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De Bahá’í Glawen  
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De Bahá’í Glawen ass eng Weltrelioun, 
mam Zil dass all Rassen an all Vëlker 
kënnen an engem gemeinsame Glawen 
zesummekommen. Bahá’í sinn 
d’Unhänger vu Bahá'u'lláh.  

Hien ass fir si deen, deen zu allen Zäite 
versprach gouf.  

Eng Weltrelioun 

„Dat wat den Här als héchst Heelmëttel a mächtegst 

Instrument fir d’Heelung vun der ganzer Welt 

verschriwwen huet, ass d’Unioun vun all senge Vëlker an 

enger universaler Saach, engem gemeinsame Glawen.“ 
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Bahá'u'lláh léiert eis dass ee Gott a senger 

Essenz net kenne kann. Dat heescht mir sollten 

eis kee Bild vun Him maachen, wéi dass mir eis 

Hien zum Beispill als e Mënsch virstellen. Dat 

wat erschaf gouf, ka säi Schëpfer net verstoen. 

En Dësch z.b. kann d’Natur vum Schräiner, 

deen den Dësch gemaach huet, ni verstoen. 

D’Bild kann de Moler net verstoen. Genau sou 

ass eis Relatioun mat Gott. 

 

Gott huet alles erschaf. D’Ursaach hannert 

eiser Kreatioun, eiser Schëpfung, seet 

Bahá'u'lláh, ass d’Léift.  

Gott ass onergrëndlech  
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„Ech hat eng Léift fir dech z’erschafen, also hunn Ech dech 

erschaf. Sief du also frou mat Mir, fir dass Ech däin Numm soe 

kann, an deng Séil mam Geescht vum Liewen erfëlle kann.“ 
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Den éiwege Bond 

 

Dës Léift kënnt op eis zou duerch 

Säin éiwegt Bündnes, Seng 

éiweg Alliance.  

 

Gott léisst eis ni eleng, Hie léisst 

eis ni ouni Féierung. All Kéier 

wann d’Mënschheet vun Him 

ewechgeet, wann d’Mënschheet 

Seng Léiere vergësst, erschéngt 

eng Manifestatioun vu Gott an 

offenbaart eis Säi Wëllen a Seng 

Ziler. 
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D’Offenbarung vu Gott 
    D’Manifestatioune vu Gott offenbaren 

der Mënschheet d’Wuert an de Wëlle 
Gottes; wa mir hinnen nolauschteren, 
äntwere mir dem Appell vum 
Herrgott. 

    D’Manifestatioune vu Gott si wéi 
perfekt Spigelen. Si refletéieren 
d’Luucht vu Gott an all hirer 
Herrlechkeet. An all dës Spigelen 
refletéieren déiselwecht Luucht. 

    Wann och Gott selwer iwwert eisem 
Verständnes ass, kommen dës perfekt 
Wiese vun Zäit zu Zäit bei eis, liewe 
mat eis, ginn eis eng Richtung a fëllen 
eis mat Energie déi mir brauchen fir 
Progrès ze maachen, materiell a 
spirituell. 
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Bahá’u’lláh seet : 

 “Dëst ass den Dag wou d’Gonscht vu Gott sech iwwert 

d’Mënsche verspreet huet, deen Dag wou seng allermächtegst 

Gnod alles wat erschaf ass, imprégnéiert huet. Et gehéiert 

sech dass all d’Mënsche vun der Welt hir Differenzen 

ausgläichen, an a perfekter Eenheet a Fridden ënnert dem 

Schiet vum Bam vu Senger Suerg a Guttheet 

zesummekommen.“ 

D’Leide vun der 
Mënschheet 
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Och wa mir anescht ausgesinn an eis eege 
Gefiller hunn, och wa jiddereen 
ënnerschiddlch Talenter a Fäegkeeten huet, 
komme mir alleguer vun der selwechter 
Wuerzel; mir gehéieren all zu der 
mënschlecher Rass. 

 
Wann an eisem Häerz e Gefill vun 
Haass entsteet, sollte mer et direkt 
mat engem Gefill vu Léift tauschen. 

D’Zil vum Bahá’í Glawen  

ass d’Eenheet vun der Mënschheet 
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Och wann d’Eenheet vun der 
Mënschheet eng Wourecht ass, un 
der keen Zweifel besteet, si mir nach 
wäit ewech vun dësem Konzept, a 
fir si ze vereenen ass keng einfach 
Aarbecht.  

Wann ee sech der Bahá'ígemeng 
uschléisst, participéiert ee mat eis 
um Bau an um Ënnerhalt vun dëser 
Eenheet. 

Sëlleg Texter an de Bahá’í Schrëften weisen eis de Wee vun der Eenheet 
a weisen eis wéi mir deenen aneren hëllefe kënnen dee selwechte Wee ze 
huelen.  

D’Eenheet vun der Mënschheet 



10 

Bahá'u'lláh huet de Krees vun der Eenheet gezeechent. Hien 
huet e Plang gemaach fir all Mënschen ze vereenen a si 
zesummenzebréngen ënnert dem Schied vum Zelt vun der 
universeller Eenheet. Dat hei ass d’Wierk vun der helleger 
Guttheet, a mir sollen eis mat Häerz a Séil  Méi ginn dës 
Eenheet ënnert eis ze realiséieren. Sou laang wéi mir dru 
schaffen, wäerte mir Kraaft kréien. 

E gëttleche Plang fir d’Eenheet 
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Bahá’u’lláh, Manifestatioun vu Gott 

Bahá'u'lláh gouf 1817 zu Teheran, der iranescher Haaptstad gebuer. 
Schonn als Kand, war hien erstaunlech. Hien ass doheem erzu ginn, mee 
hien huet net missten an d’Schoul goen, well hie vu Gott ugebuerent 
Wësse krut.  
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D’Liewe vu Bahá’u’lláh 

    Bahá'u'lláh koum aus enger adleger Famill, an als jonke Mann, krut hien e 
wichtege Posten um Haff vum Kinnek ugebueden, deen hie refuséiert huet. 
Hien huet léiwer seng Zäit domat verbruecht, den Ënnerdréckten ze 
hëllefen, de Kranken an Aarmen, a sech vir Gerechtegkeet anzesetzen. 
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Bahá’u’lláh   
seng Leiden & säin Afloss 

D’Leide vu Bahá'u'lláh hunn ugefaang wéi hie sech erhuewen huet fir d’Saach 
Gottes ze verbreeden. Säi Liewe war e Liewen am Exil, Prisong a Verfollegungen. 

Hie gouf an engem trauregen an däischtere Prisong zu Teheran a Kette gehalen.  
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Véier mol gouf hie vu Land zu Land exiléiert, fir zum Schluss an 
d’Prisongsstad vun Akka am ottomanesche Räich geschéckt ze ginn.  

Säin Exil a Seng Gefaangeschaft 
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„Gedenk Menger Deeg an Dengen Deeg a Menger Nout a Verbannung an 
dësem entleeëne Kerker. A sief esou standhaft a Menger Léift, dass däin 
Häerz net wackelt, souguer wann d’Schwäerter vun denge Feinden hir 
Stéiss op dech erofreene loossen an d’Himmel an d’Äerd sech géint dech 
erhiewen.“ 

Dee Gréisste Prisong 
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„Déi aléierwierdeg Schéinheet huet agewëllegt, a Kette geluecht ze ginn, 

fir dass d’Mënschheet aus hirer Knieschtschaft erléist gëtt, an huet et 

higeholl, zum Gefaangenen an dëser mächteger Festung ze ginn, fir dass 

d’ganz Welt wierklech Fräiheet kréie wäert. Hien huet de Kielech vum 

Leiden eidel gedronk, fir dass d’Vëlker vun der Welt éiweg Freed 

gewannen a vu Liichtegkeet erfëllt ginn. Dëst gehéiert zur 

Baarmhäerzegkeet vun ärem Herr, dee Matleedvollen, dee 

Baarmhäerzegsten. Mir akzeptéieren, erniddregt ze ginn, o dir, déi dir un 

d’Eenheet vu Gott gleeft, fir dass dir erhuewe gitt, a mir dulden eng 

Onmass vu Leiden, fir dass dir blitt a gedeit. Mee kuckt, wéi déi, déi sech 

Gott Partner zougesellt hunn, Hien, Dee komm ass, d’ganz Welt nei ze 

bauen, gezwongen hunn, an der trouschtlosester vun alle Stiet ze 

wunnen.“ 
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D’Luucht vun der Wourecht 
Déi zwee mächteg Regierunge vun der Zäit, de Schah 
vum Iran an den ottomaneschen Herrscher, hunn alles 
probéiert fir sech géint Bahá'u'lláh a Seng Léieren ze 
erhiewen. Mee d’Luucht vun der Wourecht ass net 
einfach auszekréien.  

Trotz stänneger Verfollegung, huet Bahá'u'lláh  
weider d’Wuert vu Gott offenbaart, an dat während  
méi wéi 40 Joer.  
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De Mausoleum vu Bahá’u’lláh  
Bahá’u’lláh ass 1892 
gestuerwen. Säi Graf ass am 
Hellege Land no bei Akka an 
Israël. 
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De Báb, Virleefer vum Bahá’í Glawen 
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E puer Joer éier Bahá'u'lláh seng 
Missioun proklaméiert huet, huet Gott e 
speziellen Offenbarer geschéckt fir säi 
Kommen z’annoncéieren.  

Während 6 Joer, huet hien andauerend 
virausgesot dass d’Komme vun enger neier 
Manifestatioun vu Gott ganz no wier. Hien 
huet de Wee fir Säi Komme virbereet. Hien 
huet de Leit gesot dass si géifen den Ufank 
vun engem neien Zäitalter erliewen, den 
Ufank vum Dag, dee vu Gott versprach 
gouf.  

De Báb, “d’Dier” 
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Zéchdausende vu Leit hunn de Message vum Báb akzeptéiert an ugefaang 
Seng Léieren unzewenden. Mee déi iranesch Regierung an hire mächtege 

Clergé deen iwwert d’Massen herrscht, hu sech géint hien erhuewen.  

Säi Leiden & säin Afloss 
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Zwee Gebieder vum 
Báb : 

Seng Unhänger goufe verfollegt 
a vill vun hinne goufen 
higeriicht. De Báb selwer gouf e 
Martirer mat 31 Joer. Op Uerder 
vun der Regierung gouf hien 
erschoss, an dat vun engem 
Regiment vun Zaldoten, déi hien 
op enger ëffentlecher Plaz 
ugestréckt haten on op hie 
geschoss hunn.  

       

De Martirium vum Báb 

„Gëtt et een, dee Schwieregkeeten 
ewechhëlt ausser Gott? So: Gelueft 
sief Gott! Hien ass Gott! Si sinn all 
Seng Dénger, an all hale sech u Säi 
Gebot.“ 

„So: Gott geet allen duer, an iwwert 
alles. Näischt, weder an den 
Himmelen, nach op der Äerd, ausser 
Gott kann duergoen. A 
Wierklechkeet, ass Hie selwer deen 
dee weess, deen deen ënnerstëtzt, den 
Allmächtegen.“ 
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Administrativt a geeschtegt Weltzentrum  
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‘Abdu’l-Bahá, Mëttelpunkt vum Bond 

Déi wichtegst Iddi, dee wichtegste 
Gedanken an eisem Liewen als Bahá’í 
ass deen, dass mir e Bündnis, eng 
Alliance mat Bahá'u'lláh gemaach 
hunn.  

An all den anere Reliounen, nom Doud 
vun der Manifestatioun, haten 
d‘Unhänger onendlech Streidereien 
ënnert sech, déi zu Opdeelunge 
gefouert hunn an zu enger grousser 
Zuel vu Sekten. 

Bahá'u'lláh huet säi Glawe virun esou 
Divisioune geschützt, an dat mat 
engem eenzegartege Pouvoir, d’Muecht 
vun der Alliance.  
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Abdu’l-Bahá gouf vu Bahá'u'lláh 
selwer erzunn. Vu Kandheet un huet 
hien de Rang vu sengem Papp erkannt 
an huet mat Him gelidden.  

Abdu’l-Bahá huet 77 Joer gelieft. Hie 
gouf gebuer an der Nuecht wou de Báb 
seng Missioun deklaréiert huet, 1844 
an Hien ass am November 1921 
gestuerwen.  

Viru Sengem Doud, huet hie ganz kloer a schrëftlech gesot, 
dass no Him, all d’Bahá’í sech sollten zu Abdu’l-Bahá 
zoudréien, säin eeltste Jong.  

Eenzegen Interpret & perfekt Beispill 
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Nom Doud vu Sengem Papp, louch 
d’Verantwortung vun der Bahá’í Gemeng 
op Senge Schëlleren. Hien huet Dag a 
Nuecht de Glawen am Okzident an am 
Orient verbreet.  

Méi wéi alles, wa mir eis op Abdu’l-
Bahá konzentréiren, si mir eiser 
Alliance mat Bahá'u'lláh bewosst, 
well mir d’Eenheet vu sengen 
Unhänger net zerbrieche loossen an, 
vereent an enger Weltgemeinschaft, 
mir dorunner schaffen bis d’Eenheet 
vun der Mënschheet voll a ganz 
etabléiert ass. 

Eng vereente Weltgemeinschaft 
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Shoghi Effendi, den Hidder 

A Sengem Testament, huet 
Abdu’l-Bahá Säin Enkelkand 
als Hidder vum Glawen 
ernannt. Nom Doud vun 
Abdu’l-Bahá, hat Schoghi 
Effendi d’Autoritéit fir d’Léiren 
z’interpretéieren.  

Während 36 Joer huet hien d’Aarbecht vu sengem 
Grousspapp weidergefouert. Hien huet d’Schrëfte vun 
der Manifestatioun clarifiéiert an hien huet de Glawen 
an allen Deeler vun der Welt fest etabléiert.  
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D’Universaalt Haus vun der Gerechtegkeet 

D’Bahá’í vun der Welt wielen d’Universaalt Haus vun der Gerechtegkeet, sou 
wéi Bahá'u'lláh dat virgesinn hat, a sou wéi dat kloer vun Abdu’l-Bahá a vum 
Hidder beschriwwe gouf.  

D’Universaalt Haus vun der Gerechtegkeet ass déi héchsten Institutioun vum 
Glawen an all d’Bahá’í op der Welt dréine sech dëser Institutioun haut zou.  
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„D’Luuchte vu menger léiwer 
Féierung ënnert mengen Dénger 
sinn, d’Schlëssele vu menger 
Baarmhäerzegkeet fir meng 
Kreaturen.“ 

 
„Beuecht meng Gesetzer aus Léift 
zu menger Schéinheet.“ 

D’Manifestatioune vu Gott  

bréngen der Mënschheet Gesetzer 
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D’Gebiet – geeschteg Nahrung 

„Ech sinn Zeien, o mäi Gott, dass Du 

mech erschaf hues fir Dech ze 

erkennen an Dech unzebieden. Ech 

bekennen an dësem Abléck meng 

Schwächt an Deng Muecht, meng 

Aarmutt an Däi Räichtum. Et gëtt 

keen anere Gott ausser Dir, Deen deen 

hëlleft a Gefor, Deen deen duerch Sech 

selwer ass.“    
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„... Héier näischt schlechtes a lauschter näischt schlechtes; 
erniddreg dech net a beschwéier dech net. So näischt 
schlechtes fir dass du näischt schlechtes héiers, a 
vergréisser d’Feeler net vun deenen aneren fir dass deng eege 
Feeler manner grouss erschéngen; wënsch kengem 
Erniddregung, fir dass deng eegen Erniddregung net gewise 
gëtt. Verbréng also d’Deeg vun dengem Liewen, déi méi 
kuerz sinn wéi en Abléck, mat engem onbefleckte Geescht, 
engem propperen Häerz, renge Gedanken an enger 
gehellegter Natur, fir dass du, fräi an zefridden, dës 
stierflech Form verloosse kanns, fir an d’mystescht 
Paradies ze goen a fir ëmmer am éiwege Kinnekräich ze 
wunnen.“ 

Schlecht iwwer aner schwätzen          
ass verbueden 
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„ ... Räich hunn Ech dech erschaf, firwat méchs du dech 
selwer aarm? Edel hunn Ech dech erschaf, firwat 
erniddregs du dech selwer? Aus der Essenz vum Wëssen 
hunn Ech dir Liewe ginn, firwat sichs du Erliichtung bei 
engem anere wéi Mir? Aus dem Leem vun der Léift hunn 
Ech dech geformt, firwat befaass du dech mat aneren? 
Kuck an dech, fir dass du Mech an dir fënns, mächteg, 
staark a wéi Ech a Mir selwer bestinn.“ 

Alkoholgenoss – eng vun de gréisste 
gesellschaftleche Krankheeten 
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   Erzéiung vun alle Kanner 

„...  Alles soll gemaach ginn, Jongen a Meedercher op déi selwecht 

Aart a Weis z’erzéien : et gëtt keen Ënnerscheed tëschent hinnen. 

Ignoranz vun deenen zwee an d’Negligenz ass condamnéiert. Sinn 

déi gläich déi wëssen an déi, déi net wëssen ?“ 
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Eng Weltzivilisatioun opbauen 

Den  Eenzelnen 

D’Communautéit 

D’Institutiounen 

Éischten Akteur – Den Eenzelnen 
 

Et ass un him fest am Bündnis ze bleiwen, sech all 
Dag ze beméien no de Léiere vu Bahá’u’lláh ze liewen 
an der Mënschheet en Déngscht z’erweisen; sech 
ëmmer bewosst sinn dass d’Liewen net mam Dout 
ophält an das eis Bezéiung mat Gott éiweg ass. 
Nom Doud ginn eis Séile fräi a fueren éiweg weider an 
hirem Fortschrëtt zu Gott.  
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D’Mënsche goufen net erschaf 
fir eleng ze liewen. Mir liewen 
a Gemeinschaften a mir musse 
schaffen fir eng nei 
Zivilisatioun ze bauen.  

Déi nootste Gemeng ass déi 
wou mir wunnen, mat de 
Bahá'í vun eiser Stad oder 
eisem Duerf.  

Et ass do wou mir léieren, ee 
mat deem aneren ze 
kooperéieren, zesummen ze 
wuessen a méi vereent ze 
sinn.  

Zweeten Akteur – D’Gemeng 
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Et gëtt keng Paschtéier oder Kleriker am 

Bahá’í Glawen, an et ass de Lokale 

Geeschtege Rot, deen d’Affairë vun der 

Gemeng leet a sech ëm d’Wuel vun all 

Gleewegem këmmert.  

E Lokale Geeschtege Rot besteet aus néng 

Memberen, déi an an enger geeschteger 

Atmosphäre vun allen erwuessene Gleewege 

vun dëser Gemeng an enger geheimer Wal 

gewielt ginn.  

Drëtten Akteur – D’Institutiounen 

Bahá'u'lláh huet säin eegent 

administratift System bruecht. Hie sot 

eis wéi eng Institutioune mir schafe 

sollten, wéi se sollte fonktionéieren a 

wéi d’Mënschheet sollt regéiert ginn.  
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E Gebiet 

„O Gott! Erfrësch an erfree mäi Geescht. Maach mäin Häerz reng. 

Looss meng Kräften opliichten. Ech leeën all meng Affären an Deng 

Hand. Du bass Deen, Dee mech leet an Du bass mäin Ënnerdaach. 

Ech wäert net nach méi laang traureg a besuergt sinn;  

ech wäert e glécklecht a frout Wiese sinn.  

 

O Gott! Ech wäert net nach méi laang voller Angscht  

sinn, an och de Suergen et net erlaben, mech ze péngegen.  

Ech wäert mech net mat de verdrëssleche Saache vum  

Liewen ophalen.  

 

O Gott! Du bass fir mech méi e Frënd wéi ech et fir mech selwer 

sinn. Ech weie mech dir, o Här.“ 


