er de, der er nået hertil og ve 
over de ligegyldige. 

Bahá'u'lláh 

 

Den guddommelige visdoms himmel er oplyst af rådslagningens og medfølelsens to himmellegemer, som 

leder vejen og giver forståelse. 
Ved enhver bestræbelses begyndelse er det magtpåliggende at kunne se afslutningen. Af alle kunstarter 
og videnskaber skal man sætte børnene til at studere det, der vil være til menneskets bedste, vil sikre 
dets fremgang og ophøje dets stade. Således vil den usunde stank af lovløshed blive fordrevet, og 

således vil alle, gennem nationernes ledere store indsats leve trygt, sikkert og i fred. 
 

... tidsalderens lærde skal lede folket at opnå de grene af kundskab, som er nyttige, at både de lærde 

selv og almindelige mennesker kan få nytte deraf. Den akademiske stræben, som begynder i ord og 
ender i ord alene har aldrig været og vil aldrig blive af nogen værdi.  

Bahá'u'lláh 



 

  

O Du gode Herre! O Du som er storsindet og barmhjertig! Vi er tjenerne ved Din Tærskel og er samlet 

under Din guddommelige enheds skærmende skygge. Din barmhjertigheds sol skinner på alle, og Din 

gavmildheds skyer regner på alle. Dine gaver omfatter alle. Dit kærlige forsyn hjælper alle, Din 
beskyttelse overskygger alle og Din begunstigelses blikke kastes på alle. O Herre! Skænk Dine 

ubegrænsede gaver og lad Din ledelses lys skinne. Oplys øjnene, glæd hjerterne med evig fryd. Skænk 
alle mennesker en ny ånd og giv dem evigt liv. Opluk dørene til sand forståelse og lad troens lys skinne 
strålende. Saml alle mennesker under Din miskundheds skygge og lad dem forenes i harmoni, således at 

de må blive som strålerne fra én sol, som bølgerne på ét hav og som frugterne på ét træ. Måtte de drikke 
af den samme kilde. Måtte de blive forfrisket af den samme brise. Måtte De modtage oplysning fra den 
samme lyskilde. Du er Giveren, Den Barmhjertige, Den Almægtige. 

‘Abdu’l-Bahá 

 

 

 

 

  


