Thema: Energie om vanuit te leven
31.01.2021

Gert van der Zande

Hindoe geschrift
De Allerhoogste kan Zich nimmer verantwoordelijk stellen voor de zondige of vrome activiteiten van wie
dan ook. De belichaamde wezens zijn in de war, omdat hun wezenlijke kennis verhuld wordt door
onwetendheid. Wanneer verstand, geest, geloof en toevlucht alle samenkomen in de Allerhoogste,
wordt men door volkomen kennis geheel gereinigd van angst en twijfel en gaat men snel vooruit op de
weg der bevrijding.
Boeddhistisch geschrift:
U moet zelf de inspanning verrichten. De Boeddha’s kunnen slechts de weg wijzen. Zij die aan het pad
zijn begonnen en zijn gaan nadenken, worden bevrijd van de boeien van de Boze. Men moet letten op
wat men zegt, men moet het denken goed beheersen, en ook met het lichaam geen verkeerde dingen
doen. Laat men deze drie manieren van handelen zuiveren.
Zoroastrisch geschrift
Daarop weende de ziel: Ik heb aanvaard dat mijn verzorger machteloos is, louter de stem van een
machteloos mens, hoewel ik wenste dat hij een machtig heerser was. Wanneer, gedurende mijn leven,
zal degene verschijnen die hem te hulp zal komen en zal bijstaan?
Heer, schenk hem kracht en de heerschappij van waarheid en goed denken, door welke men vrede en
rust schept. Ik heb waarlijk U, O Wijze, erkend als de bron daarvan.
Joods geschrift:
Toen zegende God Noach met zijn zonen en zei tot hem: ‘Wees vruchtbaar, wordt talrijk en bevolk de
aarde. Nu ga ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn.
Ik ga met u een verbond aan, dat nooit meer enig levend wezen door het water van de water vloed zal
worden uitgeroeid en dat er nooit meer een watervloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.
Christelijk geschrift:
Op diezelfde dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Laten we oversteken.’ Zij
stuurden het volk weg en namen hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleiden Hem.
Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat hij al vol liep. Intussen lag Jezus
aan de achtersteven op het kussen te slapen.
Geschrift van de Islam
“Zie jij niet hoe Allah een vergelijking maakt met een goede uitspraak, die als een goede boom is,
waarvan de wortel stevig staat en de takken naar de hemel reiken? Hij geeft zijn vruchten in elk seizoen,
met verlof van zijn Heer. Hopelijk zullen jullie er lering uit trekken. En de vergelijking met een slechte
uitspraak is als die met een slechte boom, die ontworteld op de aarde staat, en die geen stevigheid
kent.”
Soefi geschrift: Gayan, Vadan en Aforismen
Het is het kennen van het doel van het leven, dat de mens de kracht geeft waarmee hij stand houdt te
midden van de tegenwerkende kracht in het leven.
Wanneer er eenmaal vrede gesloten is in ons innerlijk, zal men voldoende kracht en macht gewonnen
hebben voor de levensstrijd, zowel innerlijk als uiterlijk.
Ondanks al zijn begrenzing is er een wonderbaarlijke kracht verborgen in de ziel van de mens. Datgene
wat de mens hulpeloos maakt is onwetendheid van zijn vrije wil. Vrije wil is de basis van het gehele
leven.

