Bahá’í Denkbeelden 7

DE KITAB-I-AQDAS

DE WET VAN DE EENHEID

Het Heiligste Boek van Bahá'u'lláh

Bij het verschijnen van het wereldwetboek Gods

D

e wetgeving die Bahá'u'lláh openbaart bevestigt
de eeuwige wetten die de verhouding van God
en mens bepalen, verklaart sommige wetten als niet
meer van toepassing in deze nieuwe tijd en vervangt
ze door nu noodzakelijke verordeningen. Hij gebiedt
de vriendelijke omgang met alle mensen, boven alle
religies en culturen uit. Man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig, zoals de twee handen, de twee
vleugels. Bij het verschijnen in het Engels van het
eerste wereldwetboek Gods, in 1992, heeft het Universele Huis van Gerechtigheid van de bahá’íwereld de algemene geldigheid ervan voor alle volkeren onderstreept:

Onderschrift

V

an de talrijke werken die tezamen de Geschriften van Bahá'u'lláh vormen, is de Kitáb-i-Aqdas
van uitzonderlijk belang.
‘De gehele wereld nieuw te maken’, is de aanspraak
en de uitdaging van Zijn Boodschap, en de Kitáb-iAqdas is het Handvest voor de toekomstige wereldbeschaving waarvoor Bahá'u'lláh is gekomen.

I

n deze Openbaring worden de concepten uit het
verleden naar een nieuw begripsniveau gebracht.
De maatschappelijke wetten die zijn veranderd teneinde toepasbaar te zijn in het nieuwe tijdperk dat
nu daagt, zijn ontworpen om de mensheid te voeren
naar een wereldbeschaving van onvoorstelbare
pracht.

‘Onze wereld heeft het donkere hart betreden van
een tijdperk van fundamentele veranderingen die
alles uit heel haar tumultueuze geschiedenis te boven gaat. 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.’
In de woorden van Bahá'u'lláh:
Het welzijn van de mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht.
De publicatie van het Heiligste Boek van Bahá'u'lláh
werd gezien in de ‘perspectieven op een wereldwijde wedergeboorte’.
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ORDE?
DE BAHA’I-WETGEVING

Gods naam in de koepel van de Bahá’í-tempel in Wilmette, USA.

D

e hoogst bereikbare doelen zijn een zuiver hart
en een rechtvaardig karakter:

Schrijf al wat Wij u hebben geopenbaard met de
inkt van licht op de tafel van uw geest. Mocht gij
hiertoe niet bij machte zijn, put dan de inkt uit het
diepst van uw hart.
Bahá'u'lláh
Wij worden geacht onze driften en motieven te bewaken en al wat er over onze lippen komt en uit onze handen. De mens is immers het hoogst ontwikkelde wezen in het universum indien hij de verwachting waarmaakt die God in zijn schepping heeft gelegd. Wat die verwachtingen zijn, kan alleen God
weten en openbaren. Dat gebeurt door de Goddelijke Manifestaties die op het snijvlak verschijnen van
de absolute Geest met de geest van de mens.

FACETTEN

MEER DAN WETTEN

DE BAHA’I-BESTUURSORDE

Het gebed

D

T

De mens wordt aanbevolen tot God te bidden, de
Helper in nood, de Immervergevende, die de zonden
der mensen niet telt.
De vasten

enk niet dat Wij u slechts een verzameling wetten hebben geopenbaard. Neen, veeleer hebben
Wij met de vingers van macht en kracht het zegel
van de uitgelezen Wijn verbroken. Zijn Wetboek is
Zijn belangrijkste getuigenis voor alle mensen, en het
bewijs van de Albarmhartige voor allen die in de
hemel en allen die op aarde zijn.

Bahá’u’lláh hernieuwt de religieuze wet van de
vasten. De vastentijd omvat de negentiende maand
van het bahá’í-jaar.

Die bahá’í-wereld wordt sinds 1963 bestuurd door
het Universele Huis van Gerechtigheid, dat om de
vijf jaar wereldwijd wordt gekozen. Op plaatselijk en
nationaal (soms regionaal) niveau heten de bestuursinstellingen Geestelijke Raden; ze worden ieder jaar
gekozen. Alleen het Universele Huis van Gerechtigheid mag de wetgevende Geschriften verplichtend
uitleggen en uitsluitend in gevallen waarin geen eerdere uitspraken door ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) of
Shoghi Effendi (1897-1957) beschikbaar zijn.

De medemens
De mens is mens waar hij boven het dier uitstijgt.
Alle mensen zijn ’s mensen naaste. Vooroordelen en
roddel zijn een zware zonde tegen de goddelijke orde.
Het gezin
Het huwelijk tussen man en vrouw is de enige conditie waarin de seksuele aantrekkingskracht tot een
gelukkige verbintenis kan leiden.
Levenswijze
Allen worden geacht een eerbaar beroep uit te oefenen. Toegewijd werk is een wijze van bidden. De
mens wordt aangemoedigd het leven te genieten,
want God heeft de natuur niet geschapen opdat de
mens er zich ascetisch van afwendt. Maar de wijsheid weet van matigheid in alles. - Men mag zich
kleden zoals men wil, maar hoort wel hoffelijk, verzorgd en beschaafd te blijven.
Spijs en drank
Er gelden geen spijsverboden, behalve voor wild dat
met strik of val is gevangen. Alcohol en drugs zijn
onaanvaardbaar. Het roken van tabak wordt afgeraden.

ot de wetgeving van Bahá’u’lláh behoort de instelling van een wereldlijke bestuursorde die de
beste elementen van de regeringswijze van staten
samenvoegt: de theocratie op basis van Gods Wet;
de aristocratie op basis van een tijdelijke uitverkorenheid tot leiding, met aan de top het Universele
Huis van Gerechtigheid; en de democratie op basis
van algemeen stemrecht en overleg op elk niveau.

Voorhof van het Centrum van de Geschriften op de Karmel.

H

et meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid. Keer u niet van haar af indien gij Mij begeert, en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u Mijn
vertrouwen kan schenken. Met haar hulp zult gij met
uw eigen ogen zien en niet door de ogen van anderen, uit eigen kennis weten en niet door de kennis
van uw naaste.

S

chrijf niemand iets toe dat gij uzelf niet toegeschreven wilt hebben, en zeg niet wat gij niet
doet. Dit is Mijn gebod aan u— leef het na.
Bahá’u’lláh

‘Abdu’l-Bahá was de oudste zoon van Bahá’u’lláh en
is voor bahá’ís het leidende voorbeeld voor de nieuwe, verlichte mens. Shoghi Effendi is diens geestelijke erfgenaam als Behoeder van de Zaak van God.

Het Universele Huis benoemde een instelling van
Raadgevers voor de verspreiding van de geloofsleringen en het waarborgen van hun onaantastbaarheid in de praktijk van een gemeenschap die mensen
uit alle culturen telt. Op het hoogste niveau geldt
alleen het gedocumenteerde Woord van God en het
gezag van het Bahá’í-wereldbestuur op de berg Karmel.
De bahá’í- gemeenschap beoogt eenheid door overleg tussen gelijkwaardigen ’consultatie’. Niemand
oefent persoonlijk gezag uit over anderen. Allen leggen hetzelfde gewicht in de schaal.

