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AliCan Yurdakul

Hindoe geschrift (Bhagavad Gita)
Want door de wijsheid zul je alle schepselen in het Zelf zien en aldus in Mij.
De yogi die op die manier altijd zijn gedachten concentreert en zichzelf beheerst, ervaart innerlijke
vrede en het allerhoogste Nirwana dat in Mij is.
De yogi ervaart de allerhoogste vreugde enkel wanneer zijn denken rustig is, wanneer de
basiseigenschap “passie” verdreven is, wanneer hij zuiver is en één met Brahman.
Boeddhistisch geschrift (Dhammapada 15)
Leef in vreugde, in liefde, zelfs tussen degenen die in haat leven.
Leef in vreugde, in gezondheid, zelfs als de hele wereld ziek is.
Leef in vreugde, in vrede, ook al is er onrust om u heen.
Zoroastrisch geschrift (Yasna 29.10)
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 (letterlijk: ‘eerste”) daarvan.
Joods geschrift (Numeri 6: 22-27; De priesterzegen)
De Heer sprak tot Mozes: “Zeg tegen Aaron en zijn zonen: als u de Israëlieten
zegent, doe het dan met deze woorden:
“Moge de Heer u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!”
Als zij zo mijn naam over de Israëlitieten uitspreken, zal ik hen zegenen.’
Christelijk geschrift (1e brief van Petrus, 3: 8-11; vermaningen tot Liefde en Vrede)
Ten slotte, u allemaal, wees eensgezind, leef met elkaar mee, vol broederliefde,
barmhartigheid en nederigheid. Vergeld geen kwaad met kwaad; als men u uitscheldt,
scheld dan niet terug. Integendeel, zegen elkaar, opdat u de zegen verwerft waartoe u geroepen bent.
Want wie het leven liefheeft en gelukkige dagen wil genieten, moet zijn tong weerhouden van het
kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog. Hij moet het kwade mijden en het goede doen,
vrede zoeken en die nastreven.
Geschrift van de Islam (H4, vers 94)
O jullie die geloven, wanneer jullie (ten strijde) trekken langs Allah’s weg, stel dan onderzoek in, en zeg
niet tegen iemand die jullie met vrede begroet, je bent geen gelovige, op zoek naar het goede van het
leven in deze wereld. Maar bij Allah liggen overvloedige voordelen. Jullie waren ook zo hiervóór, tot
Allah jullie een voordeel toekende: dus onderzoek alles. Waarlijk Allah is Zich immer Bewust van wat
jullie doen.
Gayan, Vadan, Nirtan
Sticht, vredestichter, vóór je vrede in de wereld poogt te stichten, eerst vrede in jezelf
Voorwaar, het hart dat Gods vrede ontvangt, is gezegend.

