Bahá’í Denkbeelden 6

HET WEZEN VAN DE ZIEL

DE ONSTERFELIJKE ZIEL

Verheven boven alle gebreken

Over onze diepste persoonlijkheid

W

e weten dat ze er is, maar niet wat ze is – de
ziel. Ze is verborgen in wat anderen en wijzelf
van onszelf zien. Ze is zich van zichzelf bewust, bepaalt onze unieke individualiteit. Ze ontwaakt in de
materie, maar hoort niet tot de materie.

ZIEL?
DE BAHA’I-VISIE OP HET VOORTBESTAAN

De ziel is geen samengesteld organisme maar een
uniek Een; ze kan daarom niet uiteenvallen, sterven.
We nemen onszelf mee naar werelden waarvan we
nu nog gescheiden zijn, zoals het kind in de schoot
leeft van zijn moeder en niets weet van deze zintuiglijke wereld.
Pelgrims bezoeken de grafkamer van de Báb die in 1850 zijn leven heeft
geofferd voor de Zaak van God.

W

eet dat de ziel van de mens verheven en onafhankelijk is boven alle gebreken van lichaam
of geest. Dat een ziek mens tekenen van zwakte vertoont, is te wijten aan de belemmeringen die zich
tussen ziel en lichaam plaatsen, want de ziel zelf
blijft onaangetast door lichamelijke verstoring.

Beschouw het licht van de lamp. Ofschoon een voorwerp haar stralen kan onderscheppen, blijft het licht
als zodanig onverminderd schijnen. Evenzo is een
ziekte die het lichaam van de mens aantast, een belemmering voor de ziel waardoor zij haar innerlijke
kracht en macht niet naar buiten kan brengen. Maar
wanneer de ziel het lichaam verlaat, zal zij haar volle
kracht uitstralen en een werking vertonen die door
niets op aarde kan worden geëvenaard. Iedere zuivere, gelouterde en geheiligde ziel zal geweldige
krachten vertonen en uitbundig blij zijn.

Als product van het brein zou het zelf, de ziel, met de
hersendood ophouden te bestaan. En dat is wat drie
op de vijf Nederlanders gelooft. ‘De hemel heeft zijn
beste tijd gehad’, concludeert het tijdschrift
‘Doodgewoon’. Is dat zo? Of heeft de denker Immanuel Kant gelijk die eens schreef:
‘Ter wille van de zin van de zeden en de zin van de
wereld moeten wij God en onze onsterfelijkheid
postuleren’.

Uit de Openbaring van Bahá’u’lláh:

Z

ou aan enig mens worden verteld wat voor de
ziel is beschikt in de werelden van God, de Heer
van de Troon in den hoge en op aarde, dan zou zijn
hele wezen terstond in vuur en vlam raken door het
verlangen die verheven, geheiligde en schitterende
staat deelachtig te worden.

Geopenbaard door Bahá’u’lláh
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Graven van de eerste vrouw en de jongste zoon van Bahá’u’lláh in de
Bahá’í Tuinen op de berg Karmel in Haifa, Israël.
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H

et leven op aarde is slechts het voorland van
ons eeuwig bestaan. Profeten en denkers spreken allen van een leven na dit leven. De onsterfelijkheid is een universele gedachte van de mensheid.
Sinds zijn geestelijk ontwaken eert de mens zijn doden omdat hij aanvoelt dat ze leven. Bahá'u'lláh leert
dat de bewuste ziel, ons diepste wezen, de dood glorieus doorstaat.
Sterven leidt naar een aansluitende, hogere bestaansvorm van het Ik dat ons in de spiegel aankijkt. We
blijven die we zijn en veranderen niet van persoonlijkheid. Al wat wij hebben meegemaakt, gedaan,
verzuimd, geleden en genoten, is in het hologram
opgeslagen dat wijzelf zijn. Nooit eerder is zoveel
geopenbaard over het plaatsloze toekomstland van
ons allen als in de jongste Openbaring van God.

GEEN REINCARNATIE

HET VOORLAND

GEEN HEL

H

Uit de Openbaring van Bahá’u’lláh

H

et lichaam is een eenmalige uitdrukking van
onze innerlijke eenmaligheid, de stoffelijke uitdrukking van onszelf. Daarom kunnen wij achteraf
niet een tempelkat, schoothond of andermans nakomeling worden. Er komt geen hergeboorte, geen herhaling van hetzelfde. God doet niets nog een keer
over.
In remigratie naar het geleefde leven als veredelingsweg van de ziel is niet voorzien. Er zijn in het verlengde van het aardse leven talloze werelden buiten
deze wereld, die evenzo vele verschillende groeicondities bieden boven het voorstelbare - een eindeloos
continuüm waarin wij voor onszelf en anderen worden die we in wezen waren toen God ons schiep.

GEEN VERRIJZENIS

E

r komt geen verrijzenis uit hunebedden, mummiekisten, knekelvelden of crematie-urnen, want
allen die begraven, verslonden, verdronken, gemummificeerd of verast werden, zijn sinds hun sterven in
leven, in ondoorgrondelijke velden van een werkelijker werkelijkheid dan het aardse leven. Ons bewustzijn leent zich ook voor transcendente werelden.
Het besef er te zijn, is Gods cadeau, het grootste geschenk aan de mens. Pas omdat ik de dingen kan
aanschouwen, zijn er de anderen naast ons, de sterren boven ons, de bloemen en vergezichten en de
oneindig golvende zeeën. En dit ik, dat wijzelf zijn,
gaat in geen tijden verloren.

HET BEHOUD
Bahjí: Haram-i-Aqdas, ‘Tuin van het Allerheiligste’





Uit een gebed van Bahá’u’lláh voor een overledene
Ik getuig, o mijn Heer, dat Gij de mensen hebt geboden hun gast te eren, en hij die naar U is opgestegen
is waarlijk tot U gekomen en heeft Uw Tegenwoordigheid bereikt. Bejegen hem dan naar Uw genade en
milddadigheid. Bij Uw heerlijkheid, ik weet met zekerheid dat Gij zelf niet achterwege zult laten hetgeen Gij aan Uw dienaren hebt bevolen (…)

emel en hel zijn toestanden van het hart dat
dicht bij of ver weg staat van het Almachtige
waar alles in het diepst om draait. Door God en Zijn
werkelijkheden te loochenen ontsnapt de mens niet
aan de eeuwigheid. Bahá'u'lláh openbaart dat het
leven na dit leven onbeschrijflijk vrijer en lichter is
dan het leven op aarde, en dat wij een rol kunnen
spelen voor anderen, hier en ginds. Er komt geen
eeuwige rust bij harpmuziek op wolkenkussens. Het
leven zal niet ineens in stilstand eindigen.



De Profeten en Boodschappers van God zijn
naar de aarde gezonden met als enige doel de
mensheid te leiden naar het Pad van de Waarheid. Aan Hun openbaring ligt de opzet ten
grondslag alle mensen zodanig op te voeden
dat zij in hun stervensuur in de hoogste zuiverheid en heiligheid en volkomen onthecht
kunnen opstijgen naar de Troon van de Allerhoogste.

Weet waarlijk dat de ziel, na gescheiden te
zijn van het lichaam, zich verder ontwikkelt
tot in de nabijheid van God, in een staat die
noch door jaren en eeuwen, noch door de wisselvalligheden van deze wereld verandert.
De beweging van Mijn pen stokt terwijl hij de
verhevenheid en glorie van zulk een hoge staat
tracht te beschrijven.

D

e ingevingen en inzichten die de wereld verrijken, worden aangestuurd vanuit de levende
werkelijkheid waarin wij stervend ontwaken. Niets
gebeurt er in deze wereld zonder betrokkenheid van
daarginds.
Over wat op dit leven volgt verhalen de Boodschappers van God. Hun kennis omtrent de hogere werkelijkheid komt uit die hogere werkelijkheid.
De Manifestaties van God voeren het woord namens
God. Bahá'u'lláh leert dat wij niet zullen worden wedergeboren in een andere persoon en dat de dood
ons daarom niet van ouders, kinderen, geliefden of
vrienden scheidt.
Wij behouden allen die ons dierbaar zijn en waren
en winnen er mensenzielen, engelen en hogere wezens bij die over ons hebben gewaakt toen wij nog
op aarde verkeerden en zo weinig wisten.
Uit een gebed van Bahá’u’lláh
Gij hebt aan mijn handen een pand van U toevertrouwd en hebt het thans naar Uw wil en welbehagen tot U teruggeroepen. (…) Vergun haar dat zij
verkrijge hetgeen haar U zal doen naderen en haar
in elk Uwer werelden zal baten.

