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DE ONTVANGENIS DOOR MARIA

DE EENHEID VAN DRIE

Wonderbaarlijk en bovennatuurlijk

Zoals uitgelegd in de Bahá’í‐geschriften

Bij de ontvangenis van ieder kind versmelt geneti‐
sche informatie van vader en moeder. Versmelten
dan ook hun zielen? Kennelijk is er een derde, le‐
venschenkende factor in het spel. God. Bij de buiten‐
gewone wezens die tot Manifestaties van God zijn
geroepen, zoals Jezus ‘de zoon van Maria’, treedt de
Geest Gods nog duidelijker naar buiten. Bahá’u’lláh
bevestigt de ‘maagdelijke geboorte’ van Jezus Chris‐
tus door de Geest van God.

et zou de grootste onvolmaaktheid betekenen als
God zou afdalen tot de staat van het bestaan;
neen, Zijn manifestatie, Zijn verschijning, Zijn op‐
komst, zijn juist als de weerspiegeling van de zon in
een heldere, zuiver gepolijste spiegel. Alle schepselen
zijn duidelijke tekenen van God, evenals de aardse we‐
zens, die alle door de stralen van de zon worden be‐
schenen. Maar op de vlakten, de bergen, de bomen en
de vruchten schijnt slechts een deel van het licht,
waardoor ze zichtbaar worden, gedijen en het doel van
hun bestaan bereiken; de Volmaakte mens daarentegen
bevindt zich in de staat van een heldere spiegel, waarin
de Zon van Werkelijkheid met al Zijn eigenschappen
en volmaaktheden duidelijk zichtbaar wordt.

CHRISTUS?
DE BAHA’I‐VISIE OP DE GEEST GODS

Een edel mens is een edel mens, of hij nu geboren
is uit een vader of niet. Als het een verdienste is
om zonder vader geboren te zijn, dan is Adam ede‐
ler en voortreffelijker dan alle Profeten en Bood‐
schappers, want Hij had vader noch moeder.
‘Abdu’l‐Bahá in ‘Beantwoorde Vragen’

DE WONDEREN VAN JEZUS
Zijn invloed was nog wonderbaarlijker

O

ngewoonlijke verschijnselen (wonderen)
’hebben geen waarde voor de mensen met inzi‐
zicht’. Die beseffen dat de hoedanigheden van een
Manifestatie van God zoals Jezus Christus ‘boven
alle mensen verheven en een wonder zijn’.
Bahá’u’lláh: Weet u nog hoe Christus, geheel alleen
en zonder enige hulp of bescherming, zonder le‐
gers of legioenen en onder de grootst denkbare
druk, de standaard van God ten aanschouwen van
alle mensen in de wereld hief, hen weerstond en
tenslotte over allen zegevierde, ofschoon Hij voor
het oog van de wereld werd gekruisigd? Dit is nu
een waarachtig wonder dat nooit kan worden ont‐
kend. Er is geen behoefte aan enig ander bewijs
voor de waarheid omtrent Christus.

H

Zo was de Werkelijkheid van Christus een helder ge‐
polijste spiegel van de grootste zuiverheid en pracht.
De Zon van Werkelijkheid, de Essentie van de God‐
heid, weerspiegelde Zich in deze spiegel en openbaar‐
de Zijn licht en warmte daarin, maar uit de verheven‐
heid en de hemel van Zijn heiligheid daalde de Zon
niet om in de spiegel te wonen en te verblijven. Neen,
Hij blijft voortbestaan in Zijn hoge verhevenheid, ter‐
wijl Hij in alle schoonheid en volmaaktheid in de spie‐
gel verschijnt en zichtbaar wordt.
Als wij nu zeggen dat wij de Zon hebben gezien in
twee spiegels – de ene Christus en de andere de Heili‐
ge Geest – met andere woorden dat wij drie Zonnen
hebben gezien, één aan de hemel en de twee andere op
aarde, dan spreken wij de waarheid. En als wij zeggen
dat er één Zon is die geheel op zichzelf staat, zonder
weerga of gelijke, dan spreken wij eveneens de waar‐
heid.
‘Abdu’l‐Bahá in ‘Beantwoorde Vragen’
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ebt u de uitspraak van Jezus, de Geest Gods,
niet gehoord, waar Hij zegt: Ik ga heen en kom
tot u weder?’’”vroeg Bahá’u’lláh de heersers van
Zijn tijd en verkondigde de tegenwoordigheid ‘van
Hem Die de gehele schepping zal verzamelen’. Hij
legt uit dat God niet komt of gaat, niet gezien kan
worden. De verrichtingen Gods verschijnen alleen in
het inzicht, op het innerlijke netvlies van de mens.
De ‘Zoon des mensen’ die in ‘de wolken des hemels
komt’ wordt door de nevelen van ongeloof en ver‐
beelding door velen niet gezien. ’Ik ga heen en een
ander zal komen’, zei Christus. Bahá’u’lláh herinnert
aan die afspraak en komt ze na.

DE VERHEERLIJKING

DE WEDERKOMST

DE BETEKENIS

Bahá’u’lláh over Jezus Christus

Over het verschijnen van God in de geschiedenis

Kijk op de wederkomst
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L

et raakt de grens van het voorstellingsvermo‐
gen dat er een onbekende intelligente Macht
bestaat die wij ‘God’ noemen en die onze realiteit
met haar hogere realiteit doordringt en daarom al
het denkbare aan kennis, wijsheid en macht op het
vlak van de mens overtreft. Van die hemelse Macht
vormt de natuur slechts de buitenkant, met ons als
de enige schepsels die begrijpen wat hier staat.
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ij getuigen dat toen Hij in de wereld kwam,
Hij de pracht van Zijn heerlijkheid over al
het geschapene verspreidde. Door Hem herstelde
de melaatse van de melaatsheid van verdorvenheid
en onwetendheid. Door Hem werden de onreinen
en eigenzinnigen genezen. Door Zijn macht, uit de
Almachtige God geboren, werden de ogen der blin‐
den geopend en de ziel van de zondaar geheiligd.
Wij getuigen dat door de kracht van het woord
Gods iedere melaatse werd gereinigd, iedere
ziekte werd genezen en alle menselijke zwakheid
werd verdreven. Hij is het Die de wereld gezuiverd
heeft. Gezegend zij de mens die zich met stralend
gelaat naar Hem heeft gekeerd.
De diepste wijsheid welke de wijzen hebben geuit,
de hoogste geleerdheid die enig verstand ontvouw‐
de, de kunstwerken welke de bekwaamste handen
hebben gewrocht, de invloed door de machtigste
heerser uitgeoefend, zijn slechts manifestaties van
de bezielende kracht, vrijgekomen door Zijn alles
overtreffende, Zijn alles doordringende en luister‐
rijke Geest.

God openbaart zich sinds het prehistorisch ontwa‐
ken van de mens in een deinende informatiestroom
binnen een gemiddeld groeiend besef. Jezus Christus
kwam om de boodschap van Mozes te ‘vervullen’ en
zou wederkomen met een waarheid boven het be‐
vattingsvermogen van toen. Religieuze waarheid
staat niet vast maar ontvouwt zich in de geschiede‐
nis.
Toen tweeduizend jaar geleden mensen en ideeën
met hoogstens het tempo van paard of galij bewo‐
gen, kon de mens zich de wereld zoals die is niet
indenken. Nu leven wij in een ongekende planetaire
werkelijkheid. Daarbij is de Geest Gods van het eer‐
ste millennium ook die van het derde millennium.
Een passage uit de brieven van Paulus:
Span u in om door de samenbindende kracht van
de vrede en de eenheid te bewaren die de Geest u
geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop
hebt op grond van uw roeping, één Heer, één ge‐
loof, één doop, één God en Vader van allen, die
boven allen, door allen en in allen is.’ [Efeziërs 4.3‐6]
Een passage uit een gebed van ‘Abdu’l‐Bahá:
O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de gods‐
diensten eensgezind zijn; maak de volkeren één,
zodat zij elkaar als één familie zullen beschouwen
en de gehele aarde als één thuis. Mogen zij in een‐
heid en eendracht met elkaar omgaan. O God! Hef
hoog het vaandel van de eenheid der mensheid.

ente, zomer, herfst en winter – de getijden van
het jaar zijn als metaforen van de innerlijke cycli
in de geschiedenis. Als de Profeten aan de horizon
verschijnen, de heilige Manifestaties van God, breekt
er een lentetijd aan in de geschiedenis van denkbeel‐
den en ondernemingen.: ‘de geest wordt tot nieuw
leven gewekt, het hart wordt verkwikt en gesterkt,
mensen fleuren op, het bestaan komt in beweging’,
legt ‘Abdu’l‐Bahá uit. ‘Er wordt algemene vooruit‐
gang bewerkstelligd en er vindt opleving plaats,
want het is de dag der opstanding, de tijd van activi‐
teiten…’
De lente maakt een einde aan de winter, de tijd
waarin de geest van de zomer tot ijskristallen vriest,
met slechts sporen van het oorspronkelijke leven dat
uitgroeit tot een nieuw tijdperk, een wereldtijd ‘van
gelukzaligheid, van vreugde en van hevige
verrukking’.

DE WARE WEDEROPSTANDING
Bahá’í‐visie op leven en dood van Jezus Christus
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eet, dat toen de Zoon des Mensen Zijn geest
overgaf aan God, de gehele schepping ween‐
de met groot geween. Door Zichzelf te offeren
werd al het geschapene met nieuwe kracht bezield.
De bewijzen hiervoor zijn in alle volkeren der aar‐
de zichtbaar en liggen nu duidelijk voor u.
Na de kruisdood van de Messias was de levende
geest van Zijn leringen enkele dagen als dood. Dan
ging Zijn religie weer leven door ‘de genade van de
Heilige Geest’.— ‘Abdu’l– Bahá:
.
Dit is de betekenis van de wederopstanding van
Christus en dit was een waarachtige opstanding.

