MESSIAS

GEEN ITEM VOOR DE TELEVISIE

Alleen lichamen zijn zichtbaar, bewegen in tijd en ruimte, komen, gaan. Voor
geestelijke verschijnselen geldt dat niet. Niettemin denken velen dat de
terugkomst van de Messias zichtbaar zal zijn, vertoonbaar op per televisie. Wordt
hier zien en inzien door elkaar gehaald? Heeft iemand Jezus Christus toen uit de
hemel zien komen? Maar inzicht zag het wel.

Vrome Joden hebben uit zuiver goud de kroon laten smeden voor Koën Gadol, de
eerste Hogepriester van de Derde Heilige Tempel in Jeruzalem. Tegelijkertijd, bijna
negentienhonderd jaar na de Verstrooiing, hebben bewaarders van het Huis van
Adonai1 weer priestergewaden laten vaardigen voor de Zonen van Aäron die aan de
altaren van het centrale heiligdom straks de oude offerrites mogen celebreren. Ook
de harpen voor de lofliederen in het Huis van de Heer zijn al schriftgetrouw besnaard.
Een joodse beweging die zich de Noachieden noemt, wil voor het eerst sinds de
Verstrooiing in 125 n.Chr. de mensheid weer tot de Torah bekeren.2
Oorzaak van die recente opleving in het Joodse Kwartier op de Berg Sion in de
Bijbelse Oude Stad, Jeruzalem, is de verwachting dat de Messias voor de deur van de
tijd staat, en daarmee het herstel van het ideale heiligdom.
De rabbijnen leren sinds Maimonides dat de Messias als mens op het toneel van de
werkelijkheid zal verschijnen, en dat hij niets zal doen om bij de menigte op te vallen.
Doch dat zijn komst de wereld zal bewegen en de doden zal doen verrijzen uit het
graf.3 Bovendien zal Mashiah de goddelijke orde herstellen, het Rijk van David dat alle
volkeren der aarde in gerechtigheid en vrede zal omvatten. David betekent
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‘Beloofde’. Het middelpunt van Zijn heerschappij is de Derde Heilige Tempel, een
construct in Jeruzalem dat geen mensenmacht meer zal verwoesten.
Joodse allegorieën van een Messiaans Tijdperk beschrijven een wereld waarvan in
grote lijnen alle volkeren dromen. Christenen en moslims verwachten vanouds een
Messias, een Mahdi, die de wereld uit een grote nood zal redden. Jezus Christus
somde de voortekenen op van Zijn wederkomst “in de heerlijkheid des Vaders”. De
aanduiding Bahá’u’lláh voor de jongste Manifestatie van God betekent , ‘Gods
Heerlijkheid’ in het Hoog-Arabisch.
In de terugkomsttijd zullen de mensen horen van nieuws op nieuws over rampen en
geweld zoals dat de journaals nu rond de wereld en de klok verspreiden. Ook andere
tekenen des tijds stemmen overeen met de voortekenen van een gebeuren waardoor
alles anders wordt op aarde.4 Een sculptuur in de tuinen van de Verenigde Naties in
New York verbeeldt de hoop van de wereld op dit Messiaans wonder:
“Dan smeden ze hun zwaarden om tot ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen. Geen
volk neemt nog de wapens op, nooit meer bereidt men zich nog voor op een oorlog”. 5
De hoogste doelstelling van de VN lijkt een omzetting van die profetische woorden
naar de geopolitiek van het 3e millennium. Toch verwekt dit niet de
nieuwsgierigheid die coïncidenties soms verdienen. Maar de idee van Gods hand in
de geschiedenis is voor bahá’ís een uitgemaakte zaak. Ook wie niet in Gods Realpolitik
gelooft, moet toegeven dat er sinds Los Alamos 1943 in de kern der dingen een dwang
is verscholen tot de universele vrede die Bahá’u’lláh aankondigt.6
De wijzers van de Doomsday Clock van het ‘Bulletin of the Atomic Scientists’ in de
kelders van de Universiteit van Chicago staan op 5 voor 127. Volgens
atoomgeleerden zal het gebruik van kernwapens een apocalyps veroorzaken en
daarmee het definitieve einde van oorlog en sociale gewelddadigheid.
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Nationale legers en hun bewapening kosten de wereld jaarlijks ver boven de biljoen
dollar – meer dan een jaar Tweede Wereldoorlog. In de arsenalen van de
atoommachten liggen 25 duizend kernbomsystemen, waarvan er tienduizend
lanceerbaar zijn – geprogrammeerd op miljoenensteden. 8 Open steden die
volkenrechtelijk onaantastbaar zijn, vormen de primaire doelen van hoog
gedecoreerde militaire strategen.
Terwijl de kernwapenstaten elkaar sinds 1945 in evenwicht hebben gehouden,
kunnen misgreep of fanatisme een nucleaire catastrofe ontketenen. Bezeten
djihadisten dromen van een finale loutering van de wereld met alle middelen. In de
media verschijnen berichten over een zwarte markt voor vuile atoomwapens uit
onveilige opslagplaatsen, en het internet verspreidt basisrecepten voor huisgemaakte
zenuwgassen, mijnen en killermicroben.
De mensheid verkeert in het grootste gevaar sinds het begin van de beschaving, toen
in het Nabije Oosten een meteoriet insloeg die zo verwoestend is geweest als
vijfduizend Hiroshima-bommen. Toentertijd bestond er alleen nog niet veel dat
verwoest kon worden.9
Onderlinge afkeer, bodemloze haat, politieke arrogantie en nationale tunnelblik
vernauwen de weg naar het welzijn van allen. Denkbeelden zijn verziekt door
discordia, de kwaadaardige geest van onenigheid. Bahá’u’lláh openbaart dat de
innerlijke ziekte van de wereld “het stadium van volslagen hopeloosheid” nadert;
dat de politieke “kwakzalvers” aan haar ziektebed “volle vrijheid van handelen
krijgen” en door het publiek “met eerbied worden bejegend”, terwijl “het de ware
Geneesheer” belet wordt de patiënt het medicijn te verstrekken dat helpt.
“De levenskracht van 's mensen geloof in God sterft uit in ieder land. Alleen Zijn heilzaam
geneesmiddel kan deze ooit herstellen. De voortwoekerende goddeloosheid vreet in het
essentiële van de menselijke samenleving. Kan iets anders dan het Elixer van Zijn machtige
Openbaring haar zuiveren en hernieuwen?“10
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Historische omwentelingen gaan met grote collectieve emoties gepaard; historisch
leert de mens volgens de schoolmeesterregel: “Wie niet horen wil, moet maar
voelen” – de wet van beloning en straf. Aan de vorming van nationale staten uit
verschillende volkeren zijn volkerenslagen voorafgegaan, en uit het weeklagen over
de wereldoorlogen zijn de Volkerenbond, de Verenigde Naties en de Europese Unie
voortgekomen.
Ondertussen is de mensheid materieel en intellectueel tot de grootste reorganisatie
van het volkerenleven in staat. Maar de stichting van een wereldgemenebest dat de
hulpbronnen van de aarde rechtvaardig verdeelt en op planetaire bedreigingen
adequaat kan reageren, ontmoet opnieuw de weerstand van belangengroepen die
van de heersende toestand rijk zijn geworden en morgen nog in het gisteren willen
leven.
Het geloof in wonderen dat bergen kan verzetten, sterft in de ontmoedigende scepsis
die de mens het leven kan kosten. Ook de religies die bronnen van het betere inzicht
zouden moeten zijn, kunnen de mensheid nog steeds niet mobiliseren.
In tegenstelling tot het relatief pragmatische geloof van de joden (en de bahá’ís)
circuleren onder de christenen vooral irrationele vooruitzichten op een betere
wereldorde. Het machtigste christelijk bolwerk, het Vaticaan, tempert evangelische
gedachtevluchten. God zal geen ideale staat op aarde hoeven te stichten, want de
Kerk van Rome ziet zich al sinds Augustinus (354-430) als het Hemelse Rijk op aarde,
met de Plaatsbekleder van Christus als hoofd van staat. De Wederkomst zal zeker
gebeuren, maar niet binnen de wereld van kalenders en klokken, aldus Rome.
Alle volkeren koesteren de hoop op een goddelijke Redder uit grote nood. De aan
Jezus toegeschreven bede in het Onze Vader – “Uw koninkrijk kome” – mag dan
volgens het rooms-katholieke leergezag historisch onbeantwoord blijven, het
weerhoudt de christenheid er niet van trouwhartig over “vrede voor alle mensen die
van goede wille zijn” te zingen, althans met kerstmis.11
Moslims verwachten de nieuwe Leidsman die Gods gerechtigheid zal brengen en een
allen omvattende gemeenschapszin. Hindoes rekenen op de nabije komst van Kalki
Avatar, een nieuwe reïncarnatie van God die het kwaad uit de mensheid verdrijft.
Boeddhisten kijken uit naar een Boeddha Maitreya, die volgens een Tibetaanse profetie
“een grote schat uit het Westen brengt”, vanuit de Himalaya gezien.
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Volgens de bahá’ís praten de volkeren over een en dezelfde, machtige Manifestatie
van God die vanaf 1844 in Perzië is uitgegaan en later vanuit een profetisch
brandpunt in het Heilige Land.
Sindsdien doen zich binnen de mensheid hevig schuivende bewegingen voor. Hele
wereldbeelden zijn ingestort, complete landen zijn verdwenen en nieuw ontstaan, en
de kosmos van de hedendaagse theoretisch natuur- en sterrenkundigen is als een
nieuwe, oneindige hemel achter de sluiers van de mathematica. En precies in dat jaar
1844 van de jongste Goddelijke Manifestatie begint de telecommunicatie die de wereld
steeds dichter naar de mens brengt.
Ooit had de apocalyptische denker Joachim van Fiore, de utopie gezien van een
bovenkerkelijke, bezielde wereld die in 1260 zou beginnen. De naburige islam die
hem levenslang bezighield, verkeerde in 1260 van de Hedsjra, het jaar 1844 van de
gregoriaanse jaartelling, toen de Báb verscheen.
Op 24 mei van dat jaar verzond Samuel Morse het eerste telegram: “What hath God
wrought today”, Wat heeft God heden gewrocht? Bahá’ís vieren op 23 mei de
Verklaring van de Báb, het moment waarop in 1844 een nieuw tijdperk voor de mens
begint. In hun nieuwe wereldkalender is 1844 het jaar 1 van een nieuwe tijd.
Terwijl de theologie van oudere godsdiensten met de nieuwe kosmische inzichten
worstelt, loopt de Openbaring van Bahá’u’lláh op wereldpolitieke en
natuurwetenschappelijke ontwikkelingen vooruit. Zij projecteert het weidse
panorama van een herboren mensheid. Het heden is de cruciale keertijd die alle
religies voorspellen, de fase van volwassenwording van de mens. Dat is de
boodschap die uit het eeuwige Perzië in het oosten komt en uit Akko en Haifa in het
westen.12 Luisterende oren horen dit al vandaag, andere horen het morgen.
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