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DE GEESTELIJKE VERWANTSCHAP

DE MENSELIJKE MENS

De mens is rijk geschapen

Woorden uit de Openbaring van Bahá’u’lláh

MENS?
DE BAHA’I-VISIE OP HET MENSELIJK WEZEN

W

ees vrijgevig in voorspoed en dankbaar in
tegenspoed. Wees het vertrouwen van uw naaste
waardig en bezie hem met een stralend en liefdevol
gelaat. Wees een schat voor de arme, een vermaner
voor de rijke. Beantwoord de roep van de behoeftige,
houd u aan de heiligheid van uw belofte. Wees
rechtvaardig in uw oordeel en behoedzaam in uw
spreken. Behandel niemand onrechtvaardig en wees
zachtmoedig jegens alle mensen. Wees gelijk een
lamp voor hen die in duisternis dwalen, een vreugde
voor de treurenden, een bron voor hen die dorst
lijden, een haven voor hen die in nood verkeren, een
steun en verdediger voor het slachtoffer van verdrukking.
Uit alle landen komen mensen op pelgrimstocht naar Haifa en Bahjí.

D

e mens heeft een uiterst hoge staat. God heeft
hem naar Zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen. Hij heeft hem met een ontzagwekkend vermogen begiftigd dat hem de geheimen achter de verschijnselen doet ontdekken.
Door zich daarvan te bedienen, kan de mens tot
geestelijk inzicht komen en blijft hij niet beperkt tot
het zintuiglijke waarnemingsvlak. Hij deelt zijn zintuigen weliswaar met die van de dieren, doch onderscheidt zich van hen door de kracht van zijn bewustzijn dat tot niet-stoffelijke werkelijkheden doordringt.

L

aat eerlijkheid en oprechtheid al uw daden
kenmerken. Wees een tehuis voor de vreemdeling, een balsem voor de lijdende, een toevlucht voor
de vluchteling. Wees het oog voor de blinde en een
lichtbaken voor de dwalende. Wees een sieraad voor
het aangezicht der waarheid, een kroon op het hoofd
van trouw, een zuil van de tempel van rechtschapenheid, een levensadem voor het lichaam der mensheid, een vaandel van de heerscharen der gerechtigheid, een ster boven de horizon van deugd, de dauw
voor de bodem van het menselijk hart, een ark op de
zee van kennis, een zon aan de hemel van milddadigheid, een juweel in de diadeem van wijsheid, een
stralend licht aan het firmament van uw generatie en
een vrucht aan de boom van nederigheid.

Hij kan goddelijke wijsheid verwerven, de geheimen van de schepping doorvorsen, de uitstraling
van Almacht waarnemen en opstijgen uit de
stoffelijke wereld door voor de tweede maal geboren
te worden, zoals voordien uit de moederschoot.
'Abdu'l-Bahá

Bahá’ís uit de hele wereld ontmoeten elkaar op de berg Karmel.

R

eligie dient de gelijkwaardige omgang met allen
op aarde. Vooroordelen verdwijnen door het
besef dat God de Vader geen lievelingskinderen
heeft. Wij vormen in ons diepste wezen de hoogste
levensvorm in het universum. Bahá’u’lláh leert:
Gij zijt allen de bloemen van één tuin.
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DE EVOLUTIE

DE STATUS VAN DE MENS

DE VRIJE WIL

De mens is mens vanaf de eerste cel

In de woorden van Bahá’u’lláh

Waarom de mens uniek is in het universum

D

D

e mens is vanaf de eerste cel een eigen soort
leven - innerlijk volkomen anders dan andere
primaten waarmee hij de zintuiglijke wereld deelt.
Rede, intellect of verbeeldingskracht die kenmerkend zijn voor de mens, stammen niet uit het erfgoed van lagere soorten. Daarom moet de mens zich
niet dierlijk voordoen of dieren nadoen. Elk mensenkind passeert in de moederschoot de gehele fysieke
evolutie van de soort homo sapiens in negen maanden.

e mens is het enige schepsel in geheel het heelal
dat uit vrije wil zijn baan kan verlaten. God
openbaart: Ik schiep u rijk, waarom maakt gij u
arm? Edel vormde Ik u, waarom vernedert gij u?
Van ieder van ons bestaat er een ideaal waaraan we
worden gemeten. Aan onszelf is deze keuze tussen
menswaardigheid en mensonwaardigheid. Die keuzevrijheid maakt ons tot de enige zedelijke wezens.
Hoe we eigenlijk horen te zijn leren de elkaar opvolgende Leraren der mensheid, de historische gewetenmakers.

De nu nog gangbare evolutietheorie laat de mens uit
het dier voortkomen, terwijl het wezen van de mens
niet-stoffelijk is en volkomen boven de dieren uitstijgt.
De paleontoloog Teilhard de Chardin vond als eerste
dat bij ‘het verschijnen van de mens op aarde’ een
drempel werd overschreden en ‘een nieuw bestaansniveau’ was bereikt. Het ontstaan van de mens was
volgens hem de eigenlijke zin van de evolutie. De
mens is volgens Teilhard ‘als een bloem’ voortgekomen uit geladen stof.
Bahá’ís denken dat Teilhard de Chardin het goed
zag. Wat de mens tot mens maakt, zit aan de binnenkant.– het zijn volgens Bahá’u’lláh de ‘eigenschappen Gods’.
De onsterfelijke ziel draagt de ware identiteit van de
persoon en is onvergankelijk. Alle letters van de
schepping zijn in de mens gecombineerd tot een
boek met zeven zegels. De mystieke code van het
menselijk wezen is oneindig complex en niet te ontcijferen; ze komt uit het bereik waarvan de natuurwetenschappen niets weten.

De vrije wil is betrekkelijk

N

a de wereld en al hetgeen erin leeft en beweegt
te hebben geschapen, verkoos Hij door de
rechtstreekse werking van Zijn onbeperkte en
soevereine Wil de mens te onderscheiden door hem
het unieke vermogen te verlenen, Hem te kennen en
lief te hebben - een vermogen dat beschouwd moet
worden als de bezielende kracht, het voornaamste
doel en de grondslag van de gehele schepping.

O

p de diepste werkelijkheid van ieder geschapen
ding heeft Hij het licht van één Zijner namen
laten schijnen en het ontvankelijk gemaakt voor de
heerlijkheid van één van Zijn hoedanigheden. Op de
wezenlijkheid van de mens echter richtte Hij de
glans van al Zijn namen en hoedanigheden en
maakte hem tot een spiegel van Zijn eigen wezen.

Zoals al wat leeft, zijn ook wij stoffelijk aan universele wetten gebonden die weinig speling toestaan. Wij
kunnen eigenlijk slechts tussen redelijk en onredelijk
kiezen, tussen goed en kwaad. Verkeerd gebruik van
de vrije wil leidt nooit tot glorie. Bahá’u’lláh leert dat
vrijheid eigenlijk een illusie is. Hoe we werkelijk
kunnen worden die we in wezen zijn, kunnen we
alleen te weten komen uit wat onze Schepper over
onze schepping zegt. De ontwikkeling van de mens
tot mens, individueel en collectief, is een proces in de
tijd. Openbaring loopt parallel aan de evolutie en
stelt telkens hogere doelen.
De ethiek van het wereldburgerschap
Met de Openbaring van Bahá’u’lláh wordt een eerder ongekende mate van humaniteit ingevoerd. Het
universele gebod tot naastenliefde wordt uitgebreid
tot de gehele mensheid, en liefde voor de wereld
staat boven de oude vaderlandsliefde.

