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RENAISSANCE VAN RELIGIE

DE KOMST VAN NIEUWE TIJDEN

Op de ochtend van ons millennium

Op weg naar een planetair vaderland

BAHA’I?
DE RELIGIE MET DE NIEUWE NAAM

B

ahá'u'lláh bevestigt de eeuwige binding van de
mens aan de bron van zijn bestaan. God bepaalt
soeverein hoe de mens hoort te zijn. Zijn eisen groeien naarmate de mens meer kan bevatten en verrichten
Nu de mens de wereld kan verwoesten hoort hij ook
te weten hoe hij zijn planeet in al zijn schoonheid
kan behouden. Waarschuwingen voor de gevolgen
van redeloos gedrag gaan gepaard met de oproep tot
eerbied voor de schepping en Gods wetten die ze
besturen.

De terrassen op de berg Karmel in Haifa, met de graftombe van de Báb,
de Heraut van Bahá’u’lláh.

D

e toestand van de wereld vraagt om een nieuw
inzicht in de menselijke natuur en een samenleving van allen. Die visie ligt besloten in de geschriften van Bah{’u’ll{h, een profetische figuur uit de
negentiende eeuw, wiens groeiende invloed tot de
meest opmerkelijke ontwikkelingen in de religieuze
geschiedenis behoort.
Bah{’u’ll{h werd door sjah en sultan verbannen en
kwam zo naar Galilea, het land van Jezus Christus.
Zijn graf ligt buiten de oude kruisridderstad Akko;
het wereldcentrum van het Bah{’í-geloof staat in de
Bah{’í Tuinen op de berg Karmel aan de horizon.—
een Heilige Plaats ook volgens de openbare orde in
Israël.
Hier sluit zich in het Heilige Land van jodendom,
christendom en islam een cirkel van goddelijke
openbaringen door eerdere Manifestaties van God
op aarde.

De evolutie van de mens als individu gaat gepaard
met een evolutie van zijn sociale verbanden. De
boodschap van Bah{’u’ll{h is dat de mensheid nu
toe is aan de verwezenlijking van de eenheid op aarde. De tijden van elkaar bestrijdende staten zijn
voorbij. Er komt (ook volgens de Bijbel) ‚een nieuwe
aarde uit de hemel‛. Het Universele Huis van Gerechtigheid doet in de geest van Bah{’u’ll{h een bewogen beroep op de innerlijke verbeeldingskracht:

O

nze wereld heeft het donkere hart betreden van
een tijdperk van fundamentele veranderingen
die alles uit heel haar tumultueuze geschiedenis te
boven gaan. Haar volkeren, van welk ras, land of
welke godsdienst dan ook, worden uitgedaagd elke
mindere loyaliteit en beperkingen opleggende identiteit ondergeschikt te maken aan hun eenheid als
burgers van een enkel planetair vaderland. Bahá'u'll{h: ‛Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend
tot stand is gebracht.‛
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Het geschenk van de bahá’ís aan India: de Lotus van Delhi.

H

et woord bahá'í refereert aan de titel Bahá'u'lláh
van de Perzische edelman die de geschiedenis
ingaat als Gods Leraar van dit millennium. Hij verklaarde vanaf 1863 door de Hemel te zijn geroepen
om de mensheid de weg te wijzen naar een nieuwe,
volwassen wordende wereld.
Sinds de jongste godsopenbaring woedt een heilige
beeldenstorm door de sacrale hallen van weleer.
Culturen, machten en leerstelsels wankelen. De orde
van gisteren schuift naar de achtergrond van het wereldtoneel. Goddelijke krachten zetten een nieuwe
beschaving in scène.
De condities van het nieuwe millennium dwingen de
mens tot menselijkheid op planetaire schaal. Deze
condities zijn geen toeval maar door de Schepper
voorspeld en gewild. In het verlichtende brandpunt
van die ontwikkeling staat de Openbaring van Baháu'll{h die door de bah{’í-gemeenschap wereldwijd
wordt verspreid.

OPENBARING?

BAHA’U’LLAH?

GOD?

De uitleg van Bahá’u’lláh

De wederkomst

De onvoorstelbare werkelijkheid

D

A

angezien er geen band van directe gemeenschap kan zijn tussen de ene ware God en Zijn
schepping, en er geen enkele overeenkomst bestaat
tussen het vergankelijke en de Eeuwige, het toevallige en de Absolute, heeft Hij beschikt dat in ieder
geestelijk tijdperk een zuivere en onbevlekte Ziel in
de koninkrijken van hemel en aarde wordt geopenbaard. Aan dit ondoorgrondelijke, dit mysterieuze
en hemelse Wezen heeft Hij een tweevoudige natuur
toegekend: de stoffelijke die behoort tot de wereld
van de stof en de geestelijke die uit het wezen van
God Zelf is geboren.

e Sixtijnse Kapel van het universum heeft zich
niet zelf beschilderd. De Michelangelo van Michelangelo en alle genieën, mensen, dieren, dingen
en melkwegen is de creatieve Geest die God heet en
duizend andere namen draagt.
De schepping is een emanatie van de Schepper, zoals
een meesterwerk een emanatie is van een meester.
God is onvoorstelbaar en denkbaar tegelijk. Door
van Hem als van een persoon te spreken wil niet
zeggen dat Hij een persoon is. Hij is de Schepper van
uitsluitend eenmaligheden en individuen, de Uiterste werkelijkheid – ‚ongeboren, niet veroorzaakt,
ongeschapen, zonder vorm‛.

G

ods plan met het zenden van Zijn Profeten naar
de mensen is tweeledig - ten eerste om de mensenkinderen van het duister van onwetendheid te
bevrijden en hen naar het licht van waar begrip te
leiden; en ten tweede om de vrede en rust van de
mensheid te verzekeren en in alle middelen te voorzien die daarvoor noodzakelijk zijn.

Hoe God is, openbaart God zelf. Die interventie betekent het einde van alle vermeende waarheden die
godsdiensten op eigen gezag verkondigen. God is
zuiver Geest, komt niet, gaat niet. De werelden getuigen van Zijn almacht. Aan de geest van de mens
maakt Hij zich kenbaar in de Spiegels van de Hemel,
Zijn Manifestaties op aarde.

H

et fundamentele doel dat het Geloof van God
en Zijn Religie bezielt, is de belangen van de
mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te
bevorderen en de geest van liefde en kameraadschap
onder de mensen aan te kweken. Laat het niet een
bron van onenigheid en strijd, van haat en vijandschap worden.

Heilige Geschriften online: http://www.bahai.nl/read/literatuur

In de Tuinen van Bahji

I

n de duisternis van een diepe kerker in de koningsstad Teheran werd Mírzá Husayn-‘Alí van
Núr door de Almachtige geroepen:
En Hij gebood Mij Mijn stem te verheffen tussen hemel en aarde.
Gods nieuwe Manifestatie wordt met een naam aangeroepen die geen mens eerder heeft durven aannemen - Bah{’u’ll{h, ‚Gods Glorie‛ en synoniemen
ervan, zoals het Bijbelse‚Heerlijkheid des Heren‛.

V

oor ieder scherpziend en verlicht hart is het duidelijk dat God, de onkenbare Essentie, het Wezen van God, onmetelijk verheven is boven iedere
menselijke eigenschap, zoals lichamelijk bestaan,
stijgen en dalen, vooruitgang en teruggang. (…) Hij
is en was altijd verborgen in de aloude eeuwigheid
van Zijn Wezen en zal eeuwigdurend in Zijn Werkelijkheid verborgen blijven voor het oog van de mens.
Bahá'u'lláh

