Geen blad is hetzelfde
– Jesse D. Alto

De wijzen zeggen dat je nog eerder
een wedloop zou kunnen winnen dan
dat je aan één boom twee dezelfde
bladeren zou kunnen vinden. Zoals
de tijdloze wijsheid en de religieuze
leringen de ziel en de geest van de
mens voeden, zo helpen de bladeren
mee aan het voeden van de plant
door kooldioxide uit de atmosfeer en
energie uit de zon op te nemen. De
boom heeft er totaal geen last van
als bladeren onderling verschillen en
gaat door met het gebruik maken
ervan. Alle bladeren dragen bij tot
de groei, de gezondheid en het
welzijn van de boom. Waarom
maken wij ons dan zorgen over de
verschillen in religieuze leringen die
door de wijzen werden onderwezen
tijdens de lange periode van evolutie
van de mens om de mens te helpen
volmaaktheid, nirvana of bevrijding
te bereiken?
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Bladeren groeien, rijpen en verdorren
en maken plaats voor andere bladeren
die dezelfde cyclus volgen door uit te
botten, tot bladeren te groeien en af te
vallen, om vervangen te worden door
weer andere bladeren. Zo werden ook
religies aangekondigd in verschillende
tijdperken om de mensheid te helpen
bij het ontwikkelen van bepaalde elkaar opvolgende eigenschappen, tijdens de lange evolutionaire groei naar
perfectie. Plicht tegenover de familie
en het land, het naleven van rechtvaardigheid en vrede in een gemeenschap
of in een land, het tonen van moed in
de verdediging tegen geweld en onverwachte aanvallen, het beoefenen van
deugden zoals die geleerd worden in
verschillende religies – het zijn allemaal eigenschappen die ontwikkeld
moeten worden voor de evolutie van
de mensheid. Net als bladeren, gaan
ook de religies door het proces van
groei en rijping om daarna uit te sterven. Maar in wezen zijn zij er om de
mens te helpen zijn geestelijke aard te
realiseren en het pad naar volmaaktheid te betreden.
Sinds niet op schrift gestelde vroegere tijden tot aan de legendarische bij241

belse periode – toen Adam en Eva het
intellect verwierven en gescheiden
werden en Kaïn zijn broeder Abel
vermoordde uit hebzucht en jaloezie –
en in meer recente tijden, horen we
van mensen die tegen elkaar vechten
uit hebzucht, uit drang tot overleven,
uit trots en uit reputatie. Om dit soort
egoïsme te stoppen, kwamen er heilige
mensen om religies te verspreiden die
geschikt waren voor het temperament
van een bepaalde tijd.

Op den duur zal de mens zich vrij
maken van deze voertuigen doordat
hij zijn ware spirituele identiteit
ontdekt en niet meer gebonden is
aan voorbijgaande dingen maar goed
gedrag, liefde en geweldloosheid
ontwikkelt.
Toen men toegaf aan ongecontroleerde dierlijke hartstocht en hebzucht,
bracht het zoroastrianisme de leringen
over het zuiveren van het denken en
het lichaam. Om de spirituele aard te
ontwikkelen en afgescheidenheid te
verminderen, leerde het hindoeïsme
eenheid met God en alle wezens en de
middelen om dat te bereiken. Mohammed leerde zijn volgelingen dat we allemaal kinderen van God zijn. De heer
Gautama Boeddha leerde liefde en
mededogen, terwijl Jezus Christus devotie leerde en dienstbaarheid aan anderen. Alle religieuze leraren kwamen
op de wereld om de mensheid te helpen de hoogste ethiek en moraal te
leren en de ware spirituele aard en de
weg naar verlichting te begrijpen.
Wij gaan door met het opnemen van
de leringen van heilige mensen op verschillende manieren: zij verklaren dat
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de mens een spiritueel wezen is dat
meerdere voertuigen gebruikt zoals het
mentale, emotionele en fysieke voertuig, om ervaring op te doen in deze
wereld. Op den duur zal de mens zich
vrij maken van deze voertuigen doordat hij zijn ware spirituele identiteit
ontdekt en niet meer gebonden is aan
voorbijgaande dingen maar goed gedrag, liefde en geweldloosheid ontwikkelt. Lessen om morele en ethische
eigenschappen te ontwikkelen zijn
essentieel voor de hoogste realisatie.
Om de lagere aard van de mens te
zuiveren en zijn voertuigen onder controle te brengen leerden de religies
bepaalde disciplines die te vergelijken
zijn met het blootstellen van gouderts
aan hoge hitte, waarbij al het afval uitgescheiden wordt en puur goud overblijft. In het christendom wordt dit gesymboliseerd door het kruis. In het
hindoeïsme wordt het praktiseren van
ascetisme aangeraden. In de islam betekende de jihad oorspronkelijk het
onderwerpen van het lagere zelf in
totale harmonie aan het hogere Ware
Zelf. Terrorisme, religieuze oorlogen
en conflicten zijn de producten van
verdraaiingen en latere aanpassingen
van verschillende religieuze leringen.
Dit houdt ook geweld plegen en
moorden in om Gods genade te verdienen, extreme zelfpijniging die het
lichaam schaadt en het nadruk leggen
op onbetekenende verschillen in plaats
van te zoeken naar de essentiële overeenkomsten in religieuze leringen. Er
zijn nu ontelbare voorbeelden in onze
wereld van zulke kwade bedoelingen
die door geen politieke, economische
of sociale veranderingen voor eens en
voor altijd kunnen worden uitgeroeid.
Alleen door het in praktijk brengen
van hoge ethische en morele beginselen kan de strijd vermeden en de vrede
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bewerkstelligd worden om in deze wereld te overheersen.
Het is duidelijk dat onze spirituele
Vader bedroefd is door het zien van de
strijd en het heersende waanidee dat
wij door te doden iets zouden kunnen
bereiken. Zulke handelingen vertragen
alleen maar de reis van de onsterfelijke
ziel op het pad naar perfectie.
Laten we geen kostbare tijd verliezen
met het zoeken naar bladeren die pre-

cies hetzelfde zijn, of met het zoeken
naar kleinzielige structurele verschillen
tussen de diverse religies. Laten we
liever zoeken naar het voedzame dat
religies brengen en de hoogste vorm
van ethiek en moraliteit beoefenen om
vrede en harmonie te brengen in een
wereld die nu in brand staat.
Uit: The Theosophist, juli 2005
Vertaling: F.v.I.

Kennen en doen, wijsheid en methode
werken samen, ze gaan hand in hand.
Vanaf het eerste begin doen ze dat,
tot het punt waarop het moeilijk wordt
om ze nog uit elkaar te houden.
Huston Smith
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