
Sjælens natur 

O min Gud, gavmildheds og barmhjertigheds Gud! Du er den konge, på hvis bud hele skabelsen er blevet 

kaldt til live; og Du er Den Ene Alnådige, der aldrig af sine tjeneres gerninger har ladet sig hindre i at 
vise sin nåde, ej heller har de tilbageholdt åbenbarelserne af Hans gavmildhed. 
Lad denne tjener, derom bønfalder jeg Dig, opnå det, der er årsag til hans frelse i enhver af Dine 

verdener. Du er sandelig Den Almægtige, Den Mest Magtfulde, Den Alvidende, den Alvise. 

Bahá’u’lláh 

 

O Herre! Du borttager enhver lidelse og ophæver enhver prøvelse. Du er den, der fjerner enhver 

bekymring og frigør enhver slave, Forløseren af hver sjæl! O Herre! Skænk befrielse gennem Din 
barmhjertighed og regn mig blandt dem af Dine tjenere, der har opnået frelse. 

Báb 

 

Da sagde Maria: 
Min sjæl ophøjer Herren, 

og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! 
Han har set til sin ringe tjenerinde. 
For herefter skal alle slægter prise mig salig, 
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. 

Helligt er hans navn, 
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, 
varer i slægt efter slægt. 

Lukas 1:46-50 

 

I er alle skabt ud af vand, og til støv vil I vende tilbage. Tænk over den ende, der venter jer, og følg ikke 

undertrykkerens sti. Lyt til Guds vers, som Han, der er det hellige Lotustræ, fremsiger for jer. De er med 
sikkerhed den ufejlbarlige balance, stadfæstet af Gud, Herren over denne verden og den næste. De får 
menneskets sjæl til at flyve mod åbenbaringens daggry, og enhver sand troendes hjerte bliver badet i 
lys. Sådan er de love, som Gud har pålagt jer og således Hans bud, som er foreskrevet jer i Hans hellige 

epistel. Adlyd dem med glæde og fryd, for dette er til jeres bedste, om I blot vidste det. 

Kitáb-i-Aqdas, K148 

 

Når et menneske er resolut og ser tilbage, ren i handling og er standhaftig, når det er opmærksomt og 
selvkontrolleret og lever i overensstemmelse med til Læren, må hans ry givetvis vokse. 
Ved at være resolut og opmærksom, ved disciplin og selvkontrol kan et klogt menneske bygge sig en ø, 

som ingen flodbølge kan oversvømme. 
Tåbelige, uvidende mennesker hengiver sig til sorgløse liv, medens et klogt menneske vogter over sin 
opmærksomhed som sit dyrebareste eje. 
Hengiv jer ikke til sorgløs adfærd. Vær ikke de vellystige glæders ven. Den som mediterer opmærksomt 

opnår rigelig glæde. 
Når et vist menneske omhyggeligt har befriet sig for sorgløshed og besteget Visdommens Høje Tårn, vil 
han uden sorg iagttage sørgende mennesker, som et klarsynet menneske på en bjergtop, der ser på 

jorden under ham mennesker, som har et begrænset udsyn.  
Forsigtig blandt de ligegyldige, blandt de sovende lysvågen, lader det intelligente menneske alle tilbage, 
som en væddeløbshest en krikke. 

Buddhist skrift – Dhammapada 



Krishna! Hør dog fader, du Langarmede Herre! Disse ord siger jeg – ytret for at bibringe dig lyksalighed 
og fred, som altid elsker Mig – den store forsamling af guder eller kongelige rishier kender ikke Min 

natur, som har skabt guder og rishier for længe siden; kun Han ved, kun Han er syndfri og vis, som ser 
Mig, verdenernes Herre, med øjne oplyste af tro, ufødt, udødelig, ubegyndt. Hvilken natur dødelige 
mænd end får, udspringer den natur fra Mig! Intellekt, færdigheder, oplysning, udholdenhed, selvkontrol, 
sandfærdighed, ro og sorg eller lykke i sjælen, eller fødsel og død eller frygtsomhed og frygtløshed og 

skam og ære og sød harmløshed og fred, som er det samme, hvad der end støder til, og latter og tårer 

og fromhed og sparsommelighed og ønske om at give og vilje til at hjælpe – alt kommer som Min gave 

Bhagavad-Gita 

 

Kom, alle I, der tørster, kom og få vand! 
Kom, I, der ingen penge har! 

Køb korn, og spis! 
Kom og køb korn uden penge, 
vin og mælk uden betaling! 
Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, 

jeres løn for noget, der ikke mætter? 
Hør dog på mig, så skal I spise godt 
og svælge i fede retter. 

Vend øret til mig, og kom, 
hør på mig, så skal I leve! 
Jeg vil slutte en evig pagt med jer, 

opfylde de urokkelige løfter til David; 
jeg gjorde ham til et vidne for folkene, 
til fyrste og hersker over folkene. 
Du skal kalde på et folk, du ikke kender, 

et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig, 
for Herren din Guds skyld, 
Israels Hellige gør dig herlig. 

Søg Herren, når han er at finde, 
kald på ham, når han er nær. 
Den ugudelige skal forlade sin vej, 

det onde menneske sine planer 
og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, 
tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. 
For jeres planer er ikke mine planer, 

og jeres veje er ikke mine veje, 
siger Herren; 
for så højt som himlen er over jorden, 

er mine veje højt over jeres veje 
og mine planer over jeres planer. 
For som regnen og sneen 

falder fra himlen 
og ikke vender tilbage dertil, 
men væder jorden, 
befrugter den og får den til at spire 

og giver udsæd til den, der vil så, 
og brød til den, der vil spise, 
sådan er mit ord, som udgår af min mund; 

det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, 
men det gør min vilje 
og udfører mit ærinde. 

 
I glæde skal I drage ud, 
og i fred skal I føres af sted. 

Bjerge og høje bryder ud i jubel foran jer, 

alle markens træer klapper i hænderne. 
I stedet for tjørnekrat vokser enebær op, 
myrter i stedet for nælder. 

Det skal blive til ry for Herren, 
et evigt minde, der ikke slettes. 

Esajas 55:1-13 



Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, 
og de, der hører den, skal leve. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen 

at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke 
undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af 
dem – de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til 
dom. Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger 

ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. 

Johannes 5:25-30 

 

I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn! 
Sendebudet troede på, hvad han fik åbenbaret fra sin Herre - og de troende ligeså. De tror alle på Gud, 
Hans engle, Hans bøger og Hans sendebud. Og de siger: "Vi gør ingen forskel på Hans sendebud. Vi 

hører og adlyder. Herre! Tilgiv os, Til Dig skal vi alle vende tilbage!" 
286. Gud lægger ikke større byrder på en sjæl, end den kan bære. Hver eneste har sine gode gerninger 
med sig (på Dommedag) - og sine onde gerninger imod sig. "Herre! Fordøm os ikke for vor glemsomhed 
og vore fejltagelser. Herre! Læg ikke en byrde på os som den, Du lagde på dem før os. Herre! Læg ikke 

en større byrde på os, end vi har styrke til at bære. Udvisk vore synder. Tilgiv os, og hav barmhjertighed 
med os. Du er vor beskytter (maulâ).  

Koranen Sura II v. 286 

 

O SØN AF ÅND!  
Mit første råd er dette: Besid et rent, venligt og strålende hjerte, at du kan opnå et herredømme, urgam-

melt, uforgængeligt og evigtvarende. 

Bahá’u’lláh, Skjulte Ord fra arabisk 1 

 

O SØN AF ÅND!  

Jeg skabte dig rig, hvorfor bringer du dig selv i fattigdom? Ædel gjorde Jeg dig, hvormed fornedrer du 
dig? Ud af kundskabens essens gav Jeg dig væsen, hvorfor søger du oplysning hos andre foruden Mig? 
Ud af kærlighedens ler formede Jeg dig, hvordan kan du være optaget af en anden? Vend dit blik mod dig 

selv at du kan finde Mig inden i dig, mægtig, kraftfuld og selvbestående. 

Bahá’u’lláh, Skjulte Ord fra arabisk 13 

 

O MENNESKESØN!  

Du er Mit herredømme, og Mit herredømme ødelægges ikke, hvorfor frygter du din ødelæggelse? Du er 
Mit lys, og Mit lys skal aldrig slukkes, hvorfor frygter du udslukkelse? Du er Min stolthed, og Min stolthed 
falmer ikke; du er Min klædning, og Min klædning skal aldrig blive slidt. Bestå da ved din kærlighed til 
Mig, at du kan finde Mig i herlighedens rige. 

Bahá’u’lláh, Skjulte Ord fra arabisk 14 

 

Vid at menneskesjælen er hævet over og er uafhængig af alle legemets eller forstandens svagheder. At 
en syg person viser tegn på svaghed skyldes de forhindringer, der stiller sig imellem hans sjæl og hans 

legeme, for sjælen selv forbliver upåvirket af alle legemlige sygdomme. Tænk over lampens lys. Selv om 
en ydre genstand kan komme i vejen for dens udstråling, vedbliver lyset selv at skinne med uformindsket 
kraft. På samme måde er enhver sygdom, der angriber menneskelegemet, en hindring, der afholder 

sjælen fra at vise sin iboende styrke og kraft. Når den forlader legemet vil den imidlertid udvise en sådan 
magt og åbenbare en sådan indflydelse, som ingen jordisk magt kan lignes ved. Enhver ren, enhver 
forfinet og lutret sjæl vil blive udrustet med vældig kraft og skal glæde sig i umådelig lyksalighed. 

Bahá'u'lláhs Skrifter- et uddrag s. 30 


