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VERBORGEN WOORDEN van Bahá'u'lláh
O ZOON VAN EEUWIG LEVEN!
Mijn liefde is Mijn vesting.
Hij die daar binnentreedt is veilig en beschut, en hij die zich afkeert zal zeker verdwalen en teloorgaan.
O MENSENZOON
Al zoudt gij door de onmetelijkheid der ruimte snellen en het uitspansel doorkruisen, toch vindt gij
geen rust dan in
onderwerping aan Ons gebod en deemoed voor Ons aangezicht.

BAHÁ’Í GELOOF
Het Geloof voor een nieuw tijdperk.
Het Bahá’í Geloof berust op de Openbaring van Bahá’u’lláh.
Deze Openbaring is –zoals Zijn volgelingen geloven–
goddelijk in oorsprong,alomvattend in haar aankondiging,
breed in haar zienswijze,
wetenschappelijk in haar methode,
menslievend in haar beginselen,
dynamisch in haar invloed op de mens.
De Openbaring Bahá’u’lláh leert o.a. dat
goddelijke openbaring ononderbroken en voortschrijdend is, de stichters van alle godsdiensten in
wezen één zijn.
De stichter van het Bahá’í Geloof verkondigt:
het doel van het nieuwe Verbond van God is de eenheid der mensheid.
Dit doel is slechts te bereiken door de macht van een door God gegeven Boodschap.

EEN KENSCHETS UIT OBJECTIEVE BRON
Uittreksel uit de Encyclopaedia Brittannica
„Bahá’í Geloof, de religie van Bahá'u'lláh (geboren 1817, Perzië, gestorven 1892, Akka, Palestina),
die na de marteldood van zijn voorloper, de Báb (1819-1850) in Teheran werd gevangen gezet en
verbannen werd naar resp. Bagdad, Constantinopel, Adrianopel en Akka. Zijn fundamentele leringen
zijn: dat God onkenbaar is, behalve door Zijn Manifestatie, de Profeet; dat goddelijke openbaring
ononderbroken en progressief is, waarbij de geestelijke en sociale ontwikkeling van de mens in
cyclussen van ongeveer 1000 jaar verloopt; dat deze Manifestaties, in tegenstelling tot hun uiterlijke
verschillen als menselijke persoonlijkheden, in wezen één zijn en één en dezelfde wederkerende
waarheid verkondigen; dat als goddelijk gebod voor dit tijdperk de vereniging der mensheid in één
geloof en één orde geldt; en dat het uiteindelijke doel van religie niet slechts is het geven van een
heilige wet voor de leiding der individuele zielen, maar ook het geven van de hoogste wet voor
maatschappij en beschaving.”

EEN ZELFSTANDIG GELOOF
De mening van een bekend man van de wetenschap
Een geleerde van grote faam, de cultuur- en godsdiensthistoricus Arnold J. Toynbee, verklaart:
Het Bahá'í Geloof is „een onafhankelijke religie, gelijk de Islam, het Christendom en de overige
erkende wereldgodsdiensten”. En hij voegt hieraan toe: Het Bahá'í Geloof is „geen sekte binnen een
andere religie, het is een op zichzelf staande religie en het heeft dezelfde rang als andere erkende
religies”.
Drie belangrijke geloofspunten zijn . . .

............... dat er één almachtige, eeuwige, onveranderlijke God bestaat, Wiens wezen het
bevattingsvermogen van de mens te boven gaat;
............... dat de mens goddelijke hoedanigheden uitsluitend kan leren kennen door Zijn Manifestaties,
maar dat deze, door God uitverkoren Boodschappers niet met God te vereenzelvigen zijn;
............... dat het éénzijn van God ook betekent dat Diegenen door Wie Hij zich openbaart in wezen
één zijn.

De Bahá’í Tempel in Wilmette aan het Michiganmeer in de Verenigde Staten. Rond iedere tempel
worden sociale instellingen gebouwd, zoals bejaardencentra, ziekenhuizen, scholen.
Het is zinloos om tegen een idee op te trekken of samen te spannen, die in zich het vermogen heeft een
nieuwe aarde en een nieuwe hemel te scheppen”. — Helen Keller.
„De Bahá'í Leer is een van de grote middelen om de uiteindelijke overwinning van de geest en de
menselijkheid te behalen”. — Eduard Benes.
„Het Bahá'isme is als historische verschijningsvorm gelijkwaardig aan de andere wereldgodsdiensten,
zoals het Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en de Islam . . .
Het feit reeds, dat Bahá'u'lláh als Drager van de laatste en hoogste Godsopenbaring de plaats inneemt,
die in de Islam Mohammed toekomt, maakt de zelfstandigheid van de Bahá'í Godsdienst t.a.v. de
Islam duidelijk.” — Dr. phil. Dr. theol. Friedrich Heiler.

DE NIEUWE OPENBARING IS IN 1844 GEKOMEN

Wat is eigenlijk een Bahá'í?

Een Bahá'í is een volgeling van Bahá'u'lláh.

En wie is Bahá'u'lláh?

Bahá'u'lláh is de grondlegger van de jongste
Godsdienst ter wereld, het Bahá'í Geloof.

Wanneer was het begin van de Bahá'í
Openbaring?

In 1844, met de Verkondiging van de Báb, de
voorloper van Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh maakte
Zijn zending in 1863 in het openbaar bekend.

Waar gebeurde dat?

In het Midden-Oosten.

Is het Bahá'í Geloof soms een islamitische sekte?

Neen. Het Bahá'í Geloof is een zelfstandige
godsdienst, die uit de Islam is voortgekomen,
zoals het Christendom uit het Jodendom is
ontstaan.

Vele van de eerste Christenen betaalden hun
geloof met hun leven; hebben de Bahá’í ’s ook
martelaren?

Meer dan 20.000.

Hoe heeft het Bahá’í Geloof zich tot nu toe
ontwikkeld?

Meer dan 30.000 Bahá'í gemeenschappen zijn
verspreid over de gehele wereld. Bahá'í
geschriften zijn vertaald in meer dan 400 talen.

Is het Bahá’í Geloof de godsdienst van de
toekomst?

Ja, - en indien U verder leest zult U het ermee
eens zijn, dat die toekomst reeds in 1844 is
begonnen ...

„Het hemels Jerusalem is niets anders dan de goddelijke beschaving, waarvoor nu de tijd is
aangebroken.”

MODERNE MENSEN STELLEN EISEN
Gods openbaring beantwoordt aan de eisen van de tijd
Volgens de Bahá'í geschriften is openbaring een historisch waarneembaar groeiproces. De mensheid
wordt hierbij naar voortdurend grotere eenheden van maatschappelijke samenleving geleid: gezin,
stam, volk, natie — wereld. Wat het individu betreft neemt het bewustzijn omtrent de innerlijke
samenhang der stoffelijke en geestelijke verschijnselen in zijn bestaan geleidelijk toe.

De mens van de 20e eeuw heeft andere vragen, behoeften en mogelijkheden dan zijn voorvaderen.
Reeds ver voordat de moderne mensheid haar stormachtige hedendaagse bestaansfase binnentrad,
werd door Bahá'u'lláh — Die spreekt van het aanbreken van het stadium van geestelijke
volwassenheid — een leer verkondigd die aan de crisis en de omwentelingen gedurende de laatste
honderd jaar een natuurlijke verklaring verleent en er bovendien de oplossingen voor aan de hand
doet.
Onze eeuw heeft een grote achterstand ten aanzien van de vooruitstrevende beginselen van de Bahá'í
Openbaring. Gods stellingen zijn door de openbaring van Bahá'u'lláh de tijd ver vooruit. Wij leven in
een tijdperk van overgang naar een universele beschaving. De stichter van het Bahá'í Geloof maakt
ons deze ontwikkeling bewust. Het is aan ons, de universele broederschap te verwezenlijken. Zonder
hulp van God is dit niet te bereiken.

OPENBARING IS PROGRESSIEF
Bahá’u’lláh verklaart dat de mate van goddelijke openbaring afhankelijk is van het
bevattingsvermogen van de mensheid en de trap van ontwikkeling die een maatschappij op dat
moment heeft bereikt.
’Abdu’l-Bahá, de zoon van de stichter van het Bahá'í Geloof zegt: „Iedere goddelijke Openbaring
bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel is de kern en behoort tot de onsterfelijke wereld. Het betreft
de ontvouwing van de Goddelijke Waarheden en essentiële grondbeginselen. Het is voor de mens de
uitdrukking van Gods Liefde. Het is in alle godsdiensten hetzelfde, onveranderlijk en eeuwig. Het
tweede deel is niet onvergankelijk, het betreft het praktische leven, handelingen en zaken en verandert
naar gelang van de evolutie van de mens en de tijdsomstandigheden ten tijde van iedere Profeet.”
In de taal der Evangeliën wordt deze samenhang als volgt aangeduid: „Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het thans niet bevatten.” (Johannes 16 : 12)

RELIGIE HERWINT HART EN VERSTAND

Godsdiensten worden door Gods Boodschappers
gesticht; geloven de Bahá’ís dat Bahá'u'lláh een
dergelijke rang bekleedt?

Ja, zij erkennen in Hem Gods Boodschapper voor
dit tijdperk.

Wat is de betekenis van de naam Bahá'u'lláh?

De naam Bahá'u'lláh betekent „Heerlijkheid
Gods”.

Is dit een gewone burgerlijke naam?

Neen. Bahá'u'lláh is net zo min een burgerlijke
naam als Christus, Boeddha, Zoroaster.

Zijn de Bahá’ís er dus van overtuigd dat
Bahá'u'lláh een van God afkomstige leer
geopenbaard heeft?

Ja.

Hoe kan een gewoon mens weten of een
nagenoeg onbekende leer, die zich bovendien
onder een vreemde naam aandient, inderdaad van
goddelijke oorsprong is?

Een goddelijke leer verlicht de kennis, troost de
harten, verandert het gedrag van de mensen,
verleent aan een radeloze maatschappij een
duidelijke koers en helpt de mensheid bij de
oplossing van haar problemen.

Betekent dit dat de waarheid van de Bahá'í leer
verstandelijk kan worden getoetst?

Inderdaad.

Maar berust het aanvaarden van deze leer dan
niet uiteindelijk op geloof?

Ja, — maar Bahá'u'lláh vraagt aan niemand Zijn
woorden en tekenen blindelings te aanvaarden.
Integendeel, Hij dringt er bij allen op aan zelf
onafhankelijk en onbevreesd te onderzoeken
teneinde de waarheid te leren kennen.

Gaat God niet elk verstand te boven?

God wél, maar niet hetgeen Hij aan de mensen
openbaart.

En hoe komt het dan dat de bekende
godsdiensten zoveel vragen oproepen?

Omdat er in de loop der tijden steeds meer
menselijke opvattingen in werden verwerkt.

Met andere woorden: de leer van Bahá'u'lláh is
weer nét zo ondogmatisch als de oorspronkelijke
leer van Jezus Christus?

Ja. — Bahá'u'lláh brengt geen „nieuwe” religie.
Hij zuivert als het ware de oude Weg; Hij vervult
en vult aan.

BAHA'I GELOOF IS WERELDOMVATTEND
Wereldeenheid op religieuze grondslag

In duizenden steden en dorpen over de gehele aarde zijn inmiddels Bahá'í gemeenschappen ontstaan.
Onze foto toont de eerste Bahá’í tempel van Afrika in .Kampala in Oeganda.
O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen; laat de godsdiensten eensgezind zijn; maak de volkeren één,
zodat zij als één familie worden en als kinderen van één en hetzelfde vaderland. Mogen zij in eenheid
en eendracht met elkaar omgaan. — O God! Hef hoog het vaandel van de eenheid der mensheid. O
God! Sticht de Allergrootste Vrede. Smeed de harten aaneen, o God!
(Uit een Bahá’í gebed)

GELOOF IS EEN PERSOONLIJKE ZAAK

Welke functie hebben de geestelijken binnen het
Bahá’í Geloof?

Het Bahá'í Geloof kent het ambt van de
geestelijke niet.

Wat is de reden hiervoor?

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Het onderscheid
tussen geestelijken en leken heeft nu zijn zin
verloren.

Wie maakt dan uit wat zonde is?

In de Bahá'í geschriften zijn de maatstaven voor
de mens van heden vastgelegd. Iedereen kan en
moet zich daaraan toetsen.

Waarom moet de mens proberen de goddelijke
geboden na te komen?

Omdat de mens beperkt is en goddelijke leiding
nodig heeft. Bahá'u'lláh toont aan dat goddelijke
geboden ter wille van de mens zélf worden
gegeven.

Hoe belijden de Bahá’ís hun zonden?

Bahá’ís belijden hun zonden uitsluitend aan God.

Geloven de Bahá’ís in gebed?

Gebed is inherent aan elke godsdienst.

Wie wordt door de Bahá’ís aanbeden?

God.

Zijn er speciale Bahá’í gebeden?

Bahá’u’lláh heeft voor de mensen talrijke
gebeden geschreven. De Bahá'í geschriften
wekken de mensen ook op tot mediteren.

Wat is het belangrijkste Bahá’í gebed?

Dit gebed bestaat niet uit woorden. Bahá’u’lláh
leert dat al hetgeen de mens in het gewone
dagelijkse leven uit zuivere motieven doet, ter ere
van God en in dienst van de mensheid, de waarde
van het gebed heeft.

Wat is de eigenlijke drijfveer in het leven van een
Bahá’í?

God te dienen door het dienen van de mensheid,
en haar eenheid te bevorderen.

GEBRUIK UW EIGEN OGEN
Persoonlijke verantwoordelijkheid jegens God
De Bahá’ís beschouwen de oudste zoon van de stichter van hun Geloof, 'Abdu'l-Bahá (1844-1921), als
het volmaakte voorbeeld dat zij in hun leven nastreven. 'Abdu'l-Bahá is als het ware dé mens van het
nieuwe tijdperk; liefdevol jegens iedereen, volkomen vrij van vooroordelen, in het bezit van een
briljant verstand, begiftigd met de wijsheid van een godgetrouw denker en altijd vol bewondering voor
Gods schepping in het groot en in het klein. 'Abdu’l-Bahá heeft de verbanning en gevangenschap van
Zijn Vader gedeeld en later Diens Boodschap op lange en moeizame reizen in de jaren vóór de eerste
wereldoorlog naar het Westen gebracht. Hieronder volgt een van zijn talrijke uiteenzettingen:
„God heeft de mens begiftigd met het vermogen tot onderzoek waardoor hij de waarheid kan zien en
erkennen. Hij heeft de mens oren gegeven om de boodschap van werkelijkheid te horen; Hij heeft hem
de rede gegeven waardoor hij de dingen zelf kan onderzoeken. Met dit alles is hij bedeeld en toegerust
voor het onderzoek van de werkelijkheid. — Het is niet de bedoeling dat de mens door de ogen van
een ander ziet, met de oren van een ander hoort of met het verstand van een ander begrijpt. Ieder mens
heeft zijn eigen talenten, en mogelijkheden en draagt een eigen verantwoordelijkheid in het plan van
Gods schepping.
Vertrouw dus op uw eigen rede en oordeel en op het resultaat van uw eigen onderzoek, wilt gij niet ten
onder gaan in de zee van onwetendheid en verstoken zijn van Gods milddadigheid. Wend u tot God en
smeek in alle nederigheid aan Zijn drempel om Zijn hulp en kracht, dat Hij de sluiers moge
verwijderen die uw blik verduisteren. Dan zal uw blik worden verlicht; dan zult gij van aangezicht tot
aangezicht staan met Gods werkelijkheid; uw hart zal worden gezuiverd van alle onwetendheid en de
heerlijkheid en genade van het Koninkrijk weerkaatsen.”

WOORDEN VAN EEN KONINGIN
„Als de namen Bahá'u'lláh of 'Abdu'l-Bahá ooit onder uw aandacht worden gebracht, leg dan hun
geschriften niet achteloos terzijde. Verdiep u in hun Boeken en laat hun glansrijke, vrede schenkende,
liefde scheppende woorden en leringen in uw hart bezinken zoals het in het mijne gebeurde.
Het dagelijks leven lijkt soms te druk voor religie. Misschien hebt gij een godsdienst die u
tevredenstelt. Doch de leringen van deze voorname, wijze en liefdevolle mannen zijn met iedere
religie verenigbaar — en tevens met geen een. Zoek hen op, en u zult er alleen maar gelukkiger door
worden.” — Koningin Marie van Roemenië.

DE BELOFTE IS VERVULD

Bestaat er een fundamenteel verschil tussen het
Bahá'í Geloof en de leer van Jezus Christus

Neen. — Het goddelijke Woord is één, hoewel er
verschillende Sprekers waren.

Zijn er uiterlijke verschillen?

Uiteraard. — Stichter alsmede historische en
plaatselijke omstandigheden en namen zijn
anders. Het wezen en het doel is echter hetzelfde.

Zijn de Bahá'ís van mening dat hun Geloof het
Christendom overtreft?

Neen. — Het zonlicht van de maandag overtreft
dat van de zondag toch ook niet?

En hoe staat het met de persoon van Jezus
Christus?

Bahá'u'lláh verheerlijkt Jezus Christus op talrijke
plaatsen in Zijn geschriften.

Plaatst het Bahá’í Geloof alle grote godsdiensten,
zoals het Christendom, de Islam, het
Boeddhisme, het Hindoeïsme, op één lijn?

Bahá'u'lláh leert dat alle Openbaarders in wezen
één zijn. Zij manifesteren God en Diens Wil, en
God is altijd Eén en Dezelfde.

Betekent dit ook dat de geest van Christus in
Bahá'u'lláh is teruggekeerd?

Inderdaad.

Is dit niet een vreemde gedachte?

In feite niet. — Volgens de Evangeliën was bij
voorbeeld Johannes de Doper de terugkomst van
Elia. In Bahá'u'lláh zijn de goddelijke
eigenschappen van Jezus Christus teruggekeerd

Maar moest dan niet bij de terugkomst van Jezus
Christus de wereld vergaan?

In de oorspronkelijke Griekse tekst staat niet dat
de wereld vergaat, maar een tijdperk (aeon). De
desbetreffende Bijbelteksten hebben een
figuurlijke betekenis. Bahá'u'lláh legt die uit.

„Alle Profeten van God, Zijn gunstelingen, Zijn heilige en uitverkoren Boodschappers zijn zonder
uitzondering de dragers van Zijn namen en de belichaming van Zijn eigenschappen...
Deze Tabernakelen van heiligheid, deze Eerste Spiegels welke het licht van nimmer aflatende glorie
weerkaatsen, zijn slechts de uitingen van Hem, die de Onzichtbare der Onzichtbaren is.” —
Bahá'u'lláh.

„Gezegend is hij, die zijn broeder verkiest boven zichzelf”. (Bahá'u'lláh)

OPROEP TOT EEN ZINVOL LEVEN
De mens moet het antwoord kennen op de vraag, welke de zin is van zijn bestaan. Hierover zegt ook
Bahá'u'lláh: „De mens moet vruchten voortbrengen”. Maar volgens de Bahá'í geschriften leeft de mens
pas in overeenstemming met het doel van zijn leven als hij God en de mensheid liefheeft en hen tracht
te dienen, en als hij voor wereldvrede en universele broederschap werkt.
„Geloven betekent schaarste aan woorden en overvloed van daden.”
'Abdu’l-Bahá verklaart: „De gelovigen moeten elkaar liefhebben, hun bezittingen en hun leven voor
elkaar veil hebben en bovenal moeten zij trachten anderen blij en gelukkig te maken”.
De Bahá’í gelooft in de goddelijke autoriteit van Bahá'u'lláh en vindt in Diens woorden leiding,
inspiratie en kracht voor zijn gehele leven, waarbij hij begrijpt dat zijn eigen innerlijke groei mede
afhankelijk is van hetgeen hij voor de maatschappij doet: „Indien gij genade zoekt, zie niet naar
hetgeen uzelf ten goede komt, doch houd u aan hetgeen uw medemens zal baten”, zegt Bahá'u'lláh.
Hiertoe behoort ook de mensheid te verlossen van de armoede van ongeloof. De Bahá'í zal echter in
geen geval zijn ideeën opdringen, want: „De wijzen zijn zij die niet spreken, tenzij zij gehoor vinden”.
Bahá'u'lláh eist van Zijn volgelingen wellevendheid, eerbied jegens al het geschapene, nederigheid,
oprechtheid, eerlijkheid en het negeren van fouten van anderen.
Het leven waartoe Bahá'u'lláh Zijn volgelingen oproept is waarlijk van zulk een adel dat er in het
onmetelijke gebied van menselijke mogelijkheden niets verheveners, niets schoners is waarnaar de
mens kan streven: „Gij zijt gelijk een zuiver gehard zwaard verscholen in de duisternis van zijn
schede, zijn waarde verborgen voor de kennis van de maker. Kom daarom te voorschijn uit de schede
van zelfzucht en begeerte opdat uw waarde in al haar luister aan de wereld zichtbaar worde”.

Lees meer over de Bahá’í beginselen op pagina 16 en 17.

NIEUWE WETTEN
„Weet dat in elk tijdperk en iedere Godsbeschikking alle goddelijke verordeningen worden veranderd
en gewijzigd overeenkomstig de eisen des tijds, behalve de wet der liefde, welke voortdurend vloeit
gelijk een bron en nimmer aan verandering onderhevig is.” — Bahá'u'lláh.

GELOOF ZONDER VORMENDIENST

Wordt het Bahá’í Geloof in bepaalde vormen
beleden?

Het Bahá’í Geloof kent geen ceremoniën, rituele
handelingen of sacramenten.

Wat is daar de reden van?

Bahá'u'lláh zegt dat de verering van God en de
innerlijke ontmoeting met Hem geen zaak van
uiterlijkheden is. De Bahá’í geschriften staan
trouwens niet toe dat de ene mens voorgaat en de
overigen hem als één geheel volgen. De mens
moet nu leren ook geestelijk op eigen benen te
staan.

Hebben de Bahá’ís dan geen kerken?

De Bahá’ís hebben in Amerika, Afrika, Australië
en Europa hun eerste tempel gebouwd.

Als er geen liturgische handelingen in
plaatsvinden, welk doel hebben dan deze
tempels?

De mensen komen hier bijeen om God te vereren
met gebeden, zang en woorden uit de heilige
geschriften.

Zijn deze tempels uitsluitend toegankelijk voor
Bahá’í’s?

Neen. –De negen poorten van iedere tempel die
het symbool van alomvattende eenheid vormen,
staan voor iedereen open.

Mag er in deze tempels gecollecteerd worden?

Neen

Hoe verkrijgen de Bahá'í instellingen dan hun
financiële middelen?

De volgelingen dragen eigener beweging bij aan
de verschillende fondsen.

Kunnen ook niet-Bahá’ís het Bahá’í Geloof met
geldelijke bijdragen steunen?

Neen.

EERSTE BAHÁ'Í TEMPEL IN EUROPA
Teken van een nieuw begin

In Langenhain, op een der heuvels aan de rand van het Taunusgebergte, staat de eerste Bahá'í Tempel
in Europa.
„De mensheid dwaalt thans in duisternis, omdat zij geen voeling meer heeft met de goddelijke wereld.
Daarom zijn de tekenen Gods niet zichtbaar in de, harten der mensen. De kracht van de Heilige Geest
is niet voelbaar. Wanneer een goddelijk geestelijk licht wordt ontstoken in de wereld en aan de
mensheid goddelijke lering en leiding worden gezonden, volgt daarop verlichting; een nieuwe geest
bezielt het lichaam, een nieuwe kracht daalt neer, er ontstaat nieuw leven. Het is als een nieuwe
geboorte “ — ’Abdu’l-Bahá.

IDEALEN EN BEGINSELEN
Korte samenvatting van enige leerstellingen van het Bahá'í Geloof
Geestelijke verantwoordelijkheid
Volgens de leringen van Bahá’u’lláh is het geloven op gezag van anderen niet toegestaan. De mens is
verplicht zijn eigen hart en verstand te gebruiken. Hij moet de waarheid zoeken langs de wegen van
het onbevooroordeeld onderzoek en moet desnoods zijn geestelijke opvoeding opnieuw beginnen.
„De mens moet het licht liefhebben, uit welke lamp het ook schijne”.
De mens heeft God nodig
In de geschriften van Bahá'u'lláh staat: „Slechts door de kracht van de Heilige Geest is de mens tot
ontwikkeling in staat, want de kracht van de mens is beperkt en de goddelijke kracht is onbeperkt”.
„Hetgeen de Heer heeft bestemd tot hoogste geneesmiddel en machtigste werktuig tot genezing der
gehele wereld is de vereniging aller volkeren in één universele Zaak, in één gemeenschappelijk
Geloof”:
Geloof en weten moeten samengaan
Het Bahá'í Geloof leert dat geloof en wetenschap de beide vleugels zijn die de mensheid omhoog
dragen. Daarom moeten geloof en weten met elkaar harmoniëren. Wetenschap en godsdienst zijn de
twee wegen om de waarheid te benaderen. Beide zijn progressief: wetenschap door onderzoek,
godsdienst door openbaring.
„Als religie, bevrijd van bijgeloof, overleveringen en onbegrijpelijke dogma's, haar overeenstemming
met de wetenschap aantoont, zal zij een grote verenigende en zuiverende kracht in de wereld zijn”.
Religie moet samenbinden
De stichter van het Balurí Geloof verklaart dat ware godsdienst de bron van liefde en eensgezindheid
onder de mensen moet zijn. Als religie de mensen scheidt ware het beter haar af te wijzen. Bovendien
moet godsdienst levend zijn en in staat zijn de mensen naar een hogere graad van ontwikkeling te
leiden. Bahá'u'lláh verklaart dat de eenheid van de wereld in één geloof en één orde het doel is van
Zijn Openbaring en dat de vrede op aarde niet zonder een vernieuwd daadkrachtig en
wereldomvattend religieus bewustzijn bereikt kan worden.
„De godsdienst bestaat om liefde en eenheid te scheppen, — laat hem niet de oorzaak zijn van
tweedracht en strijd':
Gelijke kansen voor iedereen
De leer van Bahá'u'lláh eist dat alle mensen gelijke kansen krijgen om zich geestelijk en materieel te
ontplooien. Onrechtvaardige maatschappelijke voorrechten moeten verdwijnen. Alle mensen moeten
in de gelegenheid gesteld worden onderricht te ontvangen. Man en vrouw hebben gelijke rechten. De

uitersten van armoede en rijkdom dienen te verdwijnen.
„Alle mensen werden geschapen om een steeds voortschrijdende beschaving uit te dragen”.
Eenheid van alle mensen
Bahá'u'lláh leert dat alle mensen tot één familie behoren en zich dienovereenkomstig moeten gedragen.
De Schepper maakt geen onderscheid tussen Zijn schepselen en eist dat Zijn schepselen dit ook niet
doen. Liefde is de kracht, die de cellen van het lichaam der mensheid ámenbindt. Deze liefde ter wille
van God moet de houding van de mens bepalen, zijn bewustzijn verlichten en zijn doen en laten
inspireren.
„Gij zijt allen de vruchten van één boom en de bladeren van één tak”.
Wereldvrede en wereldgemenebest
Hoewel loyaal tegenover de regering van het eigen land, stellen de Bahá'ís als ideaal een
wereldbestuur. Zij pleiten voor een gemeenschappelijke wereldtaal naast de moedertaal, opdat de
mensen elkaar beter zullen begrijpen. — Door de Openbaring van Bahá'u'lláh heeft de mensheid alle
middelen van begrip, wetenschappelijke kennis en technisch vermogen ontvangen om de oorlog uit te
.bannen, onderontwikkelde gebieden tot bloei te brengen en een wereldomvattende gemeenschap van
staten te stichten.
„Laat uw denken gericht zijn op hetgeen het welzijn der mensheid zal bevorderen en hart en ziel der
mensen zal heiligen”.

EEN BELANGWEKKENDE VRAAG
De ochtend van een nieuwe Dag
Op 24 mei 1844 tikte in Washington voor het eerst officieel de telegraaf. De inhoud van het telegram
dat toen de wereld inging, luidde vertaald uit het Engels: „Wat heeft de Heer gewrocht? “
Samuel Morse, de uitvinder van het apparaat dat voor het eerst menselijke woorden met de snelheid
van de bliksem de wereld rond kon zenden, had deze tekst aan het boek Numeri van het Oude
Testament ontleend. Een antwoord op zijn vraag aan de wereld heeft Samuel Morse niet ontvangen.
Maar dit antwoord was er wèl! — Aan de vooravond van de 24e mei 1844 had de Heer gesproken. Hij
deed dit zoals Hij het altijd heeft gedaan: door de mond van een mens.
Die mens was de 24-jarige Siyyid. 'Ali Muhammed, afstammeling van Mohammed, die in de stad
Shiraz in Perzië leefde en verkondigde dat God hem had uitverkoren tot (de waardigheid van) Báb
(„Poort”) voor de in alle Heilige Boeken beloofde Wereldleraar.
In de nachtelijke stilte van de 23e op de 24e mei 1844 werd de universele godsdienst geboren: het
Bahá'í Geloof.

HET LEED HERHAALT ZICH
Marteldood voor de verlossing van de wereld
De Báb was de voorloper van Degeen die later aan de mensheid nieuwe wetten en een nieuw doel
heeft gegeven: Bahá'u'lláh. Hij manifesteerde opnieuw de Geest van God, zoals de Profeten het in het
verleden hadden gedaan. Hij verscheen in het jaar dat Daniël had voorspeld. Hij was de Heraut van
Een die groter zou zijn dan Hijzelf, geroepen om een tijdperk zonder weerga in te luiden: Het
Koninkrijk van Vrede op aarde.
Zijn optreden verwekte opschudding in het Midden- en Nabije Oosten. Meer dan twintigduizend
volgelingen van de nieuwe Leer stierven op vaak gruwelijke wijze de marteldood. Hijzelf werd
gevangen gezet, verbannen en ter dood gebracht. Hij was toen 31 jaar oud. Het gebeurde in Tabriz in
Perzië op 9 juli 1850. De geschiedenis herhaalde zich.
Is de wereld nu wijzer dan een tweeduizend jaar geleden?
Sinds 1921 ligt de Báb op de berg Karmel in Haifa begraven. De gouden koepel van Zijn mausoleum
straalt ver over land en zee. Op de weg die naar de berg Karmel leidt, bevindt zich een nederzetting
van een christelijke sekte. Boven de deur hangt een bord: „Der Herr ist Nahe” (De Heer is nabij).

Op de berg Karmel bij Haifa in Israël staat het mausoleum van de Báb, omgeven door prachtige
tuinen.

DE KARMEL VERHIEF ZIJN STEM
De Bijbel had ook ditmaal gelijk
De stichter van het Bahá'í Geloof is Bahá'u'lláh. Hij maakte Zijn Onding in de tuinen voor de poorten
van Bagdad bekend: op 21 april 1863. Hij was toen een banneling; Hij kende de boeien, de kettingen,
de geselingen, de duisternis en de ellende van de diepste kerker van Perzië. De overheid had Hem van
Zijn rechten, Zijn bezittingen, Zijn vrijheid, Zijn gezondheid beroofd. Nu stuurde men hem weer
verder van stad naar stad, van land naar land. Zijn lijdensweg was voorzegd in de boeken der profeten.
Deze weg eindigde in Akka, Zijn laatste verbanningsoord, want de Karmel moest spreken. Zo stond
het vanouds in het Boek.
En de berg sprak woorden die nu over alle landen en zeeën te horen zijn. Iedere Bahá'í vormt een
klankbord voor deze Stem, die gedurende veertig jaar de beginselen van een goddelijke beschaving op
onze planeet heeft verkondigd.
Bahá'u'lláh stierf in 1892, — doch Zijn Geest verovert nu de aarde, omdat het de Geest der Waarheid
is.

DE BAHÁ'Í BESTUURSVORM

Hoe wordt men Bahá'í?

Bahá'í wordt men uit eigen wil; men kan tot de
geloofsgemeenschap toetreden vanaf het 15e jaar.

Hebben alle Bahá'í’s gelijke rechten?

Ja, - met dit onderscheid dat men pas met 21 jaar
stemgerechtigd is.

Wat houdt dit stemrecht in?

Dat men kan kiezen en gekozen kan worden voor
de Bahá'í instellingen.

Hoe staat het met de verantwoordelijkheid in het
Bahá'í bestuursstelsel?

De Bahá'í bestuursinstellingen werken op
geestelijke basis/met groepsoverleg. De
verantwoordelijkheid berust bij de groep.

Hoe wordt het Bahá'í Geloof bestuurd?

Bahá'u'lláh heeft voor het eerst in de geschiedenis
van de godsdiensten een duidelijk omschreven
bestuursstelsel gegeven.

Hoe werkt het Bahá'í bestuursstelsel?

Het Bahá'í bestuursstelsel vormt een pyramide.
De basis wordt door plaatselijke geestelijke raden
gevormd. Op landelijk niveau is er een nationale
geestelijke raad. Deze raden bestaan uit negen
leden.

Hoe worden deze raden samengesteld?

Zij worden elk jaar opnieuw gekozen. De
verkiezingen zijn geheim. Beïnvloeding van de
kiezers, b.v. door kandidaatstelling, is niet
geoorloofd.

Hoe worden de Bahá'í zaken op wereldniveau
behartigd?

Door het Universele Huis van Gerechtigheid dat
zetelt in het wereldcentrum van het Bahá'í Geloof
op de berg Karmel in Haifa, Israël.

„Als gij met geheel uw hart vriendschap met alle rassen wenst, dan zullen zich uw gedachten
geestelijk en opbouwend verspreiden, - zij zullen de wens worden van andere mensen en groeien en
groeien tot zij alle mensen hebben bereikt”. -

ANDERE WETTEN EN VERORDENINGEN DIE HET BAHÁ’Í
GELOOF BEHEERSEN ZIJN:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Het dagelijks gebed
Vasten
Monogamie
Het sluiten van een huwelijk vereist de goedkeuring van alle in leven zijnde ouders.
Echtscheiding is, hoewel zij wordt ontraden, mogelijk na een wachtperiode van een jaar.
Slavernij, ascetisme, bedelarij, kloosterleven en biechten zijn verboden.
Het gebruik van alcohol en narcotica, anders dan op medisch voorschrift is verboden.
Het verrichten van werk is verplicht, ledigheid wordt veroordeeld.
Crematie is verboden.
Verplichte opvoeding voor alle kinderen.

BAHÁ'l KALENDER EN HEILIGE DAGEN
De Bahá'í kalender, gebaseerd op het zonnejaar, bestaat uit 19 maanden, waarbij de jaarwisseling op
21 maart valt. Het zonnejaar wordt geëgaliseerd door 4 (in het schrikkeljaar 5) schrikkeldagen,
voorafgaande aan de laatste Bahá'í maand. De jaren, maanden en dagen zijn genoemd naar
eigenschappen van God, zoals Pracht, Schoonheid, Heerschappij, enz.
Speciale herdenkingen, beschouwd als Heilige Dagen zijn:
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Naw-Rúz, Nieuwjaarsdag, 21 maart
Feest van Ridván, 21 april - 2 mei (1863)
(Ridván is de periode waarin Bahá'u'lláh Zijn volgelingen openbaarde dat Hij „De Beloofde” was,
door de Báb aangekondigd. 21 en 29 april, 2 mei worden als Heilige Dagen gevierd.)
Verklaring van de Báb, op 23 mei (1844)
(Dit was de dag dat Hij tegenover Zijn eerste discipelen Zijn Zending verkondigde.)
Sterfdag van Bahá'u'lláh, 29 mei (1892)
Marteldood van de Báb, 9 juli (1850)
(Op deze dag werd de Báb in het openbaar terechtgesteld op een plein in Tabriz in Iran.)
Geboortedag van de Báb, 20 oktober (1819)
(Hij werd geboren in Shiráz in Iran.)
Geboortedag van Bahá'u'lláh 12 november (1817)
(Bahá'u'lláh werd geboren in Teheran in Iran.)
Sterfdag van 'Abdul-Bahá, 28 november (1921)
('Abdulllahá overleed in Haifa in Israel.)

ENKELE BEGRIPPEN EN VERKLARINGEN
Onsterfelijkheid
Het wezenlijke van de mens is zijn ziel, die eeuwig is en waarvan de ontwikkeling immer voortduurt.
Hetgeen de mens in dit leven doet, is van invloed op zijn onsterfelijk leven.
Hemel en hel zijn geen plaatsen, maar gesteldheden of toestanden waarin de ziel kan verkeren. Hemel
betekent, het God nabij zijn en gehoorzaamheid aan Hem, uit liefde tot Hem; hel betekent, het verafzijn van God, ongehoorzaamheid aan Zijn Woord en het besef van te kort komen, als gevolg van
verkeerd hanteren van de vrije wil.
Ethisch en moreel gedrag
Een Bahá'í dient het hoogste ethische en morele gedrag te verwerven, door eigenschappen als
waarheidsliefde, eerlijkheid, zuiverheid en reinheid van lichaam en geest, hoffelijkheid, nederigheid,
betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en vergevensgezindheid, eerbaarheid en trouw te
ontwikkelen. Zij moeten zijn dagelijks leven beheersen.
Dienstbetoon aan de mensheid wordt beschouwd als een vorm van aanbidding.
Laster, kwaadsprekerij en roddel zijn verboden
Trouw en gehoorzaamheid aan rechtvaardige regering is voorschrift.
Bahá'ís zijn werkzaam voor het welzijn van de gehele mensheid, doch zij houden zich niet bezig met
partijpolitiek.

DE WERELD VAN MORGEN
BERTRAND RUSSELL in zijn boek „Heeft de mens een toekomst? “ :
Ik zie voor mijn geestesoog een wereld van vreugde, een wereld waar de geest uitdijt, waar een
onverflauwde hoop aanwezig blijft en waar het edelmoedige niet langer als verraad aan het een of
andere ellendige doel wordt veroordeeld. Dit alles kan geschieden als wij het willen laten geschieden.
Het is aan onze generatie, tussen dit droombeeld en een door waanzin opgelegd einde te beslissen.
„Hoe onmetelijk is het Tabernakel van de Zaak Gods! Het overschaduwt alle volkeren en geslachten
der aarde en zal eerlang de gehele mensheid onder zijn beschutting bijeenbrengen. - Uw dag van
dienen is nu gekomen”. – Bahá’u’lláh.

MARTIN BUBER in zijn boek „An der Wende”:
De bestemming van de mensenwereld is om één enkel lichaam te worden. Tot nu toe is ze niet meer
dan een hoop ledematen, waarvan een ieder veronderstelt een geheel lichaam te vormen. Bovendien is
het de bestemming van de mensenwereld om dit te bereiken door het doen en laten van de mensen
zélf. Wij mensen hebben tot taak ons eigen aandeel in het heelal te voltooien.
„Het is in deze Dag de plicht van ieder mens vast te houden aan al hetgeen de belangen van alle naties
en rechtvaardige regeringen zal dienen en hun staat verhogen. Door ieder vers dat de Pen van de
Allerhoogste heeft geopenbaard werden de deuren van liefde en eenheid ontsloten en opengeworpen
voor het gezicht der mensen.”

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN in zijn boek „Het Verschijnsel Mens”:
De mens kan geen gestadig voortgaande toekomst verwachten buiten zijn verband met andere mensen.
De utopisten van gisteren hadden het begrepen, en in zekere zin zien wij hetzelfde als zij. Maar wat
wij beter dan zij kunnen ontwaren, omdat wij „op hun schouders staan”, dat zijn de kosmische wortels;
en ook de eigen fysieke stof; en tenslotte de specifieke aard van die mensheid die zij slechts konden
voorvoelen - en die wij niet meer niet kunnen zien, tenzij wij onze ogen sluiten.
„De mensheid is geboren voor broederschap, want alle mensen vormen samen één gemeen. schap die
moet berusten op overeenstemming en samenwerking. Broederschap is het doel van de mensheid,
want allen zijn de golven van één zee en de bladeren en vruchten van één boom.” – ‘Abdu’l-Bahá.

De foto toont een groep Bahá'í’s op de trappen van de Tempel in Wilmette bij Chicago in de
Verenigde Staten.

EEN NIEUWE WEG
In de wereld die de stichter van het Bahá’í Geloof oproept, „zullen nationale wedijver, haat en
ondermijnende invloeden geen rol meer spelen. Vooroordelen zullen worden vervangen door
vriendschap, begrip en samenwerking tussen de rassen. De oorzaken voor godsdienstige twisten zullen
worden weggenomen, economische hinderpalen en beperkingen zullen tot het verleden behoren en het
onjuiste onderscheid tussen de maatschappelijke klassen zal worden opgeheven. De enorme energie,
die wordt verspild aan oorlog om economische of politieke redenen moet dan worden aangewend om
het terrein van menselijke uitvindingen en technische ontwikkeling uit te breiden, de werkzaamheid
van de mensheid op te voeren, een einde te maken aan allerlei kwalen, de wetenschappelijke
onderzoekingen te bevorderen, het peil van lichamelijke gezondheid te verhogen, het menselijk brein
te scherpen en te louteren, de nog ongebruikte en onvermoede bronnen van deze planeet aan te boren,
het menselijk leven te verlengen en ieder ander middel te bevorderen dat het verstandelijke, zedelijke
en geestelijke leven van de gehele mensheid kan stimuleren.”
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De literatuurlijst van het Bahá’í Geloof is belangrijk omvangrijker. De vertaling van geschriften in het
Nederlands neemt geleidelijk aan toe. Bestellingen richt men aan het Nationale Bahá’í Centrum,
Riouwstraat 27, Den Haag

