EVOLUTIE ‐ DE MENS IS IN ALLES ANDERS DAN HET DIER
De boodschap van Bahá'u'lláh (1817-1892) houdt in dat het oneindige en eeuwige
universum vol leven is; dat de schepping in wezen volmaakt is – daar afkomstig van God
– en slechts geleidelijk vorm verwerft binnen de drie dimensies. Evolutie is een normaal
kosmisch verschijnsel, niets is immers in tijd en ruimte meteen verwezenlijkt. Dit
dynamische beginsel geldt ook voor de mens. Elke zwangerschap laat zien dat onze
persoonlijke aanleg uit één levende cel tevoorschijn komt. Wij zijn aanvankelijk slechts
software, informatie die ons uiterlijk groeiproces regelt. Dit regelvermogen komt niet
vanzelf tot stand door eigenschappen van de materie. Mensen mogen dat op dit moment
misschien nog denken. Het bewijs ontbreekt. Bahá'u'lláh leert ondertussen:
Op de diepste werkelijkheid van ieder geschapen ding heeft Hij het licht van één Zijner
namen laten schijnen en het ontvankelijk gemaakt voor de heerlijkheid van één van Zijn
hoedanigheden. Op de wezenlijkheid van de mens echter richtte Hij de glans van al Zijn
namen en hoedanigheden en maakte hem tot een spiegel van Zijn eigen wezen. Uit al
het geschapene werd alleen de mens voor zulk een grote gunst, zulk een blijvende
milddadigheid uitverkoren.
(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, p. 44)
Volgens de evolutietheorie die zo veel waarmaakt en misschien wel te veel suggereert, is
ook de mens aan een voortgaande genese van laag naar hoog ontrold, genetisch uit
hetzelfde moleculaire materiaal als planten en dieren. Het menselijk lichaam bestaat voor
de helft uit dezelfde bouwstof als broccoli, bananen en tuinerwten. Op het biologisch
evolutiepeil van de opperdieren bedraagt die overeenstemming zelfs 98,4 procent. Vaak
wordt het voor de leek niet duidelijk dat dit slechts voor het bouwmateriaal geldt – de
231 genen die het proteïne bij mens en aap coderen. Daarbij kan een betrekkelijk klein
genetisch materiaalverschil tot een onmetelijk groot en complex verschil in kenmerken
leiden. Conclusie in de kop van een persbericht van een gerenommeerde
wetenschappelijke instelling (het Max-Planck-Instituut): “Onderscheid tussen mens en
aap groter dan gedacht”.
→
http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/pressemitteilungen/2004/p
ressemitteilung20040527/genPDF.pdf
Een groep onderzoekers van de evolutie van het kenvermogen bij aap en mens toont
hemelsbreed aan dat beide soorten alleen oppervlakkig te vergelijken zijn. Dier en mens
delen de zintuiglijke ruimte – dat is veel, maar verder niets. Dat wat de mens van de aap
onderscheidt kan de aap niet zien maar de mens wel degelijk – met zijn geestelijke oog,
het inzicht. Duizendkleurige, abstracte verbeeldingskracht komt alleen bij de mens voor
en ontgaat het dier volledig. Alleen door dit, letterlijk, oneindige verschil te bagatelliseren
wil het sommige primatologen voorkomen alsof de mens eigenlijk een hoger soort aap is.
Het ligt in de verwachting dat dit wonderlijke mensbeeld wetenschappelijk niet meer lang
aan de muur zal blijven hangen. Er wordt al jarenlang aan een ander beeld gewerkt dat
de mens ook natuurwetenschappelijk in ere lijkt te herstellen.

[Lees hierover : Daniel John Povinelli, “Behind the ape’s appearance: escaping
anthropocentrism in the study of other minds”. – De anthropoloog Povinelli leidt de Groep
voor Cognitieve Evolutie aan de Universiteit van Lousiana http://www.cognitiveevolutiongroup.org/ - http://biology.louisiana.edu/povinelli.html] –
Povinelli: “Folk Physics for Apes - The Chimpanzee's Theory of How the World Works”,
Oxford University Press http://www.us.oup.com/us/catalog/general/subject/Psychology/CognitivePsychology/?vie
w=usa&ci=9780198572190&view=usa]
In godsdienstig opzicht zijn de verhoudingen tussen mens en dier in de jongste
openbaring alvast duidelijk gemaakt:
De mens heeft een uiterst hoge staat. God heeft hem naar Zijn eigen beeld en gelijkenis
geschapen. Hij heeft hem met een ontzagwekkend vermogen begiftigd dat hem de
geheimen achter de verschijnselen doet ontdekken. Door zich daarvan te bedienen, kan
de mens tot geestelijk inzicht komen en blijft hij niet beperkt tot het zintuiglijke
waarnemingsvlak. Hij deelt zijn zintuigen weliswaar met die van dieren doch
onderscheidt zich van hen door de kracht van zijn bewustzijn die tot niet-stoffelijke
werkelijkheden doordringt. Hij kan goddelijke wijsheid verwerven, de geheimen van de
schepping doorvorsen, de uitstraling van Almacht waarnemen en opstijgen uit de
stoffelijke wereld door voor de tweede maal geboren te worden, zoals voordien uit de
moederschoot. 'Abdu'l-Bahá
Terwijl vooral jonge wetenschappers het puin beginnen te ruimen van anderhalve eeuw
darwinistisch denken over de mens, beschikt de mensheid over informatie over de
werkelijkheid achter onze menselijke werkelijkheid die het gangbare concept van een
antropomorfe Schepper en een geocentrische schepping volledig vervangt. Uit de
geopenbaarde datastroom waar dit concept uit voortvloeit, komt de mens naar voren als
Gods dierbaarste en in aanleg hoogste schepsel. Alle grote ontdekkingen van de laatste
anderhalve eeuw zijn in deze openbaring voorzien (zoals de relativiteitstheorie); andere
worden bij voorbaat rechtgezet (zoals de evolutietheorie) of voor de toekomst
aangekondigd (zoals vormen van leven buiten de aarde).
Terwijl het natuurwetenschappelijk onderzoek realiteiten aantoont waar de godsdiensten
uit het verleden meer of minder moeite mee hebben, loopt het wereld- en mensbeeld van
Bahá'u'lláh aan de huidige stand van kennis vooruit. De God die niet opgewassen leek
tegen de geïnformeerde moderne mens confronteert die mens met een volkomen
misvatting omtrent de feitelijkheden tussen hemel en aarde. Bahá'u'lláh informeert:
Voorwaar, Ik zeg u dat de schepping Gods werelden omvat naast deze wereld, en
schepselen anders dan deze schepselen. In elk dezer werelden heeft Hij dingen beschikt
die niemand kan doorvorsen behalve Hij, de Aldoorvorsende, de Alwijze.
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