Bahá'u'lláh
In ferklearring fan de
Bahá'i htternational Community

(9.·

Nasjonaal Komitee Fryslan
fan de Nasjonale Geastlike Rie.d
fan de Bahá'fs fan Nederlin

Oarspronklike titel: Bahá'u'lláh.
Gearstald troch de Bahá'f International Community,
Office of Public Information, New York, 1991.
Fryske utjefte ûnder tafersjoch fan it Nasjonaal Komitee Frysläo
fan <Je Nasjonale Geastlike Ried fan de Bahá'is fan Nederlän.

© 1994 Nasjonale Geastlike Ried fan de Bahá'fs fan Nederlän

Neat ut dizze utjefte mei fennamichfäldige wurde en/of iepenbier makke troch
pintsjen, fotokopy, mikrofilm of op hokker wii.e ek, sûnder skriftlik goedfinen yn
't foar fan de ótjouwer.

Op 29 maaie 1992 wie de hûndertjienige betinking fan it ferstjerren fan
Bahá'u'lláh. Dat bat wräldwiid omtinken krigen, ek yn Fryslän en mei grutte
gearkomsten yn Haifa en New York. De fisy fan Bahá'u'lláh dat it minskdom ien
folk en de ierde ien mienskiplik heitelán is, is in fisy dêr't it minskdom tsjinwurdich har hope op festige bat, alhoewol't hja troch de wräldlieders oan wa't dy mear
as hûndert jier ferlyn foar it earst ferkundige waard fuort oan 'e kant skood waard
Oan it ynstoarten fan de seed1ike en maatskiplike oarder, dy't yn dyselde ferklearring mei ûntsachlike dudlikens foarsjoen waard, is krekt allyk net te ûntkommen.
Ta gelegenheid fan dy betinking is dizz.e koarte yntroduksje op it libben en wurk
fan Bahá'u'lláh publisearre. Hja waard gearstald op fersyk fan it Universele Hûs
fan Gerjochtichheid, de behearder fan de wräldomfiemjende ûndernimming, dy't
troch de foarfallen fan hûndert jier ferlyn op gong bracht waard. De yntroduksje
jout in byld fan it fertrouwen dêr't de Bahá'is oer de hiele wräld de takomst fan us
planeet en it minskdom mei besjogge.
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Bahá'u1láh

No't it nije millermium op kommendewei is bat it minskdom driuwend ferlet fan
in fisy op 'e aard fan de minske en de mienskip, dy't ta gruttere ienheid laat 1t
antwurd op dit ferlet bat de ófrûne hûndert jier laat ta in lange rige fan idealogyske ierdferskowingen dy't de wrild slim yn ûnstjoer brocht hawwe en dy't no
utraasd lykje te wê1.e0. Nettsjinsteande de ûntmoedigjende resultaten tsjûget it
fjoer dêr't de striid mei fierd is derfan hoe djip it ferlet is. Sûnder in mienskiplike
oertsjûging oer de rin en de rjochting fan de skiednis fan it minskdom, is it
ommers ûntinkber dat der fûneminten lein wurde kinne foar in wràldomfiemjende
maatskippy dêr't it grutste part fan de minsken him foar ymette kin.
Sa'n fisy wordt ût'e doeken dien yn de geskriften fan Bahá'u'lláh, de profeet ût'e
njoggentjinde ieu, waans tanimmende ynfloed de meast opmerldike ûntjouwing is
yn de hjoeddeiske religieuz.e skiednis. Bahá'u'lláh1 - op 12 novimber 1817 yn
Perzië beme - begûn mei 27 jier oan in ûndernimming dêr't stadichoan miljoenen
minsken troch boeid. waarden en dêr't se har oan oerjûn hawwe, minsken fan
omtrint alle rassen en kultueren, klassen en naasjes op ierde. Dat ferskynsel is net
te bepalen ût ûs hjoeddeiske wràldbyld wei: it is relatearre oan wichtige
brekpunt.en yn it kollektive ferline fan de minslike soart. Bahá'u1Jáh makke der
nammentlik oanspraak op net minder te wê:zen as de Boadskipper fan God foar it
tiidrek fan "de folwoeksenheid fan it minskdom", de Drager fan in godlike
lepenbiering dy't de ferfolling is fan de beloften ut eardere religy's en dy't it
geastlike senuwstelsel foarmje sil foar it ien wurden fan de folken fan'e wràld.
De ûtwurking dy't libben en wurk fan Bahá'u'lláh no al hán bawwe, soe yn elts
gefal serieus omtinken krije moatte fan in elk dy't leaut, dat de minske yn essinsje
in geastlik wêzen is en dat de takomstige organisaasje fan ûs planeet besiele
wurde moat troch dat aspekt fan de werklikheid. Elts kin it bewiismateriaal
ûndersylrje. Foar it earst yn de skiednis bat it minskdom in detaillearre en
ferifiearber ferslach ta syn foldwaan oer it ûntstean fan in ûnöfhinklik religieus
systeem en oer it libben fan de stifter dêr fan. Like tagonklik is it ferslach fan de
wjerklank dy't it nije leauwe fûn bat troch de opkomst fan in mienskip oer hiel de
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wrfild dy't der mei rjocht oamp-aak op meitsje kin in rep-esentative
fertsjinwurdiging fan it minskdom te wêzen. 2
Yn de earste desennia fan dizze ieu bleau dy ûntjouwing fiij ûnbekend De
geskriften fan Bahá'u'lláh ferbiede de agrewve bekearingsiver dêr't in soad
religieuze boadskippen wild fers]XUt troch waarden. Boppedat joech de Bahá'i
mienskip der inoriteit oan oer de hiele planeet groepen op pleatslik nivo te
stiftsjen. Dat ferhinderde dat yn in ier stadium yn ien of oar lan grutte
konsintraasjes oanhingers ûntstean koenen of dat de middels bijienbrocht wurde
koenen dy't nedich binne foar grutskalige publisiteitspugramma's. Arnold
Toynbee, yntrigearre troch ferskynsels dy't de opkomst fan in nije wräldreligie
besjutte kinne soenen, murk yn de fyftiger jienen op dat it Bahá'i l.eauwe doe by
de gemiddeld ûntwikkele westerling o~trint like bekend wie as it Kristendom JD'e
twadde ieu fan us jiertelling by de oerienkomstige groep yn it Romeinske Ryk.
No't it oantal leden fan de Bahá'i ntjenskip de lêste jierren yn in soad lannen
hurd oanwûn is, is de situaasje dramatysk feroaré. Der is no suver gjin Slreek op 'e
wrfild dêr't it libbenspatroan dat troch Bahá'u'lláh ûnderrjochte waard him net set
bat It respekt dat der yn'e rûnten fan regearingen, de akademyske wnUd en de
Feriene Naasjes ûntstiet foar de sosjale en ekonomyske ûntwikkelinppojekten fan
de mienskip, is noch in argument foar in objektyf en serieus ûndersyk oei de
driuwfear fan in op essinsjele punten tmyk maalSkiplik transformaasjqroses.
Der best:iet gjin twifel oer de aard· fan dy driuwfear. De geskriften fan
Bahá'u'lláh omfetsje in soad Onderwerpen: fan maatskiplike fraachstikken, lykas
rasse-yntegraasje, de lykweardigens fan de seksen en ûntwapeoing, oant saken dy't
it djipste ynderlik fan de minsklike siele oangeane. De oarspronklike teksten - in
soad yn Syn eigen hanskrift, oaren diktearre en troch har auteur beiest:ige - binne
tige krekt bewarre. Troch in systematyske oanpak fan oersetting en publikaasje is
in kar ut de geskriften fan Bahá'u'lláh al tsientallen fan jierren yn mear as
achthûndert talen foar minsken oeral op 'e wnUd tagonklik.
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It Untstean fan in Nije Iepenbiering

De Iepenbiering fan Bahá'u'lláh sette utein yn augustus 1852 yn in ûnderierdske
tsjerker yn Teheran. Beme ut aadlike famylje, dêr't de ötkomst fan oei te gean wie
oant de grutte dynastyen fan it keiz.erlike ferline fan Perzië, sloech Hy de kaniêre
as minister, dy't foar Him iepen lei, öf en keas der foar om Syn krêften te wijen
oan woldiedige wurken. Dat makke Him om 1840 hinne wiidferneamd as "Heit
fan 'e E.armen". Nei 1844 waard dat befoarrjochte besteait hurd minder, doe't
Bahá'u'lláh ien fan de wichtichste foarstanders waard fan in beweging dy't de rin
fan'e skiednis fan Syn lan feroarje soe.
It begjin fan de njoggentjinde ieu wie yn in soad lannen in tiid fan messiaanske
ferwachtings. Tige ûngerêst makke troch de gefolgen fan wittenskiplik ûndersyk en
yndustrialisaasje kearden oprjochte Ieauwigen fan ûnderskate religieuze eftergrûnen
har ta de geskriften fan har leauwe om ymjoch te krijen yn de aloan mar hurder
geande feroaringen. Yn F.uropa en Amearika leauden groepen lykas de Tempeliers
en de neifolgers fan Miller, dat hja yn kristlike geskriften bewiz.en fûn hienen dy't
har oertsjûging staven dat de skiednis oan'e ein kommen wie en dat de werkomst
fan Jezus Kristus op bannen wie. Suver krekt allyk ûntstie der yn it MiddenF.asten in beweging troch de oertsjûging dat de ferfolling fan underskate profesijen
ut de Koran en de Islamityske oerleveringen oei oan wie.
fierwei de meast dramatyske fan de bewegings dy't it tûz.enjienige ryk
ferwachten wie dy yn Perzië, konsintrearre om de persoan en de learingen fan de
Baö4 hinne, in jonge keapman ut de stêd Shiraz. Njoggen jier lang, fan 1844 oant
1853 wienen PeC7.en fan alle rangen en starmen behelle yn in stoarnt fan hope en
opwining dy't ûntsien wie troch de Bábs oanla.mcliging dat de Dei fan God op
bannen wie en dat Hysels dyjinge wie dy't foarsein wie yn de Islamityske skrift.
Hy sei dat it minskdom op 'e drompel stie fan in tiidrek dêr't de werstruktureaning
fan alle aspekten fan it libben yn foarfalle soenen. Nije kennisgebieten, dy't men
jin no noch net foarstelle koe, soene it seis de hem fan it nije tiidrek mooglik
meitsje de meast erudite gelearden fan de njoggentjinde ieu foarby te stribjen. De
minske waard troch God oproppen dy feroaringen oan te Dimmen troch in
transformaasje fan syn seedlik en geastlik libben oan te gean. Syn eigen opdracht
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wie om it minskdom ta te rieden op it harren dat de keam fan de ûntjouwingen
foanne: it kommen fan dy universele Boadskipper fan God, fan "Him Dy't God iepenbierje soe", dy't ferwachte waard troch de folgelingen fan alle godstsjinsten.5
Dy oansinak rop fûle fyannichheid op by de Moslim geastlikheid, dy't
fe.rlamdige, dat it puses fan godlike iepenbiering einige wie mei Mohammed en
dat alle bewearingen dy't dêrmei yn striid wiene öffallichheid betsjutten, dêr't de
deastraf op stie. Har iepenlike feroardieling fan de Báb krige al gau de stipe fan
de Perzyske autoriteiten. Tûzenen folgelingen fan it nije leauwe kamen om yn in
rige walchlike moardpartijen troch it hiele lan; de Báb seis, waard op 9 july 1850
yn it iepenbier eksekutearre.6 Yn in tüd fan oanwinnende westerske belutsenheid
by it F.asten makken dy dingen belangstelling en begrutsjen wekker yn F.uropeeske
rûnten dy't ynfloed hienen. De ferhevenens fan it libben en de learingen fan de
Báb, de heldemoed fan Syn folgelingen en de hope op de fundamintele
herfoarmings, dy't se yn in tsjuster lan wekker makke hienen, oefenen in sterke
oanlûkingskrêft ót op bekende figure_!). fan &nest Renan en Leo Tolstoi oant Sarah
Bemhardt en de graaf De Gobineau.7
Om't Bahá'u'lláh foaroan stie by de ferdigening fan de saak fan de Báb waard by
finzen nommen en - yn'e boeien en te foet - nei Teheran brocht Min of te mear
beskerme troch in persoanlike reputaasje dy't yndruk makke, troch de maatskiplike
posysje fan Syn famylje en ek troch de imtesten dy't de ferfolgingen fan de Bábis
(folgelingen fan de Báb) by de westerske ambassades opoppen hienen, waard Hy
net ta de dea feroardiele, hoewol't :figueren mei in soad ynfloed oan it keninklike
höf dêrop oanstien bienen. Yn pleats dêrfan waard Hy yn de beruchte Siyáh-Chál,
de "Swarte Put" smiten, in djippe tsjerker fol ûnrant dy't oanlein wie yn ien fan de
wetterreservoirs fan'e stêd, dy't net mear brûkt waarden. Hy waard nearne fan
beskuldige, mar Hy en likernöch tritich maten waarden sûnder dat se yn berop
gean mochten, opsletten yn dy tsjustere en smoarge put, midden tusken ferhurde
misdiedigers, fan wa't in soad de deastraf krige hienen. Bahá'u'lláh krige in swier
keatting om'e hals dat yn :finz.enisrûnten sa berucht wie dat it in eigen namme bie.
Doe't Hy net gau stoar, lykas se ferwachte hienen, waard besocht him te
fergiftigjen. De groeden fan it keatting soenen Syn fierdere libben sichtber bliuwe.
Sintraal yn de geskriften fan Bahá'u'lláh stiet in utlis oer de grutte tema's dy't
religieuze tinkers troch de ieuwen hinne dwaande balden hawwe: God, de rol fan
de Iepenbiering yn'e skied.nis, it ûnderlinge ferbän tusken de religieuz.e systemen
fan de wrfild, de betsjutting fan it leauwe en de basis foar moreel gesach yn de
4
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struktuer fan de minslike maatskippij. Yn dy teksten giet Hy djip yn op Syn eigen
geastlike ûnderfiningen, op Syn reaksje op de gcxllike oprop en op de dialooch mei
de "Geast fan God, dy't de grûns1ach foarmet fan Syn lepenbiering. Yn de skiednis
fan de godstsjinst is oan de siker nea earder de gelegenheid bean ta sa'n
iepenhertige moeting mei it fenomeen fan godlike lepenbiering.
Yn de geskriften dy't Bahá'u'lla'h yn't lêst fan Syn libben skrea, wurdt gewach
makke fan Syn iere ûnderfiningen. Der stiet ek in koarte beskriuwing yn oer de
omstannichheden yn de Siyáh-Oiál:
"Fjouwa" moannen lang waanlen wy opileUm op in plak, net te beskriuwen sa
smoarch. Yn'e tsjelkfr wie it roettsjuster" en de likemöch bûndertfyftich man dy't
mei Us fim.en sieteo wimen dieven, moardoe1'S en sb:ûkmvers. NeUsjinsteande dy
oabelêsting bie Us tsjflm gjin oare iepening as de gong dêr't Wy troch nei
binnen kamen. Gjin pinne of tooge kin dit plak fan grouwelige stank beskriuwe.
De measten fan bar bieoen gjin k1ean en gjin matte om op te 1izmL God allinoe
wit wat Wy op dat 1rysle en stjonkmde plak trochstean moastei1" 8
Alle dagen kamen de oppassers de tri.je steile treppens del nei de put ta, griepen
ien of mear finzenen en sleepten har nei bûten foar har eksekusje. Yn'e strjitten
fan Teheran wienen west.erske taskogers fol ûntsetting oer de toanielen dy't har
ê,fspielen as Baöi slachtoffers fuortsketten waarden ut'e loop fan in kanon,
deahakke waarden mei bilen en swurden, en nei har ein laat waarden, mei
brànende kearsen yn har iepen wûnen.9 It wie ûnder dy omstannichheden en mei it
foanitsjoch dat Hy sels meikoarten stjene soe, dat Bahá'u'lláh it earste teken fan
Syn opdracht krige:
"Op in nacht wjatdonkm yn in dream diue fuheven wunlen fan alle kanten:
"W'1SWÏet", wy sil1e Jo oerwinoe fitte troch Josels en troch Jo Pinre. Tmuje net om
itjioge dat Jo oedrommen is en eaogje net want Jo binoe yn feilicbheid. Mei
koarten sil God de skatten fan diue icrde te foarskyn roppe: llrimken dy't Jo brJpe
sille troch Jo seis en troch Jo ~ dêr't God mei ta libben roppen bat de
herten fan bar, dy't Him efkend hawwe.""10
De ûnderfining fan godlike lepenbiering, dy't alline ut'e twadde ban neamd wurdt

yn de ferslaggen, dy't bewarre bleaun binne, fan de libbens fan Boeddha, Moi.es,
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Jezus Kristus en Mohammed, wurdt treflik beskreaun yn Bahá'u'lláhs eigen
wwden:

"Yn de dap dat Ik yn de fbumis fan Tebr.ran 1ei. fielde Ik, boewol't Ik troech it
twinw,nde ~wicht fm de m,ttingc en de lucht dy't fm stank ferjûn wie mar in
by1sje sliep krige. dochs yn dy seldsnme mominfm fm slommer as rûn My fm'e
kmo fm'e holle of wat oer't baarst, lykas in mar.hb8t stream dy't mm fm in lege
berchtop of op'e ierde stoart It wie as waarden alle lidden fan Myn lichem d&
troch yn tjoa' en :Dam seL Op sokke momintm spiek Myn tonge dingen dy't gjin
mimke oan'e earen femeare l.oe" 11

6

Ferbanning

By einsluten, noch hieltyd sûnder rjochtlik ûndersyk of ferdigening, waard
Bahá'u11áh ut'e finzerûs frijlitten en fuortdaalks ut Syn bertelan ferband. wylst op
Syn rykdom en besit eigenmach1ich beslach lein waard De Russyske diplomatike
fertjinwurdiger, dy't Him persoanlik koe en dy't him wat langer wat ûngerêst.er
makke oer de ferfolging fan de Baöis, bea Him beskerming en asyl oan yn Immen
dy't Onder tafersjoch fan syn regearing s1ienen. Yn it hearskjende politike klimaat
soenen oaren it oannimmen fan sokke help wol bast wis ferkeard utlizze as eat dat
politike bybedoe~ hie. 12 Faaks keas Bahá'u1láh der dêrom foar om ferbaming
nei is neistlizzende gebiet fan Irak, dat doe ûnder hearskippy fan it Ottomaanske
Ryk s1ie, oan te nimmen. Dy utwizing wie it begjin fan fjirtich jier ferbanning,
finrenskip en bittere ferfolgings.
Yn'e jierren fuort nei Syn öfreis ót Perzië joech Bahá'u'lláh foarrang oan in fedet
fan de Bábf mienskip dy't yn Baghdad Gnts1ien wie, in taak dy't Him tafoel om't
Hy feitlik de iemûchste Bábi lieder wie dy't de moardpartijen oerlibbe bie. Troch
de dea fan de Báb en suver tagelyk in ferlies fan de measten fan de leararen en
liedslju fan it jonge leauwe, wie it grutste part fan'e leauwigen ferspraat en
demoraliseane efterbleaun. Doe't troch Syn krewearjen om de flechtlingen yn Irak
wer byinoar te hingen, oergeunst en twaspjalt ûntstienen, 13 folge Hy it paad dat
alle Boadskippers fan God foar Him gien wienen. Hy naam it besb1t om Him
werom te lûken yn de wyldemis fan de bergen fan Koerdistan. Doe't Hy Him
weromluts, bie Hy nei't Hy letter sei, "gjin wm>mkommen yn't sin". De reden
derfan "wie om foar te kommen in foarwurp fan ûnienicbheid ûnder de leauwigen
te wu:deo, in boame fan ûm&t ftnda' Us maten". Hoewol't dy twa jier yn
Koerdistan in tiid wie fan slim brekme en lichaamlik lijen, beskriuwt Bahá'u'lláh
se as in hiel gelokkige tiid en dat Hy doe djip neitocht bat oer de opdracht dy't
Him tabetroud wie: "Allinne, wienen Wy ferbûn mei Us ~ en tb:geaten de
wrald en alles wat dêryn is". 14
Allinnich mei grutte tsjinsin, yn de oertsjûging dat it Syn ferantwurdlikheid wie
oangeande de Saak fan de Báb, joech Hy op't lêst ta oan de driuwende fersiken
fan it oerbleaune keppeltsje wanhopige bannilingen yn Baghdad, dy't Syn skûlplak
7
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ûntdutsen bie en Him smeke werom te kommen en it liederskip fan har mienskii:
op Him te nimmen.
Twa fan de wichtichste wurken fan Bahá'u'lláhs geskriften datearje ut dy earste
perioade fan ferbanning, dy't foaröfgiet oan de ferkundiging gan Syn sinding }'Il
1863. It earste is in boekje dat Hy de titel "De Ferburgen Wurden" joech. Dal
boekje, dat skreaun is yn de foarm fan in samling seedlike aforismen, jout df
etyske kearn fan Bahá'u'lláhs boadskip wer. Yn strofen dy't Bahá'u'lláh beskriuW1
as de essinsje fan de geaslike lieding fan alle lepenbieringen ut it ferline, speekt de
stim fan God rjochtstreeks ta de minsklike siele:

"OSoanfanGeaä!
lt meast dierbere yn Myn eagen is rjochtfeantichheid. Kear dy net fan bar öf asto
My begearst en lit bar net fe:rsleaukje s.Kiat Ik dy Myn betrouwen jaan kin. Mei
bar help silsto mei dyn eigen eagen sjeo en net troch de eagen fan oaren. ut eigai
kennisv: witte en net troch de lcennisse fan dyn neiste. Ut it yn dyn hert OlDgeatl
hoe't it dy foeget om te wêz.en. W'JSWÏfr, tjochtfeanlicbbeid mMyn jefte oan dy eri
it teken fan Myn goedgeumtichhei Hald dy dit foar eagm."
"O Soan fan it Bestean!
Haw my leaf, S3'lat Ik dy leafbawwe kin. Asto My net leaf bast, kin Myn Jeafdf
dy op gjÏn iDkele wize berikke. Wit dat, 0 tsjiooer."

"O Mïmkesoan'
Trewje net, of it moast wê7.e datsto fier fan Us öf bist Wês net bliid, of it moas1
wê7.e datsto tichtaby Us komst en nei Us weromkearst"
"O Soan fan it Bestean!
Mei de bannen fan macht skoep Ik dy en mei de fingel's fan krêft foarme ik dy.
. Yn dy lei Ik it wêzen fan myn ljocht Wês ckr tefreden mei en sykje neat oars,
want Myn WUik is folmakke en Myn gebod binend. Betwifelje dat net "15

It twadde fan de beide wichtige wurken dy't Bahá'u'lláh yn dy perioade skreaun
bat is "Het Boek van l.ekerbeid", in wiidweidige utlis oer de aard en it doel fan
religy. Yn passaazjes dy't net allinne ûntliend binne oan de Koran, mar mei
likefolle gemak en ynsjoch oan it Aide en Nije Testamint, wurde de Boadskippers
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fan God beskreaun as bemiddelers yn ien ûnûnderbrutsen proses: it bewust wurden
fan de minske fan syn geastlike en morele mooglikheden. In minskdom dat
folwoeksen wurden is bat de taal fan gelikenissen en allegoryen net mear nedich,
religy is net in saak fan blyn leauwen, mar fan bewuste kennisse. Ek is de lieding
fan in elite fan berops geastliken net mear nedich: de jefte fan de rede jout ellc
yndividu yn dit nije tiidrek fan ferljochting en opfieding it fennogen te harlcjen nei
godlike lieding. De learstien is op:jochtens:
"Nimmen sil de iggen fan de Oseaan fan wier begryp berikke. of it moast wê7.e
dat er los is fan alles yn'e himel en op ierde.De inerlike betsjutting fan dy wm:den is diz7.e: hja dy't it paail fan it leauwe
opgeao. hja dy't toarstgie oei de wyn fan de wmigms. moatte bar !Affl2'je fan al it
imlske: bar earen fan idel praat, har geast fan mtteleare fetbyldingen. har hert fan
wraldske begeartm. bar eagen fan dat wat fergiet. Hja moatte har betrouwen stelle
yn God en fêstbiJdeod fJ8D Hun, Syn wei folgie. Dan sille lga de strieljeode
g1oarje fan de sinoe fan godlike kennisse en bègryp wmdicb wêre... om't de
minske nea ferwachtsje kin de keooisse fan de A1gloarjerike te krijen,._ of it
moast wê7.e dat er safier kaam dat er de worden en dieden fan stjedike minsJren
net mear brskoget ~ mji1stêf foar wier begJyp en etkenning fan God en Syn

Profeten.
Gean it fedine mar oei. Hoefolle, beech en lea:b, ha~ altyd al fol ~
ótsjoen oei de kotmt fan de Manifestaasjes fan God yn de hillige penoanen fan
Syn Utferlcanleo... En bieltyd waooear't de poarren fan gene.de iepeogyngm, de
wolkm fan p1ike ~ op it minskdnm deJreinden en it ]jocbt fan de
Necsjoene boppe de boarizon fan himelske macht skynde, feBaken sy Him allegear
en kearden bar of fan Syn antlit, it antlit fan God Seis."
"Alliooe ~ de lampe fan it sylgm. fan ynmoedich slribjen, fan buokajeod
Iangmne, fan bel1stochtlike tawijing, fan bamende Jeafde, fan ekstase en
mskroeveocm ûntstutseo. is yn it hert fan de sim en de koelte fan Syn
k-afdefolleos syn sieJe beroerd bat, sil it tsjmffl" fan dwaling feroreaun wurde. sille
de dimt fan twifel en en:btinken oplûke en sil it ]jocht fan lceooisse en wis.,igeos
syn wêz.en beklaaie... Dan sille de mannicbfäldige geumtm en de ótstoarting fan
gene.de fan de hillige en ivige Ge.t sa'n nij libben oan de sikf:c jaan, dat er
himseJs bejeftige igen sil mei in nij each in nij ear, in nij hert en in nij ferslao.
9
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Sjende mei it each fan God sil er yn elk atoom in dcm imtdelcke d:y't him nei de
p:lakken fan fols1eine wissigens liedt. Hy sil yn alle dingen.. de bewizeo fan in
ivichduorjende Maoifeslaasje imtdelrke -. As de nrinsklike siele suvere is fan alle
wrilckke en behindc,jeode biningen sil dy wis de azem fan de uafste oer
ûnmjitlike ofstaunen fmmnme en, laat troch syn swielrook, de Stê.d fan WISSigens
berikke en yngean. .. Dy stêd is aars net ien as it Wurd fan God. iepeobiere yn alle
tiidrekken en elke besdnldciog .. Alle lieding, ~ keooisa; begtyp,
Jeauwe en W&icbbeid. jûn oan al wat
himel en op imle is, wume yn dy
Stêden faburgen en mei soareh bewme." 6

na'e

Der wurdt net iepenlik ferwiisd nei Bahá'u'lláhs eigen, foarearst net oankundige
boadskip; "Het boek van .zekerheid" is earder opbood om in krêftige utlis oer it
boadskip fan de ombrochte Báb hinne. Net de lêste reden dat it boek sa'n sterke
ynfloed bie op de Bábi mienskip, dêr't ek in tal godgelearden en eardere t.eology
studinten by hearden, wie, dat de skriuwer sjeo lit dat ec de hlamityske tinkwiz.e
en leare goed yn'e macht bat as ec de oansp:aalc fan de Báb, dat dy de profesijen
fan de hlam ferfolle bat. bewiist Bahá'u'lláh rop de Bábis op datjinge wurdich te
wêzen wat de Báb har tabetroud hie en dêr't safolle har libben manmoedig foar jûn
hienen. Hy dage har ut net allinne har persoanlik libben yn oeriemtimming mei de
godlike learingen te bringen, mar har mienskip tagelyk ta model te meitsjen foar
de heterogene befolking fan Baghdad, de Iraakse provinsjehaadsred.
Hoewol't de bannelingen yn och sa earmoedige materiële omstannichheden
libben, waarden hja tige stimulearre troch dy fisy. Jen persoan ut dat selskip, hy
hjitte Nabil, dy't letter in detaillearre skiedskriuwing oec sawol de beliedsperioade
fan de Báb as dy fan Bahá'u'lláh neilitte soe, bat de geastlike yntensiteit fan dy
dagen beskreaun:
"Mennich jûn libben op syn minst tsien minsken fan dadels dy't mar in stoer
kosten. Nimmen wist fan wa't eins de skuon, de mantels of de boppeldean wienen,
dy't se yn'e hûs hienen. Elk dy't nei de merk gie, koe sizze, dat de skuon oan syn
fuotten sines wienen en elk dy't Bahá'u'lláh besocht koe bef'estigje, dat de mantel
en it kleed dat er dan oan bie, fan him wienen. 0, de freugde fan dy dagen en de
blydskip en it wOnder fan dy oeren!" 17
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De komulêre fertsjinwun:lip fan Perzië dy't troch hienen dat de Bábi episoade"
syn ti.id hán bie, besauden har doe't se fernamen dat de mienskip fan ballingen
stadich mar wis in respektearre elemint waard dat in soad ynfloed krige yn de
Iraakse povinsjehaadstêd en de stêden der omhinne. Om't fcnkate fan de
belangrykste grêftombes fan de sjiïtyske Islam yn dy krite leinen. waard in
oanhäldende streant fan Perzyske pilgrims ek bleatsteld, en dat ûnder de meast
geunstige omstannicbheden, oan in fernijde Bábi ynfloed. Under de hege
funksjonarissen dy't Bahá'u'lláh yn it ienfäldige hûs dêr't Hy wenne opsochten,
wienen pinsen fan de keninklike famylje. Ien fan harren wie sa optein troch dy
ûnderfining, dat er op it wat naïve idee kaam dat by, as er in duplikaat fan it
gebou yn de tunen fan syn eigen bûten delsette soe, eat fan de a1mosfear fan
geastlike suverens en ûnthechting dy't er kaart ûnderfûn bie, wer ta libben komme
litte koe. In oarenien, dy't noch sterker aangrepen wie troch syn besyk, spriek tsjin
syn freonen it gefoel ut dat "as alle smerten fan'e wrfild yn myn hert op.kroppe
wêz.e soenen, dan soenen se foar myn gefoel allege3!" ferdwine as ik ti.chteby
·
Bahá'u'lláh wie. It is as wie ik it paradys sels yngien... 018
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De Ferlamd.iging yn de Tun fan Ridván

Yn 1863 omearre Bahá'u'lláh dat de tiid kommen wie om in pear fan de minsken
om Him hinne it boadskip bekend te meitsjen dat Him yn it tsjuster fan de SiyáhOiál tabetroud wie.
Dat beslut foel gear mei in nije fase yn de opposysjeka.mpanje tsjin Syn wurk,
dêr't de sjüetyske Moslim geastlikheid en fertsjinwurdigers fan de Perzyske
regearing ûnmeilydsum mei trochgien wienen. Om't se bang wienen dat troch de
byfal dy't Bahá'u1láh ûnder hege Perzyske besikers oan Irak begûn te krijen it
entûsjasme by it folk yn Perzië ek wer oplögje soe, oefene de regearing fan de
Sjah druk ut op de Ottomaanske auteriteiten om Him nei in oar plak yn it ryk te
hingen, fier fan de Perzyske grins. Op't l~t joech de Turkse regearing ta oan dy
druk en noege de banneling ut om Him as har gast yn'e haadstêd Konstantinopel
nei wenjen te setten nettsjinsteande de hoflike wwden dêr't it boadskip yn steld
wie, wie it dudlik dat it de bedoeling wie dat Hy die wat se fregen. 19
De aandacht fan it lytse keppeltsje bannelingen bie him ûnderwilens net a11inne
konsintrearre op de pe™>an fan Bahá'u'lláh mar ek op Syn utlis oer de learingen
fan de Báb. Hieltyd mear fan har wienen der fan oertsjûge rekke dat Hy net
allinnich spiek as foarstanner fan de Báb, mar dat Hy ek de folle grutte-re saaie.
dêr't de Báb fan sein bie dat er op bannen wie, fertsjinwurdige. Ein april 1863
waard dat befestige, doe't Bahá'u'lláh - de jûns foar't Hy öfreizge nei
Konstantinopel - in pear fan Syn selskiplju byinoar rop yn in tun, dy't letter de
namme Ridván ("Paradys") krige, en har de kearn fan Syn opdracht yn fertrouwen
te witten die. Hoewol't de tiid noch net kommen wie om it algemien bekend te
meitsjen, betrouden de taharkers yn de folgjende fjouwer jier fertroude freonene
stadichoan it nijs ta dat de beloften fan de Báb yn ferfolling gien wienen en dat de
"Dei fan God" oanbrutsen wie.
De krekte omstannichheden dêr't dy fertroulike meidieling yn dien waard birme,
yn de worden fan de Bahá'i autoriteit dy't it bêst op'e hichte is fan de tsjûgenissen
ut dy perioade, "yn sa'n ~ bewuolle, dat it 1akomstige histoarisi net tafalle
sil om dê.r yn troch te kringen".'20De aard fan de ferlrundiging kin nei wearde skat
wurde troch in soad fan Bahá'u'lláhs lettere geskriften dêr't Hy aloan wer yn nei
Syn opdracht ferwize soe.
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"It doel dat de grûnslach foarme fan de hiele skepping is de iepeobiering fan dy
heecmt fedleveo, dy billicmte Dei, de Dei dy't yn Syn Boeken en Geskriften
oeamd wurdt de Dei fan God, de Dei dy't alle Profeten. en de Utfencarden, en de
hilligen oanskogie wold himm"21
".•.dit is de Dei dat it miaskdom it antlit oaoskögje en hearre kin fan de Foarseine.
De rop van God klinkt op en it ljocht fan Syn antJit fedjocbtet de minsken. It
fOCFt alle mindren om elk spoar fan idele worden fan de tafel fan syn hert te
wiskjen en iepen en sûnder foaroantielen it each te slaan op de tekens fan Syn
~ de bewi1.en fan Syn Boadskip en de symboalen fan Syn bearlikhead."22 .

Lykas yn Bahá'u'lláhs ótlis oer it boadskip fan de Báb hieltyd wer mei klam sein
wurdt, hat God mei it iepenbierjen fan Syn wil primêr ta doel in transformaasje
fan it minskelik karakter te bewurltjen om yn har dy't harkje de morele en
geastlike kwaliteiten te ûntwikkeljen dy't yn'e natuur fan de minske ferburgen
lizze:
"O .Minskm, sierje jini tooge mei opjochteDs en jim sieie mei de kosthere
earlikem. Hoedzje jim, o nriu;ken, t1at jim Dimmen fmiede. Wês de fertrouwelingcn fan God ûnder Syn skepsels en it sym.boal fan Syn edelmoedigem ûnder Syn
folk. .•"23

"Fatjoch1sje en hilligje jim hert; lit it net ûntwijd wunle troch dë toamen fan bate
of de stikels fan kweawilligeos, funme wenje yn ieo wràld en binne skq,en troch
de WIRing fan ieo W-tL ~ is by dy't mei allr- mimken omgiet yn in gea.,t fan
ufelste wolwillilP)S en leafde"24

Fan de agressive bekearingsiver dy't yn eardere tiden it stribjen om religy bekend
te meitsjen tekene bie, wwdt ferldearre dat dat de Dei fan God ûnweardich is. Elle
dy't de lepenbiering erkend bat, bat de plicht om dyjingen fan wa't er tinkt dat se
syltjende binne, dêryn mei diele te litten, mar de reaksje moat er aJhiel oan de
taharlrens oerlitte:
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"Bewiis iooar fmlraachsnmms, goedwilligieos en le.afde. Mocht immen ûndec
jimme net bysteat wêze in bepaalde wierheid te fdsjeo en bim ympanne om dy te
begripeo, lit dan yn
petear mei bim in geast fan utaste moolikeos en
goedwilligieos sjm.••"

Jimme

"lt is de heechste plicht fan de minske yn diZ7.e Dei dat diel fan de stream fan
genede te krijen, dat Gcxl foar bim utstoart. üt dêrom nirnrneo achtslaan op de
grutte fan syn ûntfanklikem..."26
Tsjin de eftergrûn fan it bluodrige banen yn Perzië learde Bahá'u'lláh Syn
folgeliogen net allinne "u jimmc «bie wm:de is dat betta- ~ seis te deadzjen",
mar Hy 1rune har ek oan in foarbyld te wê7.en yn hearrigem oan de boargerlike
autoriteiten: "Yn alle Immen dêr't leden fan dit folk wage, moatteJpa har Joyaal,
earlik en op:jocht foar de regearing fan dat Jan oer ha1de en drage."
'
De omstannichheden om it ófreizgjen fan Bahá'u'lláh ut Baghdad hinne lieten op
dramatyske wize de krêft fan dy begjinsels sjen. Yn mar in pear jier wie in groep
bûtenlänske ballingen, waans kommen yn de streek erchtinken en ófkear fan de
kant fan har buorlju oproppen hie, ien fan de befolkingsgroepen worden dy't meast
respektearre waarden en in grutte ynfloed hienen. Sy fertsjinnen har brea mei goed
riilllende bedriuwen; as groep waarden hja bewûndere om har goederjouskens en
har rjochtskepen hàlden en dragen; de fûle beschuldigingen fan relegieus fanatisme
en geweld, mei iver fersp-aat troch funksjonarwen fan it Perzyske konsulaat en
leden fan de sjiïtyske Moslim geastlikheid, hiene gjin ynfloed mear op de publike
opiny. Doe't Bahá'u'lláh op 3 maaie 1863 ut Baghdad ried, beselskippe troch Syn
famylje en dyjingen fan Syn selskiplju en tsjinners dy't utkearen wienen om Him
nei Konstantinopel te begelieden, wie Hy immen wurden dêr't men tige wiis mei
wie en heech by op seach.
Yn de dagen flak foar Syn ofreizgjen kaam in streani fan foarname persoanen,
dêrby ek de gûvemeur fan dy provinsje sels, nei de tun dêr't Hy Him tydlik nei
wenjen set bie. In soad fan harren kaam fan grutte ófstän om har achting te
betsjûgjen. Omstanners fan dat öfreizgjen bawwe yn oandwaanlike wurden skreaun
oer it jûchhei, dêr't Hy mei begroete waard, de triennen fan in grut tal taskögers
en de soarch fan de Ottomaanske autoriteiten en pleatslike funksjonarissen om har
besiktt te earjen.28
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Nei de ferkundiging fan Syn sinding yn 1863 begûn Bahá'u'lláh in tema ut te

wurkjen dat al yn "Het Boek van Zekerheid" nei foaren brocht wie. lt ferban
tusken de wil fan God en it ûntwikkelingsproses dat de geastlike en seedlike
kapasiteiten dy't latent yn'e minsklike natoer oanwêzich binne ta utering komme
lit. De utlis dêroer soe yn de restearjende tritich jier fan Syn höben in sintraal
plak in Syn geskriften ynnimme. De godlike werklikheid, sa ferldearret Hy, is net
te begripen en dat sil ek altyd sa bliuwe. Hakker wurden der yn it minsklik tinken
ek brûkt wurde foar de godlike natoer, se slaan allinne op it minsklik bestean en
binne de p-odukten fan minsklik besykjen om minsklike ûnderfiningen te
beskriuwen:
"Fier, :6eJ- mei it wêu fan Jo gloatje wat de stjedike mimke fan Jo beïfStigje kin
of Jo lalkriuwe kin of de lof dêc't er Jo mei ferlJeadikje kin! Hokket" plicht Jo Jo·
lsjÜlllefS ek. oplein ba om Jo majesteit en gloarje op'en heecbsten te p:üzgjen dat
is dan allinne mar in teken fan Jo geoede foar bar Off', sadat ]tja yn steat steJd
warde meie barsels te ferhee2ien ta de steat dy't oan har inedik wê7.eo. ferliend is,
de steat fan barsels t e ~ ~

"Foar eJk skap en fa:ljochte hert is it dódlik dat God. de net te kinnen Fssimje. it
godlik Wêzeo, ûnmjitlik fier stiet boppe elke ~like eigenskip, lykas licbaamlik
best.ean, op- en delgong, foar- en efterótgoog. Fier is it fan Syn gloarje, dat de
minsh1ce tonge Syn lof oei beheanm ferlwndigie kin of dat it mindcehert Syn
boaiemle$ mysreatje begripe kin. Hy is en wie ahyd ferlJurgen yn de alfilde ivichheid fan Syn Wêzeo en sil foar ivich yn Syn Wmldikheid fedugeo bliuwe foar it
mim)c]j)c

eacb...n30

Wat de minske ûnderfynt as er him keart ta de Skepper fan al it besteande binne
de eigenskippen dy't ferbûn binne mei Gods hie1tyd werlcommende Iepenbieringen:
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"Mei.'t de doar ta <r. kemrisse fan de Alalde fan'e Dagen foar alle wêzem s1eUm is
liet de Boame fan ûneinige gaiede dy strieljeode Juwielen fan Hillichheid ut it
iyk fan de geast oan't ljocht komme yn de eale foarm fan de minskhlce timpel en
ieprnbiere dy oan alle mindcm, sadat bja oan de wrikl de geheimen fan it
ûnferoarlike Wê7.en meidie1e kinoe en fertelle fan de subtiliteiten fan Syn
ûnfergonklike F.wnsje. n31
"Dy hillige Spege)s... binne allegear de Belichemingen op ieme fan Him, d:y't de
sintra1e I.Jochtbol is fan it hielal, Syn mimje en uteinlik Doel Ut Him kom.t har
keooisse en .krêft; oan Him ûotsimt har soevereiniteit De skjintme fan har antlit
is allinne mar in ~ fan Syn byld en har iepmbiaing in teken fan Syn
ûnsljemke gloarje.....32

Gods Iepenbieringen ferskille net wêzentlik fan inoar, hoewol't it ferlet dêr't se yn
foarsjogge fan tüdrek ta tüdrek feroaret en sadwaande is de respons by elke lepenbiering wer \Dlyk:
"Dy attributen fan God binne net, en waarden nea, oan bepaalde Profeten yn't
bysûnder ferlieod en oan oaren ûotbalden. Nee, alle Profeten fan God, Syn
geumtelingen, Syn hi1lige en utfedwde Boadskippen, binne sûoder ótsûodering de
dragers fan Syn nammen en de belicbemingeo fan Syn attnooteo. Hja feiskille
allinne yn de -vntimiteit fan har iepenhiering en de mear of minder sterke krêft fan
har )jocht..•,.33"

Hja dy't de religy bestudearje wurde moanne om net ta te stean dat teologyske
dogma's of oare foaro~tte mieningen bar der ta bringe om ûnderskie te meitsjen
tusken har dy't God brûkt hat as kanalen fan Syn ljocht:
"Hoedzje jimme, 0 Jeauwigen yn de lenheid fan God, dat jun net yn de fedieding
komme it mimte ûnderskie te meitsjen tusken bokker manifestaasje fan Syn Saak
dan ek, of tusken de tekens dy't har 1epeobiering begelaat en oantsjut bawwe. Dit
is yndie de wiere bdsjutting gan godlike Jeobeid, as jun hearre by har dy't dy
wierheid begrqJe en driyn kauwe. W&. der boppedat wis fan dat de wurken en
hannelingm fan elk fan de Manifestaasjes fan God- ja alles wat op har slacht en
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alles dat hja yn'e takomst iqx:obictje meier lroch God beskikt waarden en in
wjospegeliog bione fan Syo Wtl en Plan..."34
Bahá'u'lláh fergeliket de tuskenkomst fan de godlike Iepenbiering mei it
werkommen fan de maitiid. De Boadskippers fan God bi.one net allirme leararen,
hoewol't dat ien fan har wichtigste funksjes is. F.arder bat de geast fan har wurden
tegearre mei it foarbyld fan har libben, in tige djip wurlcjende motiveaningskrêft
en it fermogen in fundamentele en bliuwende feroaring tewei te bringen. Har
ynfloed iepenet nije riken fan ynsjoch en sukses.

"F.n. om.'t der gjin ban fan direkte miemkip wê7.e kin dy't de ieoe wiere God mei
mlde oerieokotmt bestcan kin tuskm it
feigooklike en de hige, it tafallige en de Absolute, bat Hy bestikt dat yn elk
tiidrek en elke beskt'lcking in suvere en ûobesmette Siele yn de keoinkriken fan
hime1 en ieme iepenbiere wunlt... uat 1Ioch it ljocht fan de neafaleode lieding, m
bek1aaid mei de beecbste soevereiniteit, hawwc Ilja (de Boadskippers fan God) de
opdracht om de ynspiraa;je fan bar waadeo, de ulslrielingen fan bar ûnfeilbere
syn SkqJpiog fabynt, en der gjin

gienede en de billigjeole koelte fan Har Iepenbiering te bûken om elk loogerend
bene m elke ûntfanklike geast te suvren fan it grom en it stof fan ienlske soargen
m tdJeiningen. Dan en allinne dan sil it Pin fan God, fedu:p. yn de
wmlikbeid fan de ll1Ïmke, oan it ljocht lcomme... en it :6mel fan Syn iepenbiere
hearlikheid plantsje op de top fill1 mioskme bene. "35

Sûnder dy yngreep ót de wrfild fan God bliuwt de minslike natoer de finz.ene fan it
ynstinkt, en fan ûnbewitten ûnderstellingen en gedrachtspatroanen dy't kulwreel
bepaald binne:
"Nei't God de wr.îld en al itjinge dat der yn h"bbet skepeo bie. fedreas Hij (God)__
de mioske it uoike famogen te fedieoen Him te kennen en 1eaf te bawwen - in
fennogeo dat besköge wurde moat as de besieljeole kreft., it wicbticmte doel en
de grûns1acb fan de biele skepping... Op de djipste wcrldileheid fan alles wat
skepeo is bat Hy it ljocbt fan ien fan Syn Nammen skine litten en it ûntfaoklik
:makke foar de beartikheid fan ié.n fan Syn P.igendáppen- Op it w&mdilee fan de
mioske lykwoJs rjocbte Hy de g1aos fan al Syn Nammen en eigenskippen en
:makke bim ta in spegd fan Syo eigen wêzeo.
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Ut alles wat skepen wie waard allinoe de minske ótfedwd foar sa'n geuost e11
sa'n bliuweode rynskem.
Dy krêfteo dêèt de... Boame fan himelske lieding it wêzeotlike fan de mimkf
mei bejeftige bat, liZ7.e lykwols yn bimsels ferlugen, lym de flam yn de kearsf
ferlugen is en de ljochtstrie1en yn de lampe oanwêzich binne.
De ótslrieliog fan dy krêfteo kin troch wriJdske bepltm fel1sju.mc wurde,
J:ym it ]jocbt fan de sinoe fedugen bliuwe kin ûoder it tóch en de SDlOa['gemi
dy't de spegel bedekke. Noch de kearse noch de lampe kin troch eigen kiêfl
begjime te lrioeo, noch sil it foar de spegel ea mooglik wêze om bimsels fan il
tóch te befrijeo. It is foJslein dódlik dat de lampe nea hioe kin ear't er oamtu1sell
is, en dat de spegel nea it byld fan de sinne werjaan kin of har ljocbt en mu
hearlikbeid wjaspege.le kin as it tóch der net öffage wurdt."36
De tiid is kommen, bat Bahá'u'lláh sein, dat it minskdom it fermogen en de
gelegenheid beide bat om it hiele panorama fan syn geastlike ûntjouwing as ie11
inkeld p-oses te sjen: "Sûodet- wjerp is dy Dei, want hy is as in each dat ~
op ferfleine tideo en ieuwm, en lyk in ljocbt yn de tsjlJStalm fan de tiden." 7 U1
·sa'n each besjoen moatte de folgelingen fan de fan miening ferskillende religieuze
tradysjes der nei stribje te begripen wat Hy "it ûnferoarlike Leauwe fan God"3 :
neamd bat, en de wichtichste geastlike driuwfear derlàn te ûnderskieden fan de
feroarjende wetten en tinkbylden, dy't iepenbiere waarden om te foldwaan oan de
behoeften fan in minslike mienskip, dy't him hieltyd fierder ûntjout

"De Profeten fan God moatte beskoge wurde as dokters waans taak it is om il
wolwê1.en fan de wräkl en har folken te befoarderjeo, sadat hja troch de geast fall
ienheid de syktc fan in ferdieJde wräkl geob.e kinne... Gjin niget dus dat de
bebanoe1iog dy't de dokta- yn diu.e tiid foar:skriuwt net alhid gelyk is oan deselde
dy't Hy earder :foarskreau. Hoe soe it oars ~ dat de kwalen dêèt de sike oao
lijt yn elk stadium fan syn syktc in apart geoêsmiddel freegje. Op deselde wiu
hawwe de Profeten fan God alle keareo. dat hja de wrikl ferlodlte hawwe mei de
swide slriden fan de Moamstjer fan godlike 1ceonis,e bieltyd wer de folkeE
op:ORm it ljocbt fan God oan te Dimmen troch dy middels, dy't it bêstf
beäotwurdzje oaD de easken fan de tiid d&'t se yn ferskynden .."39
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Net allinne it hert, mar ek it ferstan moat him wije oan dat ûntdekkingsposes. It
ferstän, ferklearret Bahá'u'lláh, is it gru.tste geskink fan God oan de minske, "in
tdcen fan de iepeobiering fan. .• de soevereine ffear"40
Allinne troch him frij te meitsjen fan oerurven dogma's, religieus of materlalistysk,
kin it ferstan in ûnöfhinklik ûndersyk oei it ferbän tusken it Wurd fan God en de
ûnderfining fan it minskdom begjinne. By sa'n geastlike speurtocht is foaroardiel
in wichtich obstakel: "Wankögie... de bemiDJen fan de ieoe wiere God net te
krytysk te sjeo oei wat nrimkm sein en skreaun bawwe. Lit har datjinge wat sein
en skreaun is leaw.r beoei komme mei in gieast sûndel' foaroardielen en mei
leafdefolle sympaty.""'1
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Wat alle oanhingers fan elk religieus systeem yn de wrfild mienskiplik hawwe is
de oertsjûging, dat de siele troch godlike Iepenbiering yn kontakt komt mei de
wrfild fan God, en dat krekt dy relaasje it libben wiere betsjutting jout Inlcelde fan
de wichtichste passaazjes yn Bahá'u'lláhs geskrift.en binne deselden, dy't de aard en
de rol fan har dy't de kanalen fan dy lepenbiering binne, de Boadskippers of de
"Manifestaasjes fan God", yngeand behannelje. In hieltyd werkommende analogy
yn dy passaazjes is dy fan de sinne. Hoewol't de sinne bepaalde eigenski.ppen mei
de oare himellichems fan it sinnestelsel dielt, ferskilt se der yn dy sin fan dat se
seis de ljochtboame fan it stelsel is. De planeten en de moannen wjerkeatse ljocht,
wylst it ûtstrieljen fan ljocht in eigenskip is dy't ûnskiedber mei de aard fan de
sinne ferbûn is. lt stelsel draait om dat mu1punt hinne, elk part wurdt net allinne
troch syn eigen gearstalling beynfloede, mar ek troch syn relaasje mei de

.
ljochtboame fan it stelsel.42
Analooch dêr aan, ferldearret Bahá'u'lláh, ûooerskiedt de minslike
persoanlikheid, dy't de Manifestaasje fan God mei de rest fan de minsken dielt,
har sa fan de oaren,dat dat har gaadlik makket om te tsjinjen as kanaal of
ynstrumint foar Gods Iepenbiering. Skynber tsjinstridige refe.rimjes aan dy
twaliddige rang, dy't bygelyks aan Kristus taskreaun wordt,43 foarmje troch de
skiednis hinne it grutte tal boamen fan religiew.e betizing en twaspjalt Bahá'u'lláh
seit oer dat Onderwerp:

"Alles wat is yn'e himel en op imle is in direkt 1sjûgmis fan de iepenbiering fan
de attnàuten en de nammen fan God... Boppe alles is dat wier foar de mimke dy't
mim alles wat skepen is... utkeazen is foar de gloarje fan sa'n ûndersldeding. Want
yn bim binoe alle attnlutm en nammen fan God Jatint iepmtiere op in wi7.e dy't
dy fan oare skepiels te hoppen giet_ F.n fan alle llûJNCm binoe de Manifestaasjes
fan de Sàme fan de Wierlleid it 111eêmt folslein. it ~ ûoderskieden en it
1ret1ikst. Wat mear ia, al it oare bûten dy Manifestaasjes hobet troch de ~
fan harren W-d en beweecbt en bestiet 1roch de ótstoartings fan harren gmede. "44
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Troch de hiele skiednis hi:nne bat de oertsjûging fan leauwigen dat de stifter fan
har eigen godstsjinst in wiyk plak ynnaam, altyd wer, laat ta ferheftige
spekulaasjes oer it wêren fan de Manifestaasje fan God. Dy spekulaasjes waarden
lykwols tige hindere troch de swienichheden by it ynterpretearjen en ferlclearjen
fan allegoaiyske taspilingen yn de eardere geskriften. It besykjen fêste foarm te
jaaJl oan algemiene opfettings troch godstsjinstige dogmatiek is yn de skiednis
earder in krêft west dy't twaspjalt siedde as dat er minsken byinoar brocht
Feitliken binne der, nettsjinsteande de soad enerzjy bestege oan it beoefenjen fan
de t.eology - of miskien krekt dêrtroch - hjoeddedei yngeande skelen Onder
Moslims oer de rang fan Mohammed, ûnder Kristenen oer dy fan Jezus en ûnder
Boedhisten oangeande de Stifter fan harren godstsjinst It bat mar al te dudlik
bliken dien, dat de striidpmten, dy't ut dy en oare nûeningsferskillen untstien
binne binnen elke tradysje apart, teminsten like earnstich wienen as de kwestjes
dêr't in leauwe troch skaat waard fan har susterleauwe.
Tige wichtich foar it begripen fan Bahá'u'lláhs learingen oer de ienheid fan de
godstsjinsten binne dêrom Syn feddearringen oer de rang fan de opinoar folgjende
Boadskippers fan God en de funksje dy't troch harren ferfolle is yn de geastlike
skiednis fan it minskdom:
"FJk fm dy Manifestmjes fan God bat in twaliddige rang. De ieoe is de rang fm
inkeld ferpstliláng en wêreodilre ieobeid. Wat dat aangiet wike jimme net of
fm de wiaheid, as jimme bar aliegean-e by im namme neame en oan bar allegear
dese1de eigeskippen ta.miuwe..
De oare rang is dy fan it ûooeiskie en dy beart ta de wráld fan de skepping en
bar bebeininl1"' Dat oaogeande besit elke Manifestaasje fan God in eigen
persoao)ikheid,

m. foarbeskikte

lepenbiering en apart mbeakeoe behehringen Elk

fan bar draacht in oare namme, bat in spesiale eigmskip. fafoUet in bepaalde
Sinding...
Sjoeo. yn it ljocht fan bar twadde rang. •• mauift:Sleatje bja fo1sleine tsjinstbtrem,
uterste earmoed en siferje bja harse1s folslein wei. Lym Hy seit: "Ik bin mar in
minste, kreltt as jimme..."
Soe ien fan de alles omfetsjeode. Manifestaasjes fan God ferkleatje: "Ik bin
God", dan S(Idd Hy w:iswia de wiaheid, en cl&- is giin mis op. Want 1mclt bar
Iepeobiering. har attrihiten en na.mmen wunft de lepenbiering fan God, Syn
namme en Syn aunöuten bekend makke oan de wrakl... Fn. as ieo fan harren
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feddeatje soe: "Ik bin de Boadski.wer fan God," dan spekt er likegoed de
w:iemeid, sûnder mis... Yn dat ljocbt besjoeo binne hja allegeane Boadskippers fan
dy folmakke Kening, de ûnferoarlike Essinaje... F.n soeoe hja sizze: "Wy binne de
tsinnels fan God, dan is dat ek in dódlik feit dat sûnder mis wier is. Want hja
binne iepenbiere yn de heechste steat fan tsjinstberem, in tsjimtberens sa't gin

DJi:mke dy ea berikke kin" ...45

"Sa komt it dat wat hja ek siz7.e, oft it no slacht op it ryk fan godlikheid,
heaiskippij, of op it ryk fan de Profeten en Boadsk:ippers, Behoeders, Apostels of
Tsjinoers, alles sûnder in swym fan twifel wier is. D&om moatte dy uts(raken...
goed oert.ocht wurde, S3'lat fe1"Skilleode utspaken fan de Manifestaasjes fan de
Net-sjoeoe en de Moamsda!re'll fan Hillicbheid net langec de siele yn ûnstjoer en it
fastän yn betizing hinge.~
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In Jimmeroan-Fierdergeande Beskaving•..

Yn diz.re alinea's leit in perspektyf besletten dat it meast ûtdaagjende skaaimerk is
fan Bahá'u'lláhs utlis oer de funksje fan de Manifestaasje fan God. Hy seit dat
godlike lepenbiering de driuwende krêft fan de beskaving is. As dy komt wurdt
syn transformearjende ûtwurking op it ferstän en de geast fan har dy't der op
reargearje reprodusearre yn de nije mienskip dy't stadichoan stal kriget om har
religieuze ûnderfiningen hinne. Der ferskynt in nij mulpunt fan loyaliteit, dat
folken mei in tige grut ferskaat oan kultueren har yn behelje litte; de muzyk en de
ketmst gripe symboalen oan dy't in folie rikere en in mear folwoeksen ynspiraasje
oerbringe; in radikale werdifiniearing fan de begripen goed en kwea makket it
formulearjen fan nije wetboeken foar boargerlik rocht en gedrach mooglik; der
wurde nije ynstituten yn't libben roppen om utdrukking te jaan oan ympulsen fan
morele ferantwwdelikbeid dêr't foarhinne gjin achtop slein waani of dy't ûnbekend
wienen: "Hy wie yn'e wri1d. en de wra1d is 1roch Him wurden..."'4? Neigeraden de
nije kultuer him ûntjout ta in beskaving, assimilearret hja ferwurvenheden en
ynsichten fan earder tiden yn in grut tal nije kombinaasjes. Elementen fan eardere
kultueren dy't net opnommen wurde kinne bliede dea of wurde opnommen troch
marzjinale eleminten ûnder de befolking. lt Wurd fan God skept nije
mooglikheden likegoed yn it yrxlividuele bewustwêzen as yn de minslike
ferhaldingen.

"Elk wurd dat ta Gods mûle ótgiet. is laden mei sa'n kreft dat it elk mimlik
lichem mei oij h"bben besidje kin... Alle wûmlere WUiken dy't jim yn diu.e wràlct
~ bione sich1hec 1roch de wudrm fan Syn heecmte en mea& faheven
Wil, Syn wûoderlJaarlik en ûnferoarlik Aan... Amper is dat skittetjende wurd
ó1spu1sen of de besieljeode kreft dedao. dy't yn alles wat skqJel1 is besûet, ropt
de middels en ynstruminteo. yn't h"bbe:n dêr't sokke wmken mei ta stán lxocht en
foWein makke wmde kime... Yn de kommeode ûid sille jim wiswier dingen sjeo,
dêr't jimme foadrinne rea fan heard hawwe. .. Elke letter op himse]s, dy't ta God,
milJe ótgiet. is mei tjocbt en reden in memmek:tter, en elk wunl dat urere wunlt
trocb Him, Dy't de Boame fan'e godJike iepenbiering is, is in memmewunl..."48
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Yn diZl.e alinea's leit in perspektyf besletten dat it meast ûtdaagjende skaaimerk is
fan Bahá'u11áhs ûtlis oer de funksje fan de Manifestaasje fan God. Hy seit dat
godlike lepenbiering de driuwende krêft fan de beslcaving is. As dy komt wurdt
syn transformearjende utwurking op it ferstän en de geast fan bar dy't der op
reargearje reprcxlusearre yn de nije mienskip dy't stadichoan stal kriget om har
religieme ûnderfiningen hinne. Der ferskynt in nij mulpunt fan loyaliteit, dat
folken mei in tige grut ferskaat oan kultueren har yn behelje litte; de muzyk en de
keunst gripe symboalen oan dy't in folle rikere en in mear folwoeksen ynspiraasje
oerbringe; in radikale werclifiniearing fan de begripen goed en kwea makket it
formulearjen fan nije wetboeken foar boargerlik rocht en gedrach mooglik; der
wurde nije ynstituten yn't libben roppen om ût.drukking te jaan oan ympulsen fan
morele ferantwurdelikheid dêr't foarhinne gjin achtop slein waard of dy't ûnbekend
wienen: "Hy wie yn'e wra1ct, en de wrild is 1Ioch Him wun:kn. .."47 Neigeraden de
nije kultuer him ûntjout ta in beskaving, assimilearret hja ferwurvenheden en
ynsichten fan earder tiden yn in grut tal nije kombinaasjes. Elementen fan eardere
kultueren dy't net opnommen wurde kinne bliede dea of wurde opnommen troch
marzjinale eleminten ûnder de befolking. It Wwd fan God skept nije
mooglikheden likegoed yn it yndividuele bewustwêz.en as yn de minslike
ferbaldingen.

"Elk wunl dat ta Gods mûle ótgiet. is laden mei sa'n k:rêft dat it elk mimlik
lichem mei nij höben besielje kin... Alle wtindere wurken dy't jim yn dizze wii1<l
oamkögie, biooe sicbtba- troch de wurkm fan Syn heecmte en mem femeven
W-11, Syn wûmerl>aarlik en ûnferoadik Plan... Amper is dat skitterjeode wunl
1ÎISpll1SCll of de besieljende bêft denan, dy't yn alles wat skqal is besûet, ropt
de middels en ymtrumintm yn't h"bben dêr't sokke wmken mei ta stin lxocht en
foJslein makke ww:de kime.- Yn de M>llllllmle 1iid sille jim wiswier dingen sjeo,
dêr't jimme foarhirme nea fan heard bawwe. .. Elke letter op himsels, dy't ta Gods
mruc ûtgiet. is mei tjocbt en reden in memrndetter, eo elk wunl dat uttte wunll
1Ioch Him, Dy't de Boame fan'e godlike iepenbieriog is, is in memmewurd... "48
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De rige fan godlike lepenbiering is neffens de Báb "in poses dat gjin begjin bie
en gjin ein hawwe si1..-i9 Hoewol't it Boadskip fan elk fan de Manifestaasjes
beheind is yn tiid en yn de utwurking dy't it hat, is it in wêzentlik ûnderdiel fan in
oanbäldende, him Ontjouwende iepenbieriog fan Gods macht en wil:
"Bcskögje mei jün inmik each de rige fan op inoar fo]gieode Jepenbiaingen dy't
de Manifestaasje fan Adam mei dy fan de Báb feroine. Ik tsjûgje foar God dat in
e1k fan dy ~ delstjoml waard troch de wurläng fan de Wtl en it Plan
fan God. dat e1k de drager wie fan in bepaald boadskip en dat oan elk fan har in
god1ik iepenbia"e Boek tabetrout waant..• De omfaog fan de lepeobiering dêèt in
elk fan har mei 1yks1ein waant wie dódlik. ofbakene...1150

By einsluten begjint der, neigeraden dat de geastlike boamen fan in hieltyd fierder
ûntjouwende beskaving utput reitsje, in iroses fan desyntegraasje, sa't dat yn de
hiele wráld fan waar te Dimmen ferskynsels hart. Bahá'u'lláh makket wer gebrûk
fan de oerienkomsten dy't de natoer Him biedt, en fergeliket dat hiaat yn de
ûntjouwing fan de beskaving mei it begjin fan de winter. De morele libbenskrêft
wurdt minder, lykas de maatskiplike gearhing. Utdagingen dy't men earder oerwOn
hawwe soe, of omset hawwe soe yn mooglikheden ta ûndersyk en sukses, wurde
net oer te kommen baniêres. De godstsjinst ferliest har betsjutting en it eksperimentearjen rekket stadichoan sûnder ferban, sadat de maatskiplike twaspjalt aloan
slimmer wurdtUnwissens oer de betsjutting en de wearde fan it libben jout hieltyd
mear eangst en betizing. Sprekkend oer dy tastän yn us eigen tüd seit Bahá'u'lláh:

"Wy kinoe k1ear waamimme hoe't it hie]e minskdotn midden yn grutte, net
foarsjoeoe rampen leit Wy s.ioMe dat it swu besocht en ûntnnchtere weikwynt
op syn sükbêd. Hja dy't dronken büme fan femyldiog hawwe har 1uskeo it
minskdom en de godlike en ûnfeilbere Dokta' set Sjocb boe't hja alle rni:n;ken,
barsels derny, fertiisd hawwe yn de netten fan har D1îddisteo. Hja kinne de oarsaak
fan har sykte net fine en witte it ~ d d e l net. Hja hi1de wat rjocht is foar
krûm, en sjogge yn har fi:oon har fijm "51
Hieltyd as in godlike ympu]s oan syn doel beäntwurde bat, herhellet it (XOSe5 him.
Der ferskynt in nije Manifestaasje fan God mei in follere mjitte fan godlike
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ympiraasje foar it folgjende stadium yn it bewustwurden en de beskaving fan it
minskdom.

"Betiok: de oere dat de femevm Manifeslaasje fan God him oan de minsken
iepeobieret. F.ar't de oere oanbekt, is it Ala1de Wê7.en dat noch oan giin minske
bekend is en dat it Wurd fan God noch net sputsen bat, de Alwitteode yn in
wrakl dêr't gjin minske Him koe. Hy is mei rjocht en reden de SkeppeJ- SÛildel" in
skepping... Dat is wiswier de Dei dêr't fan skreaun is: "Oan wa sil yn dy Dei it
Il"_;,.1rr.,1,
"C:'- .,a_
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Oan't in part fan it minskdom begjint te barkjen nei. de nije lepenbiering, en in nij
geastlik en maatskiplik model stal begjint te laijen, libje de minsken yn geastlik
en moreel opdcht fan de lêste bewyskes fan eardere godlike jeften. De rûtinesaken
fan de maatskippij wwtle faaks wol, faaks net ötbannele; wetten kinne folge of
negearre wurde; maatskiplike en politike eksperimenten kinne oanslaan of
mislearje; mar de boaiem fan it leauwe - dêr't gjin maatskippij ûnbeheind sûnder
bestean kin - is utput Oan de "ein fan'e tiden" en de "ein fan'e wräld" begjinne de
geastlik YJ)Stelden har wer la de skeppende Boame te kearen. Al kin it proses
Onhandich of betiz.end. ferrinne, al binne guon keuzes, dy't yn berie nommen
wurde, plomp en ûngelokkich, sa'n sykjen is in yntuityf antwurd op it besef, dat
der him yn it eardere libben fan it minskdom in öfgryslike wide kleau iepene hat. 53
Bahá'u'lláh seit dat de utwurlcing fan de nije Iepenbiering alles-omfiemjend is en
net bebeind bliuwt la it libben en de learingen fan de Manifestaasje fan God. dy't
it mulpunt fan de lepenbiering is. Hoewol't dy utwurldng net begrepen wordt,
kringt der hieltyd mear troch yn minslike oangelegenheden, sadat de
tsjinstridichheden yn algemiene ûndel'stellingen en yn de maatskippij bleatlein
wwtle, en it sykjen nei ynsjocb yntinser wurdt
De rige fan Manifestaasjes is in diminsje dy't ûnskiedber ferbûn is oan it
bestean, ferklearret Bahá'u'lláh, en dy sil trocbgean salang't de wräld bestiet: "God
bat Syn Boadskippers oei de ierde stjoero om Mo:r..es en Jezus op te folgjen, en sa
sil Hy trocbgean. 'oant de ein dy't gjin ein hat'..."54
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Wat beskêget Bahá'u1láh as it doel fan de evolósje, fan it minslik bewustwêz.en?
lt doel derfan is, sjoen yn it ljocht fan de ivichheid, dat God yn de spegel fan Syn
skepping hieltyd dudliker de werjefte fan Syn folsleinichheden sjocht en dat mei
de worden fan Bahá'u1láh:
"...elk skepsel seis en yn himsels en by de rang fàn de Maoifeslaasje fàn syn Hear
tsjûgje kiime sil dat der wiswifr gjin oare God is as Hy en dat sadwaande elk
skepsel syn wei fine sil oant de heecbste werklikheid oant de mimke neat
oanskögje kione sil sûndel- God deryn te kmnen."55

Yn de kontekst fan de beskavings.wednis wie it eacbmerk fan de op inoar
folgjende Manifestaasjes it minslik bewustwêz.en ta te rieden op de ienwurding fan
it minskdom ta ien inkele soart, ja seis as ien inkel organisme dat by steat is de
ferantwurdelikeos foar syn mienskplike takomst te oanfurdigjen: "Hy Dy't jimme
Hear is, de Aibermhertige," seit Bahá'u'lláh, "bat yn Syn hert de winsk om it hiele
rnmskdom as ien siele en ien lichem te sjen."56 Net earder as dat it minskdom syn
organyske ienheid oanfurdige bat, kin it syn direkte swienichheden yn'e mjitte
gean, lit stean dat wat har te wachtsjen stiet "It wolwêz.en fan it minsJcdolll", seit
Bahá'u'lláh mei klam, "syn frede en feilicbbeid wme ûoberikber, as syn ienbeid
net bliuweod ta stin bocht is. "57 Allimte ien wráldomfiemjende mienskip kin syn
bern it fielen fan inerlik betrouwen jaan dat besletten leit yn ien fan Bahá'u'lláhs
gebeden oan God: "Hokker plicht Jo Jo tsj:inoeis ek. oplein hawwe om Jo majesteit
en gloatje op in heechsten te p:iizgjeo, dat is dan allinne mar in teken fan Jo
geoede foar bar oer, sadat hja by steat steld wunle mcie om bar te femeffen ta de
steat dy't fedieod is oan bar üalik wêzen, de steat harsels te kennen. nSS A1inne
troch it berikken fan wiere ienheid kin it minskdom -paradoksaal genöch- syn
fecskaat en syn yndividualiteit folslein ûntwikkelje. Dat doel tsjinnen de
boadskippen fan alle Manifestaasjes fan God dy't yne skiednis bekend binne, de
Dei fan "ien keppel, ien hoeder".59 It berikken dêrfan, seit Bahá'u'lláh, is dat
stadium fan beskaving dêr't it minskeras no oan begjint
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Jen fan de analogyen dy't it meast ta de ferbylding sprekt en dy't net allinne de
skriften fan Bahá'u'lláh, mar ek yn dy fan de Báb foar Him te finen is, is de
fergeliking tusken de evolusje fan it minskeras en it libben fan it yndividueel
minslik wêz.en.It minskdom hat yn syn minskiplike groei stadia trochrûn dy't jin
tinke litte oan de perioaden fan de beukertiid, de bemejierren en de pubertiid by it
folwoeksen wurden fan syn yndividuele leden. Wy belibje no it begjin fan us
mienskiplike folwoeksenheid, bejeftige mei nije kwaliteiten en kansen dêr't wy
ynearsten noch gjin euvelmoed yn hawwe. 60
Tsjin dy eftergrûn is it foaroansteand plak dat yn de skriften fan Bahá'u'lláh jûn
wurdt oan it primipe ienheid net sa slim te begripen.De ienheid fan it minskdom
is it liedmotief foar it tiidrek dat oo begjint, de mjitstêf dêr't alle foarstellen foar
de ferbetteringen fan it minskdom mei hifke wurde moatte. Bahá'u'lláh ferklearret
mei klam dat der mar ien minskeras is; oerurven mieningen dat in bepaalde rasiale
etnyske groep op de iene of oare manier superieur is oan de rest fan it minskdom
binne nearne op fundearre. Om't alle Boadskippers fan God tsjinne hawwe as
bemiddelers fan de iene godlike Wil, binne har iepenbieringen lyksa mienskilik
erfgoed fan dy hiele minslike famylje; alle persoanen op ierde binne wettige
erfgenamten fan dy folsleine geastlike tradysje. Bliuwe by foaroardielen fan
hokfoar aard dan ek is skealik foar de belangen fan de maatskippij en is ek in
skeining fan Gods wil foar us tiidrek:
"O strideode fo1ken en slachten fan de ieme! Kear jimme antlit nei ienheid en lit
de swidem fan bar ljocht jimme beskine Kom by iooar en beslut om de wil fan
God. om alles dat in boame fan stri.id ûnder jimme is, ut te baooeo... lt is sa wis
~ wat dat alle minsken fan de wrild, ta hakker ras of hokker gomtsjinst bja ek
bearre, besieling helje ut ien himelske Boame en de ûnden:lienen binoe fan ien
God. It ferskil tusken de foarskriften d&'t hja ûnder höje moa1 ~ wurde
oan de wikseljende easken en it feroarjende ferlet fan de tiid d&'t dy yn iepenbiere
waarden. Dy wamden - ó.tsein in pear foarskriften dy't fuortkomme ut de
femoamens fan de mimke - troch God beskikt en binoe in wjaspegeling fan Syn
Wtl en Pim Kom fanwegen en tebri7.elje, wapene mei de krêft fan it leauwe, de
gooden fan idele femylding dy't ~ a l t ûncJer jimme siedzje.•. n6l
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It tema ienheid rint as in reade bied troch de skriften fan Bahá'u'lláh:
"De tlbeoakel fan ieobeid is opjoch1e; beskogie jimme inoar net a<;
fijemdlingen. 1162 "Gean mei de folgclingeo fan alle religy's om yn in geMt fan
:freonlikem en ~ "63 "Tunme bi:nne de fruchteo fan ien beam en de
blêden fan ien tûke. n64

It proses fan it mearderjienich wurden fan it minskdom fait gear mei de evolusje
fan de maatski.ppij. Mei it gesin en syn ferskillende tafoegingen as begjin bat it
mimkdom mei wikseljend sukses gearwurkingsfoarmen untwikkelle, d:y't basearre
binne op de clan, de stam, de stêdsteat en it meast resint de naasje.Dit maatskiplik
bestel, dat stadichoan romer en mear komplisearre waard, joecb de minske sawol
de stimulans as de romte foar de ûntjouwing fan syn kapisiteiten en diZl.e
ûntjouwing bat op syn bar laat ta bieltyd wer nije wizingen yn it sosjale systeem.
It mearderjienich wurden fan it minskdom moat dêrom in folsleine transfonnaasje
fan de maatskippij ta gefolch hawwe, in maatskippij dy't by steat is gelrik te
meitsjen fan it folsleine ferskaat fan it mimlik geslacht en dy't baat fynt by it
hiele skala oan talinten en ynsichten, dy't troch tûzenen jieren fan kulturele
ûnderfiningen ferfine binne:
"Dit is de Dei dat Gods beecbs1e gwmtm ~ de mindren û1stoart binoe; de Dei
dat syn machtichste genede alles wat skepeo is trochkrongen bat It is de plicht fan
alle folken op :ierde bar skelen by te Jiz7.en en yn folsleine ieobeid en :frede ûndel'
it skaad fm de Beun fan Syn noed en ~ te ferkearen. •• Mei koarten
sil de bjoeddeiske oarder opóle wurde en in nijenien sil ynstee dêrfan ótsp:aat
wurde. WJSWier, jimme Hear spekt de wierheid en is de Kemn fan net-sjoeoe
clingenn65

It wichtichste helpmiddel foar de transfonnaasje fan de maatskippij en it berikken
fan wrfildienheid, seit Bahá'u'lláh, is it festigjen fan ge.rjochtichheid yn de sa.ken
d:y't it minsdom oanbelangje. Dit ûnderwerp Dimt yn Syn learingen in sintraal plak
yn:

"It ljocht fan de minske is Ga:jocbtichheid Dovje it net mei de tsjinwyn fm
ûoderorukkiog en tiraoije. It doel fan gajochticbbeid is it kommen fan ieobeid
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ûndec de minsken. De oaseaan fan godlike wüsheid lxm.et troch dit ferheven
word, ~ de boeken fan de wri.ld de inerlike belsjutting derfan net befetsje
kirme...
Yn Syn lettere skriften bat Bahá'u'lláh dudlik makke wat ut dat begjinsel
fuortkomt föar it tiidrek as it minskdom folwoeksrn is: "Froulju en manlju binne
yn Gods eagen lykweanlich en sille dat altyd bliuwe,n6? seit Hy, en foar de
foanîtgong fan de beskaving is it needsaaklik dat de maatskippij har saken sa
regelet dat dit feit folslein ta utdrukking komt De helpboamen fan de ierde binne
fan alle minsken, net allinne mar fan ien bepaald folk. Ungelikense bijdragen oan
it algemien ekonomysk wolwêzen fertsjinje in ûngelikense mjitte fan beleanning
en erkenning en moatte dy ek krije, mar oan de utersten fan rykdom en earmoede
dêr't de measte steaten op ierde troch teheistere wurde moat in ein komme,
likefolle hokfoar sosjaal-ekonomyske filosofyen men ek oanhinget
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It grutste diel fan de hjir hoppen oanhelle skriften waard iepenbiere ûnder
weriepene ferfolgingen Al gau nei't de bannelingen yn Konstantinopel
oankommen wienen, waard dudlik dat de earbewiz.en dêr't Bahá'u'Uáh op Syn reis
nei Bagdad mei oerladen wie, mar in koart utstel west hienen It besb1t fan de
Ottomaanske autoriteiten om de "Ba'bi'' lieder en Syn maten oec te hingen nei de
haadst.êd fan it ryk ynstee fan nei de iene of oare efterofliu.ende provinsje
alarmearre de fertsjintwurdigecs fan de Perzyske regearing. 68 Om't de Perzyske
ambassadeur bang wie dat de Ontwikkelingen yn Bagdad har herbelje soene en dat
de bannelingen diskear net allinne de sympaty mar faaks seis de loyaliteit fan
belangrike figueren yn de Tmkske regearing foar har winne soenen, tn1nde by der
oanientriedwei op oan dat hja nei ien of oar mear efteröfliu.end part fan it ryk
stjoerd wurde soenen. Syn redenearing wie dat de fecspi.eding fan in tûj religieus
boadskip yn de haadstêd likegoed polityk of religieus ferfelende gefolgen hawwe

kinne soenen.
Yn't earstoan fersette de Ottomaanske regearing him fûl. De earste minister 'Ali
Pásbá, bie westerske diplomaten te witten dien dat neffens him Bahá'u'lláh "in lige
foaroamteand man wie, dy't him ta deugd oanstelde, t:ige everredich wie en in tige
weardige figuer wie." Syn learingen wieneo, neffens de minister, "in hege achting
wurdich," om't se de religieui.e haat tsjin ~ dy't de Joadske, K.ristlike en
lslamityske ûnderdienen fan it ryk ferdield balde.69
Der ûntstie lykwols sa stadichoan wat fan wrok en erchtinken. Yn de
Ottomaamke haadst.êd wie de polilike en ekonomyske macht yn'e bannen fan
höffunksjonar:wen dy't op in inkele utsûndering nei, amper of net bekwaam
wienen. Kom1psje wie de oalje dêr't de regearing.,masine op draaide en de
haadst.êd wie in magneet foar in kliber minsken dy't ût alle dielen fan it ryk en
dêrbûten tastreamden, op syk nei geunsten en ynfloed. Fan elke pommerant ut in
oar lan of ut ien fan de ûnderheanige gebiedsdielen waard ferwachte dat er, foert
nei't er yn Konstantinopel oankommen wie, him joech by de keppel, dy't yn de
ûntfangkeamer fan de pasja's en ministers fan it kei.zerlik bof op geunsten
longeren. Der wie gjin groep mei in mirmere reputaasje as de konkurearjende
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groepen Perzyske politike bannelingen, dy't bekend stienen om't hja sa fyn ynlein
en trochtrape wienen.
Ta fertriet fan de freonen dy't Him mei klam fregen gebrûk te meitsjen fan de
hearskjende fijànskip tsjin de Perzyske regearing en fan de sympaty dy't Syn eigen
Jijen oproppen bie, makke Bahá'u'lláh dudlik dat Hy gjin fersiken yn te tsjinjen
bie. Hoewol't ferskate ministers him in hotliksheid besite brochten yn de wemüng
dy't Him tawiisd wie, makke Hy gjin gebrûk fan dy kansen. Hy sei dat Hy yn
Konstantinopel wie as gast fan de sultan, op dy syn fersyk en dat Syn
belangstelling utgie nei geastlike en morele sak.en.
Doe't de Perzyske ambassadeur, Mîná Husayn Khán, hiel wat jierren letter
neitocht oer syn ambtstermyn yn de Ottomaanske haadstêd en klage oer de skea
dy't de habsucht en de ûnbetrouwberheid fan syn lanslju oan de reputaasje fan
Perzië yn Konstantinopel oanbrocht bie, brocht er op ûnferwachte iepenhertige
wize hulde oan it foarbyld dat de hälding fan Bahá'u'lláh yn koarte tiid jaan kind
hie. 70 Yn dy tiid lykwols makken by en syn kollega's gebrûk fan de sitewaasje
troch dy foar te stellen as in slûchslimme manier fan de kant fan de banneling om
geheime gearspannings tsjin de algemiene feilichheid en de steatsgodstsjinst te
ferbergjen. Under druk fan dy ynfloeden namen de Ottomaanske autoriteiten op't
lêst it beshit Bahá'u'lláh en Syn famylje oer te bringen nei de provinsjestêd
Adrianopel. De ferhuzing barde oerhastich midden yn in öfgryslik strange winter.
Underbrocht yn in wente dy't ûntarikkend wie en troch in tekoart oan gaadlike
klean en oare foarsjenningen, hienen de bannelingen in jier lang slim te Jijen. lt
wie dudlik dat hja, hoewol't hja net yn steat fan beskuldiging steld wienen en gjin
gelegenheid krigen om har te ferdigjenen, samar ta steatsfinz.enen makke wienen.
Ut it eachpunt fan de godstsjinsten wei besjoen hawwe de opinoar folgjende
ferbanningen fan Bahá'u'lláh nei Konstatinopel en Adranopel in sprekkende
symboalyske betsjutting. Foar't earst stuts in Manifestaasje fan God, Stichter fan in
selsstannich religieus systeem dat him mei gauwens oer de hiele planeet ferspriede
soe, de nauwe see-ingte dy't Azië fan F.uropa skiedt oer en sette foet yn "it
westen". Alle oare grutte religy's wienen yn Azië ûntstien en it optreden fan
Stichters wie beheind bleaun ta dat kontinent Ferwizend nei it feit dat de
beskikkingen ut it ferline, en yn't bysûnder dy fan Abraham, Kristus en
Mohammed, har wichtichste ynfloed op de ûntjouwing fan de beskaving utoefene
bienen doe't se har utwreiden nei it Westen, foarsei Bahá'u'lláh dat itselde yn dit
njie tiidrek barre soe, mar op in ûnmjitlik gruttere skaal: "Yn it Easten is it ljocht
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fan Syn Iepenbieriog trochbu1sen; yn it Westen binne de tekem fan Syn
Hearsk:ippij al te sjen. lit dat ynjim hert omgean o minsken..."71
lt is dan ek gjin wûnder dat Bahá'u'lláh dat stuit utkeas om Syn lepenbiering,
dy't sa stadichoan de trou fan de folgelingen fan de Báb troch it hiele MiddenEasten wûn bie, algemien bekend te meitsjen. Syn bekendmakking kaam yn de
foarm fan in rige ferkleamingen dy't ta de opmerklikste dokuminten ut de skiednis
fan de godstsjinst hearre. Dêryn rjochtet de Manifestaasje fan God Him ta de
"Keningen en de Hearskers fan'e wraJd" en kundiget har de dage fan de Dei fan
God oan. Hy doelt dêrby op de foarearst ûnfoarstelbere feroaringen dy't troch de
hiele wrfild mear driuwkrêft krigen. Hy die in berop op harren as folmachten fan
God en fan har meiminsken op te stean om fanwegen te kommen en te helpen by
it proses fan it ienmeitsjen fan it minskdom. Fanwegen de earbied dy't har
tadroegen waard troch it grutste part fan har ûnderdienenen fanwegen it absolute
aard fan de hearskippij dy't hja utoefenen, lei it yn harren macht, sei Hy, om te
helpen by it ta stän bringen fan de wat Hy neamde de "A11ergrutste Frede" in
wraldoarder dy't him ûnderskiedt en besiele wurdt troch god.like gerjochtichheid
lt falt foar de hjoeddeiske lêzer ófgryslik öf om him in byld te foarmjen fan de
morele en yntelektuele wrfild dêr't dy monarchen fan in ieu ferlyn yn libben. Ut
har biografyen en persoanlike korrespondinsje docht klear bliken dat hja op in
inkele utsûndering nei, sels godfruchtich wienen en in liedende rol yn it geastlik
libben fan har làn ferfollen, fakentiden as baad fan'e steatsgodstsjinst en oertsjûge
wienen fan de ûnfeilbere wierheden fan de Bibel of de Koran. De macht dy't de
measten fan har utoefenen, ûntlienden hja rjochtsstreeks oan it god.lik gesach fan
passaazjes ót dyselde skriften, in gesach dêr't se har krêftich oer ut lieten. Hja
wienen de. salvingen fan God. Profesijen oer "de Dei fan it Oardiel' en "it
Keninkryk fan God" wienen foar har gjin myten of allegoryen, mar wissichheden
dêr't de hiele morele oarder op rêstte en dêr't hja sels troch God yn oproppen
wurde soenen om rekkenskip fan har rintmasterskip öf te lizzen.
Oan dy tinkwrfild rjochte Bahá'u'lláh Him yn Syn brieven:

"O, keningen fan de ieme! Hy, de soevereine Hear fan elkenien is kommen. It
Kenin1ayk beart oan God, de almachtige Beskemu, de Troch-HimselsBesteande... Dit is in lepenbieriog dy't mei neat wat jimme besitte fagelike wmde
kin, wisten jimme it mar.
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Hoedtje jimme dat jimme gru1skem jun der net fan wjemaldt de Boame fan
Iepeobieöng te akeooeo, dat wrilmke saken jimme net as mei in wale öfslutc fan
Him Dy't de Skepper fan'e Himelen is... By de gajocbtichheid fan God! It is net
Us winsk de ban te Jizmi op jimme kminkryk.. 1t is lis opdracht it hert fan de
m~oan
.... m tsjeD. en dat yn besit ·.......
..,........"72
in.de
...
~
0

0

"Wit dat de earmen it pin fan God binne yn jim femûdden. Tmk. dei- om dat
jimme Syn betrouwen ret beskamje, dat jun har net ûmjochtfeantich behannelje en
dat jim net de wegen fan de feo:iedefs bewandelje. Tun si11e wis O?oppeD wurde
om jun te ferantwurdzjen foar Syn beuouwen, de deis dat de Skealje fan
Getjocbtichbeid ymteld wurde sil, de deis dat oan elk jûn wurde sil wat him
takomt, en it dwaao. en litten fan alle nrioskm, itsij ryk itsij earm, öfwoegien
wurde sil.
Undersy)ge Us Saak, fcmim oei. itjinge dat ·Us oakommen is en oardielje
rjochtfeanlich tus1ren Us en Us fijanom, en wês ien fan bar dy't har neisten
rjochtfeanticb behaooelje. As jim de ban fan de ûnderdrukker net tsjinhalde, as jim
net ymtean foar de rjochten fan de fo:fI!ll)CDcll hok rjocht hawwe jim dan om
jimsels te femeegjen hoppe de minsken'l"73

"As jim gjin acht s1ane op de riejouwingen dy't Wy... yn dizze Tafd iepeobiere
hawwe., sil god1ike kastijmg jim fan alle kanten treife en it fomüs fan Syn
pjoddichheid oer jün óasprutsen WUlde. Dy deis sille jun net de krêft hawwe om
Him te wjeistean. eojün eigen îmmacht 1ajaan..."74
lt byld fan de "Grutste Frede" fûn gjin wjerklank by de hearskers fan de
njoggentjinde ieu. Net allinne keningen waarden rekrutearre foar nasjonale
ferhearliking en gebiedsutwreiding, mar ek parlementariërs, akademisy, keunstners,
kranten en de wichtichste godstsjinstige ynstellings wienen fûleinige propagandisten foar it westerske triomfalisme. Foarstellen foar maatskiplike f eroaringen,
hoe ûnbaatsuchtich en idealistysk ek, waarden al gau in iroai fan in stream
ideologyen, dy't opsmiten waard troch it opkommende tij fan dogmatysk
mat.erialisme. Yn it F.asten dat ferlarnme wie troch syn eigen oaJJSinken alles te
fertjintwurdigjen wat de minske ea fan God wist of witte kinne soe, sonk de.
lslamityske wrfild stadichoan djipper wei yn ûnwittendheid, apaty en in fijanskip
tsjin in minskdom dat dy geastlike superioriteit net tajoech.
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Mei it each op de dingen dy't earder yn Baghdad bard wienen like it nuver dat 1
Ottomaanske autoriteiten net foarsjoen hawwe wat it as gefolgen hawwe soe
Bahá'u'lláh him wer yn in belangrike stêd nei wenjen sette soe. Binnen in jier ne
Hy yn Adrianopel oankommen wie, bie har :finzene earst de belangstelling en cL
de hertstochtelike bewûndering fan pommeranten ut it yntellektuele en
bestjoerlike libben fan de streek foar him wûn. De fertsjintwurdigers fan
Perzyske konsulaat besauden har der oer, dat twa fan de meast tawijc
bewûnderers KhllIÈld P~á, de gûvemeur fan de_ Jn>vinsje, en de Shaykhu
Islam, de wichtichste religieuz.e hege fimksjonaris fan de Sûniten, wienen. Yr
eagen fan Syn gasthearen en it measte part fan de minsken wie de banneling
etysk filosoof en in hillige en waard de jildichheid fan Syn learingen net allinJ
wjerspegele troch it foarbyld fan Syn eigen libben mar ek troch de feroaringen d:
se teweibrochten by de streamen Perzyske pilgrims dy't nei dit efteröf lizz.e1
sintrum fan it Ottomaanske Ryk teagen om Him te besykjen75
Dy ûnfoarsjoene ûntjouwingen oertsjûgen de Perzyske ambassadeur en SJ
kollega's derfan dat it allinne mar in kwestje fan tiid wêze soe ear't de Bah:
beweging, dy't him ek yn Perzië hieltyd fierder utwreide, him fêstige hawwe se
as in wichtige macht yn it oan Perzië grinzjende rivalisearrende ryk. De bie
perioade yn de skièdnis stried it gammele Ottomaanske ryk hieltyd op'e nij tsj
oanfallen fan it tsaristyske Ruslan, tsjin opstannen ûnder syn eigen ûnderdanen c
tsjin in oanhfildend besykjen fan sa op it each sympatike Britske en Eastenryk
regearingen om bepaalde Turkse parten fan it ryk öf te skieden en by har eigc
ryk yn te liivjen Dy ûnstabile politike tastän yn de F.uropeeske Jn>vinsjes fi
Turkije leveren nije en driuwende arguminten om it fersyk fan de ambassadeur
stypjen om de bannelingen nei in fiere delsetting te stjoeren, dêr't Bahá'u'll;
fierder gjin kontakt hawwe soe mei Turkske of westerske rûnten dy't in so;
ynfloed hienen.
Doe't de Turkske minister fan Bûtenlänske saken, Fu'ád Páshá, fan in besyk m
Adrianopel werom kaam, like it dat syn ferhearde berjochten oer de reputaasje d~
Bahá'u'lláh wilens yn de hiele streek hie, de ynblazingen fan de Perzysl
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ambassade oannimlik makken. Yn dy sfeer fan tinken naam de regearing abrupt it
beslut om har gasten te ûnderwerpen oan folsleine opsluting. Sûnder warsköwing
waard op in iere moarn it hûs fan Bahá'u'lláh troch soldaten besingele en krigen de
bannelingen opdracht har ree te meitsjen om nei in ûnbekende bestimming öf te
reizgjen.
It plak dat foar dy lêste ferbanning keaz.en waard, wie de lugubere fêstingst.êd
Akká (Acre), oan'e kust fan it Hillige Lan. Akká. yn it hiele ryk berucht fanwege
de bedoarne lucht en it hearskjen fan in grut tal sykten, wie in strafkoloanje dy't
troch de Ottomaanske steat brûkt waard foar it opsluten fan gefaarlike misdiedigers, dy't nei ferwachting har finz.enskip dêr net al te lang oerlibje soenen. Nei
aankomst yn augustus 1868 soenen Bahá'u'lláh, de leden fan syn famylje en in
groep fan syn folgelingen dy't mei Him ferband wie binnen de muorren fan de
fêsting twa jier fan lijen en mishanneling ûndergean. Dêmei waarden hja ûnder
hûsarrest pleatst yn in hûs der net fier öf, dat fan in pleatselike keapman wie. In
hiel skoft waarden de bannelingen mijd troch de byleauwige pleatselike befolking,
dy't yn iepenbiere preken warsköge wie foar de God fan de Penen, dy't öfskildere
waard as in fijän fan de iepenbiere oarder en de fersprieder fan godlasterike en
ymmorele ideeën. Ferskate leden fan de lytse keppel bannelingen stoaren troch it
lijen en de oare ellinde dy't se meimakken. 76
Achtemei besjoen liket it de bitenste irony dat de kar fan it Hillige Lan as it
plak fan Bahá'u'lláhs twongen opsluting it resultaat wie fan de druk fan geastlike
en wrfildske fijannen, waans doel it wie om Syn religieuz.e ynfloed te ferneatigjen.
Palestina, dat troch grutte monoteïstyske godstsjinsten eare wurdt as it punt dêr't
de wrfilden fan God en de minsken by inoar komme, naam doe, lykas it al tûzen
jierren dien bie, in plak yn yn de ferwachtings fan de minske. Mar· in pear wiken
foar de aankomst fan Bahá'u'lláh reizgen de lieders fan de l)(itske protestantske
Tempeliers ut Europa öf om oan de foet fan de berch Karmel in delsetting te
stichtsjen ta ferwolkomming fan Kristus Waans komst neffens har op bannen wie.
Boppe de doarren fan ferskate hûzen dy't hja houden, mei utsjoch oer de baai op
Bahá'u'lláhs finz.enis yn Akká. kin men noch altyd utbeitele opskri:ften sjen lykas:
"Der Herr ist nahe" ("De Heer is nabij").77
Yn Akká gyng Bahá'u'lláh troch mei it diktearjen fan in rige brieven oan
öfsûnderlike hearskers, dêr't Hy yn Adrianopel mei begûn wie. Yn ferskate stienen
warskögings foar Gods aard.iel oer har achteleazens en wanbestjoer; de dramatyske
ferfolling fan dy warskögings brocht fûle algemiene diskusje yn it hiele Neie
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F.asten tewei. Minder as twa moanne nei de oankomst fan de bannelingen yn de
fimenisstêd bygelyks waard Fu'ád Pásbá de Ottomaanske minister fan Bûtenlänske
Saken, trocb waans ûnkrekte foarstellings de ferbanoing noch ferhastige wie,
ynienen ót syn amt ûntslein en stoar er yn Frankryk oan in bertoanfal. Dat barren
waard markearre trocb in ferl<learring dy't in tal dingen foarsei dy't mei gauwens
barre soenen: lt ûntslach fan syn kollega, de minister 'Ali Pásbá, de fal en de dea
fan de sultan en it ferlies fan de Turkske gebieten yn Europa. Dy rige katastrofen
folge daalk opinoar.78
Yn in brief oan keiz.er Napoleon m waard de warskóging jûn dat fanwegens syn
ûnoprjocbtens en syn machtsmisbrûk, "-Jo kminkryk ûodagean sil enjo lrá7.myk
jo ót haooen nommeo wurde sil as straf foar i1jinge dat jo bedreaun ba-wwe... Hat
jo lft3l jo grutsk makke'! By myn libbeo! Ilja sil net bliuwc..."79 Minder as in jia
nei dy feddearring begûn de jammerdearlike Fransk-Prusyske oarlocb en de dên1t
fuortkommerde fal fan Napoleon m. dêr't Alistair Home, in hjoeddeiske gelearde
op it mêd fan politike skiednis fan Frankryk yn de 19e ieu, oer skriuwt:

"De skiednis kent nei alle gedachten gjin bjusterbaarliker foarbyld fan wat de
Griken "peripateia" neamden, de skriklike fal fan grutske bichten Yn de moderne
tiid is der wis gjin naasje, sa fol fan· sicbtbere grutskens en sa oerfloedicb yn
matereel sukses, dy't ea yn sa'n koarte tiid sa'n slimme femedering trocbmakke
bat 80
Mar in pear moanne foar de ûnferwacbte rige foarfallen yn F.uropa. dy't laten ta de
ynvaasje fan de pauselike steat en de anneksaasjP fan Rome troch de legers fan it
nije keninkryk Itaalje, trune Babá'u'lláh yn in feddeaning der by de Paus Pius IX
op oan: "Stean jo kenintryk of oan de lcaingm en kom foar't ljocbt Ut jo
:bbliuw, jo aot1it tjocb.te oei it .Kminbyk... Wês lyka jo. Hear west bat...
W"tswier, de dei fan it yoheljen fan de rispqe is kommen en goed en kwea binoe
fan inoar skaat Hy bat yn de skealjeo fan gerj<,chticbbeid opslein itjinge dat Hy
ótkarde, en yn it :fjoer smiten dat dêl" goed f<Ja" w.ie.....Sl
Wilhelm I, kenig fan Prusen, waans leger sa'n oerweldigjende oenvinmng yn de
Fransk-Prusyske oarlocb bebelle bie, wie troch Babá'u11áb yn de Kitáb-i-Aqdas
warskóge it foarbyld fan de fal fan Napoleon m en oare bearskers, dy't yn de
oarlocb triomfearre hienen foar eagen te hälden en bim net trocb beecbmoed der
fan wjemfilde te litten diu.e lepenbiering te eskermen. Dat Babá'u'lláb oankommen
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seach dat de Dutske keiz.er net harkje soe nei dy warsköging liet de driigjende
pmaazje sjen dy't letter yn itselde boek foarlmmt:
"O iggen fan de Ryn! Wy hawwe jun sjoen, besmoarge mei bloed, om't it swurd
fan fetjikting tsjin jun hm!en waard; en dat sil op'e nij barre. Fn wy hearre de
jammedlacbt fan Bmyn, hoewol't it )goal yn foDe glo;uje ponket"82

Twa fan de wichtichste ferkleaningen, de iene rjochte oan keningin Victoria83 en
de oare oan de "Hearskers fan Amerika en de pesidenten fan de republiken dêre"
wurde tekene troch in opfallende oare toaIL De earste piizget de baanbrekkende
öfskaffing fan de slavernij yn it hiele Britske ryk en rekomrnandearret it prinsipe
fan regearjen troch in folksfertsjintwurdiging oan. De lêstneamde dy't begjint mei
de oankundiging fan de Dei fan God, einiget mei in oixop,in feitlike folmacht, dy't
yn gjin ien fan de oare boadskippen benei kommen wurclt: "Rjochtsje de
mismofdigen op mei rjocbtfeanlige ban en ferlrizelje de machtige ûodenlrukker
mei de roede fan de gebnaden fan jo Hear, de Besblcm, de Afwi7.e. "84

37

Godstsjinst as Ljocht en Tsjusterens

Bahá'u'lláhs strangste feroardieling is bestemd foar de barriêres dy de organisearre
godstsjinst de hiele skiednis troch tusken it minskdom en Gods Iepenbiering
opsmiten bat Der waarden wit hoe faak dogma's dy't yajûn waarden troch
algemiene byleauwe en hieltyd folsleiner makke troch ferkeard brûkte
yntelliginsje, optwongen oan it god.lik proses, dat altyd in geastlik en moreel doel
hän bat Wetten foar maatskippelike omgong, iepenbiere mei it doel om it
mienskiplibben hechter te meitsjen, waarden brûkt as grûnslach foar stelsels fan
geheimsinnige learstellingen en praktiken, dy't it gewoane folk ta lêst waarden,
wylst it der krekt troch bolpen wurde moatten bie. Seis it brûken fan it ferstän, it
wichtichste ynstrumint dat de minske besit, is doelbewust belemmere, dat laat bat
ta in uteinlike breuk yn de dialooch tusken leauwe en wittenskip, dêr't it
sivilisearre libben fan ófhinget
lt gefolch fan dat tryste feit is dat godstsjinst yn de hiele wrfild in minne namme
krigen bat Slimmer noch, de organisearre godstsjinst is seis in tige bittere boame
fan haat en striid tusken de folken fan'e wrfild wurden. "Faoatike godstjimtiver en
baat", bat Bahá'u'lláh mear as in ieu ferlyn warskóge, "binoe in wrildferslinend
:fjoer dêr't nimmen it geweld fan dwêste kin. Allione de Han fan Godlike Macht
kin jt minskdom fan dy femeatigieRle ramp befi:ije. n85
Dejingen dy't God ferantwurdelyk stelle sil for dy trageedzje binne, seit
Bahá'u'lláh, de godstsjinstlieders fan it minskdom, dy't troch de hiele skiednis
hinne de frijheid nommen hawwe om ut Syn namme te sprekken Har besykjen
om it Wurd fan God ta har privee-domein te meitsjen en de utlis der oer ta in
middel foar peroanlike ferhearliking, bat de grutse behindering west dêr't de
foarutgong fan de beskaving mei te kampen hän bat By it neijeien fan har doelen
hawwe in soad net wifele om de hän op te heevjen tjin de Boadskipper fan God,
sadree't hja ferskynden:
"Yn elk tiidrek hawwe godstjinstlieders har folk behindere om de iggen fan ivige
te berikken, om't bja de leien fan it gesach yn bar machtige greep
holden Guon bawwe ut begear nei liederskip, oaren troch tekoart oan kenoisse en

ferlos.gng
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begryp, de oarsaak west fan
geasdilcc earmoede fan de nrinskeo. Tmch har
sanksje m gesach bat elke Profeet fan God dronken Ut de hela fan opoffering.•."86
Him rjochtsjend ta de geastlikheid fan alle godstsjinsten warsköget Bahá'u1láh foar
de ferantwurdelikheid dy't hja yn it ferline sa achteleas op har nommen bat:

"Tunme binne lykas in boame. As de boame feroare wordt, sille de streamkes d:y't
ûmsJringe ek feroatje. Freezje God. m bear ta de godsfruchtigeo. Krekt allyksa, as
it hert fan de IllÏmke ûnt.aardet, sille syn lidden ek ûntaantzje. &a, op dieselde
wize, as de woartel fan in beam rottet, sille syn tûken en syn blêden en syn 1eaten
en syn frucht.en ek rotsje,..s7
Yn dyse1de feckleanings, dy't iepenbiere binne yn in tiid dat de religieuze
ortodoksy oeral op'e wràld ien fan de wichtichste machten wie, waard ótlein dat
dy macht feitlik syn tiid hán bie en dat de geastlike kaste fierder gjin maatskiplike
rol mear bat yn de wràldskiednis: "O skare fan godgeleaideo! Fan no oan sille
jimme jiinsels net mear sjm as besitters fan wat foar macht dan ek..."88 Tsjin in
tige wraaksuchtige tsjinstanner ûnder de Moslim geastlikheid bat Bahá'u'lláh sein:
"Jo binne as de lêste spoaren fan it sinneljocht op in berchtop. Mei gauwens sil it
dizich wun1e, lykas beskikt is troch God. de Albesitu, de A11emeechste. Jo
gloarje en de gloarje fan jins ge1ikem is weinommen... "89
Dy utli.u.en binne net rjochte tsjin it organisearjen fan religieuze aktiviteit, mar
tsjin it misbrûk fan sokke middels. Net allinne oer de grutte bydragen fan de
organisearre godstsjinst binne de geskriften fan Bahá'u'lláh oerdiedich yn har
wurdearring, hja binne dat ek oer de baten, dy't de wràld krigen bat troch de
selsopoffering en de neisteleafde dy't geastliken en religieuz.e oarders fan alle
geloven tekene hawwe:
"Dy godgelearden d:y't Wl"lklik siml binne mei it ocnamint fan keooisse ·en in
1reflik aard besitte, hiooe, wiswier', as de holle op it lichem. fan de wràld en as de
eagen foar de naasje..."90
Alle minsken, leauwich of net, geastliken en leken wmde lykwols ótdage om de
koosekwinsjes yn te sjen dêr't de wràld hjoeddedei mei besocht wurdt as gefolch
fan folsleine ferwurding fan de religieuze ympuls. Trochdat de minske yn de
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öfiûne ieu bieltyd mear fan God ferfrjemde waard in relaasje fermrtsen dy't de
grûmlacb foarmet fan it more1e libben seis. De natuerlike fermogens fan de
rasjonale siele, fan wêzendyk belang foar de Ontjouwing en it banthavenjen fan
minslike wearden, binne algemien ûnderwurdearre rekke.
"Yn alle 1armen ·stjat de libbeoskrêft fan it leauwe fan de minske yn God ut
A1linne Syn bielsum gaisroiddcl kin dy ea wa- yn oanb me:itsje. De
trochkaoka'jaJd goddeJearem fi:d yn it esseosje)e fan de mimlike nrimskip. lGn
eat oars as it Eliksel' fan Syn machtige lepenbimng har suvuje en femije? A1lione
it W-unl fan God kin oampraak meiisje op de Ondrrskiediog it frimoga,. te
besittm om sa'n gJUUe en fietgeule feroaiog 1a sdn te fmvn w9t
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Yn it ljocht fan de dingen dy't der op folgen wurde de warskögings en oproppen
fan Bahá'u'lláhs geskriften yn dy tiid ûntsachlik trochkringend:
"O jiJn keaz.en folksfertsjiotwuntigels yn alle Jannen!... Beskögje de wrald as it
Iichem fan de minske dat, alhoewol't geef en folslein wie by syn skr.pping, 1roch
faskillende oarsaken mei slimme syktm en kwalen besocht wordt. Gjin dei filn it
fm:omming; krekt oarsom, syn sykte waard aloan slimnw, om't it ûmer
bebaooeling fan ûn1mmige dokters kaam dy't bar eigen begearte.n de frije ban
joegen...
Wy sjogge de wrald yn dizze tlid oerlevere oan de genede fan hearskfls dy't sa
dronken binne fan grutskem, dat bja bar eigen pofyt net dUdlik sjal kione, en dus
safolste mindel' sa'n fetbjusterjeode en utdaagjeode Iepenbiering as dizze

eitame...n92
"Dit is de Dei dat de iade bar tynge f ~ sil. De bedriuwas fan
~
•• dat mar...ii93
•
~ ~ . . . . . binne bar --.
seawn.Jun
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"Alle minsken binne skepen om in hieltyd fierder

geame beskaving ót te dragen

De Almachtige is Myn tsjûge: him te gedragen as de bisten yn it fjild is de
minske ûnweardich. De dengdeo dy't by syn weardicbheid passe binne:
ferdraacbsumem,

~

moedenasje en neisteleafde foar alle folkeo en

slacbtm op imle._ "94

"Yn dit tiidrek wurdt in nij hl>beo wekker yn alle fo1keo op ieme; en docbs bat
nimmeo de oarsaak derfan ûntdutsen of de grûn dfrfoar waamommen. Tmk Dei oer
de folken fan it westen. Sjocb hoe't hja, by it neijeieo fan wat nuttelea-. en
ûnbelamyk is, wit hoefolle häbeos offere bawwe om bar doel te berikken, en dat
noch dogge..."9S
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"Yn alle dingen is eveoredicbheid wimlik. As eat boppe mjitte trochfiml wunlt,
sil it blikeo dwaan in boame fan kwea te wê7.eo.... Frjemde en bjmterbaarlike
dingen besteane der yn de ierde, mar dy binne ferlmgen foar it ferslin en it
begryp fan'e mimken Oy dingen binne by steat om de hiele atmosfear fan de
imle te feroatjen en de besmdting damei sil bliken dwaan deadlik te wê7.en"96
Bahá'u'lláh bat yn lettere geskriften ynklusief dyselden dy't rjochte binne oan it
minskdom as gehiel, der op oanbune stappen te ûndernimmen oei wat Hy neamde
de "Grutte Wrildfrede". Dy stappen, sei Hy, soene it lijen ferlicbtsje en de
betizing ferminderje dy't Hy yn it foan1tsjoch foar it minskdom lizz.en seach, oant
de folken op ierde Gods lepenbiering omearmje en dêrtroch de Allergrutste Frede
ta Stan bringe:
"De tiid sil kom.me dat men algemien ynsjen sil dat it beslist oeoosaak1ik is om in
grutte en alle 1llÎmken omfiemjeode gearlromste te balden. De keoingen en
hearskas op imle moatte dy ~ en troch diel te nimmen oan it berie, wegen
en middels sykje dy't de grûn lizze foar de grutte Wraldfrede ûnder de minslrm

Sa'n frede femwret dat de grutmachten, om wille fan de rest ûnder de fuiken op
ien1e, beslute om ta folsleine oerieostimmiog te kommen. As in keoiog d e ~
opnmt tsjin in oareo., moatte se alJeprre iemiedich :fanwegeo kom.me en him
tsjinkeare. As min dat docht, sille de fuiken op iade allime ~ nedicb
bawwe om de feilicbheid te bewatjeo eo de ~ oanb- te hantbavmjeo. ..
De dei komt :oeÎel' dat alle fuiken op iade ien wriJdtaa1 en ien aJgemien skrift
oanommen bawwe sille. As dat berikt is, sil immen, w&'t er ek hinne rei7.get, it
gefoel hawwe dat er by himsels yn'e IJ& giet... Hy is wu in mioske dy't him
hjoed de dei yn tsjiost stelt fan it hielr. 'JIJimkdom... Men moat jin der net op
ferheffe syn heitelan leaf te hawwen, mar der in eare yn stelle de biele wràld leaf
te bawwen. De iade is mar ien Jan, dêr't alle rnimken boargas fan binne."'17
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Yn Syn brief oan Násiri'd-Din Sháh, de hearsker fan Perzië, dêr't gjin inkel ferwyt
yn stiet oer Syn finzenskip yn de Sfyáh-Otál en de oare ûnrjochtfeardichheden dy't
Hy troch de hän fan de kening ûndergien bie, sirekt Bahá'u'lláh oer Syn eigen rol
yn it godlik Plan:

"Ik wie ek mar in mimke 1ykas oaren, sliepeod op Myn legeisteed, en sjoch. de
asem fan de A1g1oarjerike striek oer My hinne en leaale My de kemrisse fan alles
wat west bat. Dy keoois-;e is net fan My, mar fan Ien dy't Almachtich en
Alwitteod is. Hy lei My op myn lûd tusken bimel en iade bearre te litteo en
dêrtroch harde oan My itjinge dat by elk begripeod mimke de trienoen stteame
liet. De wittemkippen, gongbtr ûnder de mimken baw Ik net be.wdearre, har
skoa11en haw Ik net besocht Freegje it oan de stêd dêr't Ik yn wenne, sadat jim
der goed fan oertsjûge binne, dat Ik net hear by harren dy't ûnwierbeid siu.e."98'
De opdracht dêr't Hy Syn biele libben oan wijd bie, dy't Him it libben fan in
dierbere jongere soan99 koste bie, lykas al Syn mat.eriele besittingen,dy't Syn
sûnens ûnderwrotten bie en Him finzenskip, ferbanning en mishanneling btocht
bie, wie net ien dy't Hysels begûn wie. "Net ót Myn eigen W-tl", sei Hy, wie Hy
mei sa'n opdracht begûn:
"Tmke jim, o 'JDÏncikeo, dat Ik de macht oer Gods beechste W-tl en Doel yn hamen
hiJd? ...As ik seis de óteinlike lx,;tirnming fan Gods Leauwe yn hamen ban bie,
dan soe Ik nea, al wie't mar ien amerij, tamen bawwe My oan jim te iepeobierjen.
likemin soe Ik Mysels ~ bawwe My ien wuni oer de lippen komme te Iitten.
Oman is God Seis My, wier, ta tsjûge.nlOO

Om't Hy Him sûnder betingst oan Gods oprop oerjûn bie, bestie der foar Him ek
gjin inkele twifel oer de rol dy't foar Him weilein wie yn de skiednis fan de
minske. As Gods Manifestaasje foar it tiidrek fan ferfolling, is Hy dejinge dy't

43

"NET ÛT MYN EIGEN WIL"

foarsein is yn alle geskriften ut it ferline, it "Langstme fan alle Folken," de
"Kening fan F.are." Foar it Joadendom is Hy de "Heare fan'e Hearskaren", foar it
Kristendom de Werkomst fan Kristus yn de Hearlikheid fan de Heit, foar de Islam
de "Grutte Oankundiging", foar it Boeddhisme de "Boeddha Maitreya", foar it
Hindoeïsme de nije ynkamaasje fan Krishna, foar de Zoroastrieërs de komst fan
"Sháh-Brahrám" .101
Lykas de Manifestaasjes fan God dy't foar Him wienen, is Hy likegoed de Stim
fan God as it minsklik kanaal der fan: "Beskoje ik, 0 myn God, de ferbälding dy't
my oan Jo bynt. dan fiel ik in oantnîn om oan al it skepeoe te fedamdigieo."
WJSWier Ik bin God!; en sjoch as Ik myse)s beskögje, sjoch ik dat ik grouwa bin
as klaai.!"_102
Hy bat ferklearre:

"Under jimme bun! guoo dy't sein hawwe: 1ly is it dy't eb oamp:aak op makket
om God te wê7.en.' By God! Dat is grouwe Iasta-. Ik bin mar in tsjinoec fan God
dy't yn Him en Syn tekem leaut.• Myn tooge en Myn hert en Myn hiele wêzen
tsjOgje dat eb gjin God is bûreo Him. dat alle oaren op Syn befel skepen binne,
en foarme troch de wuddng fan Syn Wtl..lk bin dejinge dy't de geumten dêr't
God My troch Syn ry:mkens mei befoarrjocbte bat ninom bekend makke. As dat
Myn oetbêdi:ug wê7.e soe, dan bin Ik, wier, de earste fan alle oetb:tdo.s. .."103
Bahá'u'lláh makket yn Syn geskriften gebrûk fan in soad metafoaren by it besykjen
om de paradoks dy't de grûnslach foarmet fan Gods lepenbiering fan Syn Wil ta
utering te bringen:
"Ik bin de keninklike Falk op de eann fan de Abnachtige. Ik tear de de!hingjeode
wjukken fan elke hutsen fügel ót en help him syn :flecbt te hegiionm. "104

"Dit is mar in blê.d, yn beweging bucht bocb de koelte fan de wil fan jim Hear,
de Almachtige, de A1pii7.ge. Kin it stil bliuwe as eb stoarmwineo waaie? Nee,by
Him, Dy't de Hear is fan alle Nammen en Figmdcippeo1 Sy bewege it oei har
goedfinen..."105
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Yn juny 1877 kaam Bahá'u'lláh op't lêst frij ut Syn strange opsluting un de
finzenisstêd 'Akká en ferhure Hy mei ~ famylje nei Mazra'ih, in lyts bûten in
pear kilometer noarcllik fan de stêd. 1 Sa't yn Bahá'u'lláhs ferklearring oan de
Turkske regearing foarsein wie, wie sultan 'Abdu'-1-'Aziz ta fal brocht Hy wie
fermoarde yn in paleis revolusje, en de wynpûsten fan politike feroaring dy't oer
de wrfild raasden begûnen sels it mei lûken öfsluten gebiet fan it Ottomaanske ryk
yn te kringen. Nei in koart ferbliuw fan twa jier yn Mazra'ih ferhuz.e Bahá'u'lláh
nei in grut hearehûs mei tunen der omhinne, dat Syn soan 'Abdu'l-Bahá foar Him
en de leden fan Syn famylje hierd hie. 107 De lêste. tolve jier fan Syn libben wienen
wijd oan Syn geskriften oer in grut ferskaat fan geastlike en maatskiplike
ûnderwerpen, en oan it ûntfangen fan in stream Bahá'f pilgrims dy't in tige
muoisume reis ut Perzië en oare kriten makke hienen
Oeral yn it Neie Midden Easten begûn de kearn fan in mienskipslibben fêste
foarm oan te nimmen ûnder harren dy't Syn boadskip oannommen hienen. Om har
te lieden bie Bahá'u'lláh in stelsel fan wetten en ynstellingen iepenbiere dy't
ornearre wienen foar praktyske utwurking fan de JrÎDSipes dy't yn Syn geskriften
beskreaun stienen. 108 It gesach berêste by rieden dy't demokratysk troch de hiele
mienskip keaz.en wienen, der waarden foarsjennings troffen om de mooglikheid ut
te sluten dat der in elite fan geastliken ûntstie, en der waarden prinsipes foar
konsultaasje en it nimmen fan groepsbesluten ynsteld.
De gnînslacb foar dat systeem waard foarme troch wat Bahá'u'lláh in "Dij
Femûo" tusken God en de minske neamde. lt dudlikste teken fan it folwoeksen
wurden fan it minskdom is dat alle minsken foar't earst yn de skiednis, bewust hoe dizenich ek - te meitsjen ba mei it besef dat it minskdom ien is en de ierde
ien inkel heitelän. Dat bewustww'den iepenet de wei nei in nije ferhälding tusken
God en it minskdom. As de folken fan'e wräld it geastlik gesach oanfurdigje dat
ynherint ferbûn is mei de lieding fan Gods Iepenbiering foar dit tiidrek, sa spriek
Bahá'u'lláh, dan sille hja yn harsels in morele krêftboame ûntdekke dêr't fan bliken .
dien bat dat minsklike ynspanning allinne dy net ta stän bringe kin. As gefolch fan
dy ferhälding sil der "in nij minskeras" 109te foarskyn komme en sil it bouwen oan
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in wräldbeskaving begjinne. It wie de opdracht fan de Bahá'f mienskip om oan te
toanen dat dit Ferbûn effektief wurket by it genêun fan de sykten dy't it
minskdom ferdiele.
Bahá'u'lláh stoar op 29 maaie 1892 yn Bahji, yn syn fiifensantichste libbensjier.
Doe't Hy stoar stie de saak dy't Him fjirtich jier earder yn it tsjuster fan de Swarte
Put yn Teheran tabetrout wie, ree om los te brekken ut de Islamityske lannen dêr't
er stal krigen bie, en him earst yn hiel Amearika en F.uropa en dêmei oer de hiele
wräld te ïestigjen. Dêrmei waard dy saak seis in bewiis fan de belofte dy't it nije
Ferbûn tusken God en de minsken ynhälde. Want as iennichste fan alle
ûnselstannige religy's yn'e wräld soenen it Bahá'f Leauwe en syn mienskip fan
leauwigen mei sukses de kritike earste ieu fan har bestean trochkomme mei har
ienheid stevich yntakt, net skeind troch de ieuwenälde flok fan skuorring en
sektarisme. Har ûnderfining biedt in ûnwjersteanber bewiis fan Bahá'u'lláhs
fersekering dat it minskdorn yn al syn ferskaat, leare kin te libjen en te wurkjen as
ien folk, yn ien mienskiplike wräldomfiemjend heitelan.
Krekt twa jier foar Syn dea ûntfong Bahá'u'lláh yn Bahjf ien fan it lyts tal
westerlingen dy't Him besykje soenen en de iennichste dy't in skreaun ferslach fan
syn erfaring neilitten hal Syn besiker wie F.dward Granville Browne, in
opkommende jonge oriïntalist fan de Universiteit fan Ountridge, waans omtinken
yn't earstoan lutsen wie troch de dramatykske skiednis fan de Báb en Syn
manmoedige groep folgelingen. Oer syn moeting mei Bahá'u'lláh skreau Browne:
"Hoewol't ik in dizenich idee bie wêr't ik hione gi.e en wa't ik moetsje soe (sy
hienen my gjin neiere oantsjuttings jûn), ferrûnen der ien of twa sekonden ear't ik
my der hommels mei in gefoel fan ferbjustering en ûntsach fan bewust waard, dat
ik net allinne wie yn'e keamer. Yn'e hoeke, dêr't de divan tsjin de rnuorre oansleat,
siet in wûnderbaarlike en earbiedwurdige figuer... lt antlit fan Him op Wa't myn
each foel sil ik nea ferjitte, hoewol't ik it net beskriuwe kin. De eagen dy't jin
trochkringend oanseagen, liken djip yn jins siele te lêi.en; macht en autoriteit
sprieken ut dy hege foarbolle... It is net nedich om te freegjen yn Waans tsjinwurdichheid ik wie, wylst ik djip bûgde foar Him, dy't it foarwerp is fan in
tawijing en leafde dy't keningen Him benije soenen en dêr't keizers om'e nocht nei
langje! In sêft weardich lûd frege my sitten te gean en gi.e fierder: "Priizge sij
God, dat jo kommen binoe! ... Jo binoe hjir kommen om in fimeoe en in baooeliog
te besykjeo._ Wy wimkje allinne it wolwêzen fm'e wrald en it lok fm'e fuiken,
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dochs haldt men Us foar in ûnreststoker en opoerlaaaicr. dy't it fertsjinoe om
knevele en fabaod te wurden.- Dat alle fuiken ien wurde yn leauwe en alle
minskeo as b:uoneo. dat de hamen fan leafde en ieobeid ûnder de mioslce:o fustevige wmde. dat ferskaat fan godstsjinst opha]dt te besteao, alle ûnieoichheid
tusken de ~ teoeate dien wordt: wat foar kwea skûlet di:cyn?••• Docbs sil dat
iemis barre; dit f ~ striden. diZ7.e femeabgieode oarloggen sille foarbygean en
de "Allergru1ste Frede sil komme. .."110
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Noaten
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Bahá'u'lláh (betsjutting: Hearlikheid fan God) waard beme as Hosayn-'Ali. It foarrinnende
wurk oer it boadskip fan de Báb en Bahá'u'lláh is it boek "God schrijdt Voorbij" fan Shoghi
Effendi. Sjoch foar in biografyske studzje it boek: "Bahá'u1láh, the King of Glory" van
Hasan Balyuzi. De skriften fan Bahá'u'lláh wurde wiidweidich behannele yn it fjouwerdielige boek "The Revelation of Bahá'u'lláh" fan Adib Taherzadeh.
lt "Brittanica Yearbook" fan 1988 femijt dat, hoewol't de Bahá'i mieoskip mar ut sawat fiif
miljoen leden bestiet. it Bahá'i Jeauwe al de meast ferspra.te religy nei it Kristendom op
ierde wurden is. Der binne hjoeddedei nasjonale Bahá'i Rieden yn 155 Onöfhinklike lannen
en streken fan'e wrild en mear as 17.000 keazen rieden op plealslik nivo. Der wurdt rQsd dat
der 2.100 nasjonaliteiten en stammen fertsjintwurdige binne.(st!n fan saken 1991)
Arnold Toynbee: "A Study of History", deel VIII, bis. 117.
De Báb (betsjutting: "Poort of Doar") waard op 20 oktober 1819 beme yn S....hiráz Onder de
namme fan Siyyid 'Ali-Muhammad.
Yn passaazjes yn de skriften fan de Báb dêr't yn ferwüsd wurdt nei it kommen fan "Hun
dy't God iepenbierje sil" steane kryptyske ferwizingen nei "it jier Njoggen" en it jier
"Njoggentjin" (d.w.s. om 1852 en 1863 hinne, rekkene yn moannejierren fanöf 1844, it jier
dêr 't de Báb syn sinding yn begûn). Bij ferskate gelegenheden die de Báb in tal fan syn
folgelingen te witten dat hja seis "Hiln Dy't God iepenbierje sil" erk.enne en tsjinje soenen.
lt Boadskip fan de Báb waard ferk.undige troch ~aste groepen folgelingen, meast jonge
teology studinten, yn moskeeën en op iepcnbicre gelegenheden. De Moslûn geastlikheid
reagearre troch de minsken oan te lrunen ta iepeolik geweld. Spitigemöch foei dit banen
gear mei in politike laisis, dy't ûntstien wie troch it ferstjerren fan Muhammad S....háh en de
striid oer de opfolging. De lieders fan de bem-kening Násiri'd-Dfn Sháh setten doe it keninklike leger yn tsjin de ~aste Bábfs. Dy 1êsten, dy 't grutbrocht wienen yn in Moslim
mienskip en leauden dat hja it morele rjocht hienen om har te ferdigenjen, sleaten harsels op
yn ymprovisearre skfilplakken en wjerstienen langduorjende, bluodrige belegeringen. Doe't
hja op 't Iêst oerwOn en öfmakke wienen, en de Báb eksekutearre wie, bilden twa jonge
Bábîs, dy 't net goed mei de holle wienen, de Shah oan op de iepenbiere wei en skeaten healwiis genöch om him te fennoardzjen - mei hagel op him. Dat ynsident waard brtlkt as
ekskus foar de slimste moardpartijen Onder de Bábîs wat protest opröp by de westerske
ambassades. Sjoch foar in ferslach fan dy perioade it boek: The Bahá'î Faith, Emerging
Global Religion", side 6 o/m 32, fan W. Hatcher en D. Martin.
Sjoch foar in ferslach fan dat banen it boek: "God Scluijdt Voorbij", de haadstikken I olm
V. De belangstelling foar de Bábi beweging wie yn it Westen geande makke troch de
publikaasje yn 1865 fan it wurk fan Joseph Arthur Comte de Gobineau: "Les Religions en
les Philosophies dans l'Asie Centrale".
"Epistle to the Son of the Wolf' fan Báhá'u'lláh, side 20 en 21. Oanhelle yn it boek:
Bahá'u'lláh en het Nieuwe Tijdperk fan J.E. Esslemont, side 36 en 37.
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34.
35.

In tal westerske diplomaten en militaire waarnimmers hat omstannersferslaggen neilitten,
dy't j in kald oer de lea geane. Der waarden ferskate offisjele protesten yntsjinne by de
Penyske autoriteiten, Sjoch "De Bábi and Bahá'i Religions, 1844-1944" fan Moojan Momen.
"Epistle to the Son of the Wolf', side 21. (Oanhelle yn "God Schrijdt Voorbij", side 106)
idem, side 22 (Oanhelle yn: "God Schrijdt Voorbij", side 106)
Der hearske yn Penië in begryplik erchtinken oangeande de bedoelings fan de Britske en
R ~ regearings, dy't harren beide lang mei Penyske oangelegenheden bemuoid hienen.
It mulpunt fan dy swierrichheden foarme in sekere Mirzá Yahyá, in jongere healbroer fan
Bahá'u'lláh. Doe't er noch hiel jong wie, en hoede waard troch Baháh'u'lláh. wie by troch de
Báb formeel oansteld as !ieder fan de Bábi miensk.ip, yn öfwachting fan "Him, dy't God
iepenbierje sil", waans komst op bannen wie, Yahyá, dy't ûnder ynfloed rekke fan in eardere
Moslim teolooch, Siyyid Muhammad lsfaháni, rekke lykwols stadichoon ferlijemde fan syn
broer. Yn pleats fan dat er dy wrok iepenlik utere, makke er yn't geheim reboelje, ·dat in
jammerdearlik effekt bie op it moreel fan'e bannelingen, dat dochs al leech wie. Y ahyá
wegere by einsluten om Bahá'u'lláhs ferlrundiging oan te nimmen, en spile gjin rol yn de
untjouwing fan it Bahá'i Leauwe, dêrt dy ferkundiging it begjin fan wie.
"Het Boek van Zekerheid", side 139.
"Verborgen Woorden", Arabysk diel: respektivelik nr. 2 op side 17-18, nr. 5 op side 18, nr.
35 op side 25, en nr. 2 op side 6.
"Het Boek van Zekerheid", side 9 en side 110-112.
Oanhelle yn "God Schrijdt Voorbij", side 143-144.
Sitaat fan prins Zaynu'I-Abidin K!l,án yn it boek "God Schrijdt Voorbij", side 141.
Sjoch noat 68.
"God Schrijdt Voorbij", side 160. Nei 1863 waard it wurd "Bábi" hieltyd faker ferfongen
troch "Bahá'i" as oantsjutting foar it nije leauwe dêr 't it feit mei oanjûn waard dat der in
alhiel nije religy fintstien wie.
Oanhelle yn "The Advent of Divine Justice" fan Shoghi Effendi, side 77.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Baháh'u11áh", side 11.
idem, side 176.
idem, side 196.
idem, side 10.
idem, side 10.
De twa oanhelle ferltlearrings binne respektivelik sitearre troch 'Abdu'l-Bahá yn "Bahá'u'lláh
en het Nieuwe Tijdperk", side 170 en yn "Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Ki~iAqdas", side 22-23.
Yn "God Schrijdt Voorbij", side 133.:164 stiet in ferslach fan dit barren.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 8.
"Het Boek van Zekerheid", side 59.
idem, side 60.
idem, side 60.
idem, side 62.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 40.
idem, side 44-45.
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idem, side 44.
Oanhelle yn "The Advent of Divine Justice", side 79.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 85.39.idem, side 52-53.
idem, side 100.
idem, side 193.
Sjoch foar in detaillearre utlis oer dit Onderwerp it boek "Beantwoorde Vragen" fan Abdu'lBahá, side 125-153.
Foarbylden, yn de wurden fan Jezus, binne:" Wat freegjejimme my nei it goede? !en is de
Goede." (Mattheüs 19:17) en "Ik en de Heit binne ien." (Johannes 10:13).
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", (side 107-108).
idem, side 35-38.
idem, side 38-39.
"Nije Testamint", Jehannis 1:10.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", (side 88).
Shoghi Effendi: "Beschikking van Bahá'u'lláh", side 26.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", bis. 49. Yn de Bahá'i geskriften wurdt de
term "Adam" symboalysk op twa ferskillende manieren brûkt. Mei de iene wurdt it begjin
fan it minskens oantsjut, wylst de oare de earste Manifestaasjefan God oanjout.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 128.
idem, bis 93.
Sjoch it boek fan Bahá'u'lláh " De 2.even Valleien", bis 27: "Wis, hoewol't de wizen it
skandlik fme sille om de hear fan de Hearen yn it stof te syltjen, dochs tsjut dat op yntinse
iver.
"Beschikking van Bahá'u'lláh", side 25.
"De Zeven Valleien", side 22.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 128.
idem, bis 170.
idem, bis 8.
"Nije Testamint", Jehannes 10:16.
Yn it boek "The World Order of Bahá'u'lláh: Selected Letters" fan Shoghi Effendi wurdt op
bis 162-163 en 202 djipper yngien op Bahá'u'lláhs learingen oer de folwoeksen wurden fan it
minskdom.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.

"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 130.
"Tablets of Bahá'u'lláh", bis 164.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 61.
"Tablets of Bahá'u'lláh", bis 164.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 9.
"Tablets of Bahá'u'lláh", side 66-t,7.
"Vrouwen: een compilatie uit de Bahá'{ Geschriften", side 34.
Troch in gearrin fan Qngewoane omstannichheden wie it sintrale gesach yn Konstantinopel
tigc sympatyk foar Bahá'u'lláh oer kommen te stean, en wjcrstie it de druk dy't troch de
Pcrsyskc rcgearing utoefcnc waard. De gilverneur fan Bagdad, Namiq Pásbá, hie optein nci
de haadstêd skreaun oer sawol it aard en de ynflocd fan de Penyskc banneling. Sultan
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69.

70.
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78.

79.
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84.
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86.
87.
88.
89.
90.
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Abdu'l-'Aziz ftln dy ferslaggen nijsgjirrich, om't er himsels hoewol't er in sOnitysklslamityske kalyf wie, as in mystyk siker besköge. Like wichtich, op in oare manier, wie de
reaksje fan syn earste minister, 'Ali Pásbá. Op dy lêste, dy't goed ûnderlein wie yn de
Perzyske taal en skriftekennisse en dy't graach de Turkse regearing herfoannje woe, hle
Bahá'u'lláh in tige sympatik.e yndruk makke. lt wie sûnder mis dy kombinaasje fan sympaty
en ynteresse dy't de Ottomaanske regearing der ta brocht Bahá'u'lláh nei de haadstêd ut te
noegjen yostee fan Him nei in efteröflizzend plak te stjoeren of Him oan de Perzyske
autoriteiten oer te leverjen, dêr't dy lêsten op oantrunen.
Sjocb foar de folsleine tekst fan it ferslach fän de Eastenrykse ambassadeur, Graf von
Prokesch-Osten, yn in brief oan de Comte de Gobineau fan 10 jannewaris 1886: "The Bábi
and Bahá'i Religions", side 186-187.
"The Revelation of Bahá'u'lláh", diel 2, side 399.
"Tablet of Bahá'u'lláh", side 13.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 126-127
idem, side 149.
idem, side 149.
Sjocb foar in beskriuwing fan dizze dingen it boek: "The Revelation of Bahá'u'lláh", diel 3,
benammen de siden 296 en 331.
Sjocb foar in beskriuwing fan dat barren "God Schrijdt Voorbij", side 188-197.
Yn de fyftiger jierren fän de njoggentjinde ieu wurken twa Dutske godstsjinstlieders
Christoph Hoffman en Georg David Hardegg, tegeane oan de ûntwikkeling fan it
"Genootschap van Tempelias", dat biJn dwaande bilde mei it stichtsjen fan ien of mear
delsettingen yn it Hillige Lin om de wei frij te meitsjen foar de werkomst fan Kristus. De
oprjochtingsgroep reizge ut Dutslàn öf op 6 augustus 1868 en kaam yn Haifa oan op 30
oktobez 1868, twa moannen nei't Bahá'u'lláh seis oankommen wie.
Sjocb foar de beskriuwing fan de rampen dy't it Europeeske part fan Turkije oerkamen yn de
Russysk-Turkse oarloch fan 1877-1878 it boek: "Baháh'u'lláh, the King of Glory", addendum
111, side 460-462.
"Epistle to the Son of the Wolf", side SI (Oanhelle yn "Bahá'u'lláh en het Nieuwe Tijdperk",
side 233)
Alistair Home: ''The Fall of Paris", side 34.
Oanhelle yn "The Promised Day is come" fan Shogi Effendi, side 32-33.
Oanhelle yn "The Promised Day is Come" side 37.
Oanhelle yn "The Promised Day is Come" side 35.
Oanhelle yn "Citadel of Faith" fan Shogi Effendi, side 18-19.
"Epistle to the Son of the Wolf', side 14. (Oanhelle yn de "Bloemlezing uit de Geschriften
van Bahá'u'lláh", side 171)
"Het Boek van Zekerheid", side 15.
Oanhelle yn "The Promised Day is Come", side 83.
Oanhelle yn "The Promised Day is Come", side 81.
"Epistle to the Son of the Wolf', side 99.
Oanhelle yn "The Promised Day is Come", side 110-111.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh", side 121.
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idem, side 150-15 I.
idem, side 28.
idem, side 129.
idem, side ll8.
"Tablets of Bahá'u'lláh", side 69.
"Tablets of Bahá'u'lláh", side 165-167. (Oanhelle yn de "Bloemlezing uit de Geschriften van
Bahá'u'lláh", side 147-148.
"Epistle to the Son of the Wolf', side ll. De sin "Niet uit Mijn eigen wil" stiet yn cleselde
alinea fuort boppe de oanhelle passaazje.
De soan fan Bahá'u'lláh, Mirza Mihdi, in jongbaas fan 22 jier stoar as gefolch fan in fal. Dit
ûngelok wie te witen oan de omstannichheden, dêr't de famylje ûnder gefangen siet.
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'Uáh", side 58.
"God Schrijdt Voorbij", side 98.
"The World Order of Bahá'u'lláh", side ll3 (Oanhelle yn "Beschikking van Bahá'u'lláh, side
21)
"Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'Uáh", side 136.
"Tablets of Bahá'u'Uáh", side 169.
"Epistle to the Son of the Wolf', side 11-12.
Hoewol't it befel ta ferbanning fan sultan 'Abdu'l-'Azîz nea offisjeel ynlutsen waard, begûnen
de ferantwurlike politike ynstinsjes dy as net mear jildich te beskögjen. Hja dienen te witten
dat Bahá'u'lláh, as Hy dat winskje soe, Him bfiten de muorren fan de stêd nei wenjen sette
mocht.
lt bûten, dat troch in rike Kristlike Arabyske keapman ut A.kka boud wie, wie troch him
ferlitten doe't de pest utbrusten wie. lt bûten waard earst hierd, en in pear jier nei it
ferstjerren fan Bahá'u'Uáh aankocht troch de Bahá'i mienskip. Bahá'u'Uáhs grêf is yn in
Tombe yn de tunen fan Bahji en is no de wichtichste pilgrimsoarde foar de Bahá'i wrald.
Sjoch foar in gearfetting fan dit stelsel fan learingen 'Toe World Order of Bahá'u'lláh", side
143-157, en it boek" Principles of Bahá'i Administration" fan Shoghi Effendi yn syn gehieL
In folsleine annotearre lngelske oersetting fan it wichticbste dokumint fan dy groep
geschriften, de Kitáb-i-Aqdas ("It Allerbillichste Boek") is utbrocht tagelyk mei de
hûnclertjierrige betinking fan it ferstjenen fan Bahá'u'lláh yn 1m.
"The Advent of Divine Justice", side 16.
Edward G. Browne yn: "A Traveller's Narrative, side XXXIX-XXXXL (3941).
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Noat by de Fryske Oersetting

De skiednis fan Bahá'u'lláh yn de foarige ieu spilet hirn öf yn it Perzyske en it
doetiidske Ottomaanske ryk. De talen, dy't yn dy gebieten brûkt waarden, binne
Perzysk (Farsi), Arabysk en Turksk. Hoewol't dy talen elk in ferskillende boarne
hawwe, betsjinnen se harren yn dy tiid alle trije fan it Arabyske skrift. Under it
bewald fan Atatürk (1881-1938), de stichter fan de hjoeddeiske republyk Turkije,
is de werjefte fan it Turksk feroare nei it Latynske skrift.
De behoefte oan in systeem fan transliteraasje dy't dy feroaring mei him mei
skrift by it werjaan fan Perzyske en Arabyske
brocht, komt ek foar't ljocht yn
nammen. Op it Kongres fan foaroansteande oriintalisten dat yn 1894 yn Genève
hälden waard, is in systeem fan transliteraasje (of transkripsje) ûntwurpen en
öfsprutsen, dat elke klank werjout yn it Latynske skrift. Hjirby komme letteroantsjuttingen foar dy't, sûnder mis yn it Frysk, net gebrûklik binne. Bygelyks: d
(utspraak "z"), kh (utspraak "eb"), (i (utspraak "oe"), u (utspraak "oh"), i (utspraak
"y") en i (utspraak "eb").
Sa'n systeem hat syn foar, dat in yn
skrift skreaun Perzysk of Arabysk wurd,
ientsjuttend wer te plak setten wurde kin nei it Arabyske skrift.
Ek yn dit boek is keazen foar it boppeneamde systeem fan transliteraasje. Dit
jildt foar alle foarkommende nammen yn de baad.tekst en de noaten.
In utsûndering is lykwols makke foar de nammen dy't yn it Frysk al gongber
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us

binne.
Dit binne de folgjiende nammen:
Baghdad (i.s.f. Baghdád)
Koran (i.s.f. Qur'án)
Mohammed (i.s.f. Muhammad)
Teheran (i.s.f. Tihrán)
Lykwols, dêr't de namme Mohammed diel utmakket fan in (langere)
persoansnamme, is keazen foar de eksaktere foarm.
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