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Den gudomliga medkänslans glöd
Övertygelsen att Guds hjärta är kärleksfullt har alltid funnits, och skälet till en sådan
medfödd tro ligger i gudomens egen natur. Budskapet att ”Gud är kärleken” grundar
sig på detta det djupaste, erkända andliga faktum, som så vackert uttrycks med följande ord ur Tystnadens röst: ”Medlidandet är inte en egenskap. Det är LAGARNAS
LAG - evig harmoni, alayas VÄSEN, oändligt, allt omfattande, ljuset av det evigt
bestående rätta, alla tings ändamålsenlighet, den eviga kärlekens lag.” Detta tidlösa
medlidande bär det cykliska uppträdandet av solgudarna i de antika myterna, världsfrälsarna och avatarerna vittne om och borgar för.
Detta är en djupt stämningsmättad tanke – att energin som genomsyrar det
syfte för vilket världarna skapades är medlidande och medkänsla. Det är andens eld,
en gudomlig lag lika mäktig och grundläggande som alla andra naturlagar. Dagens
situation visar att vi inte förmått erkänna att det bakom all evolution och ”tidens skeenden” ligger medkänsla. Om vi kunde återknyta till skönheten och kraften hos vår
högre natur, hur annorlunda skulle då inte vår attityd till möjligheten att inkarnera
vara, när vi accepterar sanningen att vi i grunden är gudomliga väsen som för tidsåldrar sedan i en akt av medkänsla ”föll” ner i inkarnation för att förlossa substansen.
När vi ser oss omkring på denna lilla pinade planet, verkar det som om förstörelsens eldar fortsätter brinna med stor våldsamhet, och än en gång tvingar oss
att kämpa för att skapa goda relationer – som är den aktiva princip som en fredlig
värld kommer att födas fram ur. Men det är också sant, att effekten av de aktuella
händelserna lätt kan förvränga vår syn på en värld som vi i våra hjärtan vet grundar
sig på kärlekens realitet. Varken lokala eller internationella media klarar att nöjaktigt beskriva vilket osjälviskt arbete som otaliga människor utför. Dessa tömmer ut
sin energi i den kalk som ska omformas för att skapa en ny och mer medkännande
värld.
Man får rätt mycket information om man ser på vad ordet medlidande egentligen betyder. Det betyder att man delar känslorna med en annan person eller kanske
med flera andra personer. Det kan betyda att man kommer samman för att utföra ett
hårt arbete. Då frigör man kärlekens kraft som lyfter alla som lider och är inspärrade
i sin felaktiga identifiering med formen. Ursprungsbetydelsen av ordet medlidande
eller passion har förvrängts. Numera förknippas ordet passion med sex, intensiva
känsloyttringar och extas. En sådan glöd måste dirigeras om för att kunna komma åt
kärlekens och visdomens högre, andliga eldar och på så vis lite långsamt förvandla
formens substans till en bägare, som tar emot och uttrycker det gudomliga. Trianglar
och dess planetariska nätverk bildar en livsnödvändig del av det verksamhetsfält och
medkännande tänkande som vi så väl behöver i vår värld, där det finns så mycket att
hysa medlidande med.

Några tankar om medlidande
Man kan kalla Gud för kärleken, man kan
kalla Gud för godheten. Men det bästa
namnet på Gud är MEDLIDANDE.
Mäster Eckehart

visa MEDKÄNSLA och en vilja att hjälpa
andra.
Albert Schweitzer
Av MEDKÄNSLA förgör jag deras okunnighets mörker. I dem tänder jag visdomens
lampa och skingrar mörkret i deras liv.
Bhagavadgita

Livet är lika kärt för alla andra varelser som
det är för dig. Känn medlidande med alla varelser, och ta ditt eget själv som måttstock.
Upanishaderna

Vishet, MEDKÄNSLA och mod är tre universellt erkända mänskliga moraliska kvaliteter.
Konfucius

Hur kan vi, små krälande stackare, så ytterligt hjälplösa som Gud gjorde oss, hur i all
världen kan vi mäta hans storhet, hans gränslösa kärlek, hans oändliga medkänsla, som
är sådan att han tillåter människan att oförskämt förneka honom, käbbla över honom…
Hur kan vi mäta Guds storhet som är så förlåtande, så gudomlig?
Mahatma Gandhi

En religiös människa är en person som alltid
och på samma gång håller fast Gud och
människan i en och samma tanke, och som
lider när andra vållas skada. Hennes största
lidelse är medkänslan, vars största styrka är
kärleken och att det omintetgör förtvivlan.
Abraham Joshua Heschel

Liksom biet samlar nektar och flyger sin väg
utan att skada blomman eller dess färg eller
doft, så låter den vise mannen bo i sin by.
Dhammapada

Medkänsla är roten till religion; stolthet är
roten till synd.
Tulsi Das

Medkänsla… handlar i grunden om att
använda motsatsparen på rätt sätt.
Alice Bailey

Den helige, välsignad vare han, har medkänsla med alla som hyser medkänsla med
de fattiga.
Joseph ben Ephraim Karo

En människa är en del av den helhet, som vi
kallar universum, en del som är avgränsad
i tid och rum. Hon upplever sig själv, sina
tankar och känslor som något separat från
resten, en slags optisk synvilla i medvetandet. Denna villfarelse är ett slags fängelse,
som håller oss nere i våra personliga begär
och i tillgivenhet till ett fåtal närstående personer. Vår uppgift måste vara att komma ur
detta fängelse genom att vidga vår cirkel av
medkänsla till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i all dess skönhet. Ingen
kan uppnå detta fullt ut, men strävan är i sig
en del av frigörelsen och en grund för inre
trygghet.
Albert Einstein

Människans medkänsla är för hennes granne,
men Herrens medkänsla är för alla levande
varelser.
Syraks bok
All medkänsla grundar sig på intensiv
medvetenhet om det ömsesidiga beroendet
mellan alla dessa levande väsen, som är del
av varandra och involverade i varandra.
Thomas Merton
Monumentet över en stor människa är inte
av granit eller marmor eller brons. Det består
av hennes godhet, hennes gärningar, hennes
kärlek och hennes medkänsla.
Alfred Montapert

Syftet med människans liv är att tjäna och
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Planetens nätverk
The foundation for holistic spirituality
En grupp visionärer från vitt skilda områden
har gemensamt bildat ett holistiskt nätverk.
Enligt gruppen finns det mycket forskning som
visar att en majoritet av befolkningen i nutida
demokratier går från traditionell tro till en mer
öppen tanke- och känslomässig andlighet.
En del av nätverkets målsättningar kan skrivas
så här:

skulle vara lämpligt, nyttigt och tjänligt.
Globalt: Stå för de effekter och konsekvenser ditt sätt att leva får och hantera det på ett
passande sätt. Var lidelsefull vad gäller behovet av förändring, rättvisa och helande.
För att ge hjälp att förankra den nya andligheten skriver gruppen: vår värld behöver veta att
det finns en andlighet som välkomnar mångfald, bilägger konflikter och inspirerar till en
ansvarsfull utveckling.
The foundation for holistic spirituality
PO Box 3662, Glastonbury, BA6 8ZY England
hemsida: www.holism.info

Att hjälpa till att ge den nya holistiska andligheten större koherens och en mer öppen
och publik profil.
Att klargöra och artikulera den holistiska
andlighetens grunddrag.
Att ge stöd till ett nätverk med många olika
och nya sätt att uttrycka och framställa denna andliga inställning.
Att få status och representation för den
nya holistiska andligheten i olika beslutsfattande organ där andra trossamfund ges
officiellt utrymme – t.ex. skolor, sjukhus,
ekumenik, lokala och nationella beslutande
församlingar.
Att få holistisk andlighet listad som en religion i nästa folkräkning i Storbritannien.

Buddhist Peace Fellowship
Organisationen finns i USA. Den har ett världsomspännande nätverk av medlemmar som arbetar för att främja mänskliga rättigheter och
demokrati.
Sammanslutningen anlitar många olika källor:
Den buddhistiska traditionens och sedvänjans visdom och medkänsla

Holism Network beskriver det andliga som att
man upplever och erfar undret och skönheten
i allt liv - och vill utforska det mera fullständigt. Samtidigt behöver vi klokt vägleda vår
egen utveckling och tjäna vårt lokala och vårt
globala samhälle. Detta är andlighet fri från
religiösa snaror, konflikter och snäva trosföreställningar.
Holism Network förslår många olika
sätt att engagera sig i deras uppdrag. Nedan
listas några av dem.

Nutida nordamerikansk rörelser som arbetar för fred och social rättvisa.
Andra ickevålds-, progressiva, trosbaserade
rörelser som vill ha social förändring.
Man skriver på hemsidan: vi försöker efterlikna Avalokitesvara, medkänslans bodhisattva,
eftersom vi hör världens skri, och vi försöker
förstå vår egen verkliga involvering i detta lidande. Ibland kan vi erbjuda hjälp. Ibland kan
vi dela med oss av information och resurser så
att andra kan hjälpa. Ibland lyssnar vi bara.
Bland de verksamheter som organisationen utför ingår att ge ut tidsskriften Turning
Wheel (ung. snurra hjulet)
Buddhist Peace Fellowship
PO Box 3470, Berkeley, CA 94703 USA
tel: +1 (510) 655-6169; Fax: +1 (510) 6551369
hemsida: www.bpf.org

Kommunikation: När man frågar dig vad
du tror på och vad du är intresserad av kan
du berätta att du tror på en holistisk syn på
världen och en allomfattande andlighet - en
andlighet som är uppriktig och öppen och
går bortom de gamla trosskiljelinjerna.
Medborgarskap: engagera dig på alla samhällsområden där ett holistiskt perspektiv
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Tre andliga högtider
I det årliga kretsloppet finns tre andliga höjdpunkter: påsken, wesak och Den goda viljans
högtid. Genom att många individer och grupper
över hela jorden då tålmodigt och utan avbrott
mediterar, håller dessa högtider på att få en
individuell förankring i mänsklighetens medvetande.
I framtiden kommer alla människor med
andlig läggning att fira samma helgdagar. Det
kommer att leda till en koncentration av andliga krafter och en gemensam andlig strävan,
plus en samtidig åkallan. Kraften i detta ligger
i öppen dager. De tre årliga stora högtiderna är
koncentrerade till de tre vårmånaderna, och de
leder till en stegrad andlig insats som påverkar
resten av året. De är:
Påsken. Detta är den återuppståndne
levande Kristus högtid. Han är mänsklighetens
lärare och den andliga hierarkins överhuvud.
Han är uttrycket för Guds kärlek. Vid påskfullmånen uppmärksammas den andliga hierarkin,
som han leder, och betoningen ligger på Guds
kärleksnatur.
Wesak. Detta är Buddhas högtid.
Buddha är den andliga länken mellan planetens
högsta andliga center, Shamballa, och hierarkin.
Han är uttrycket för Guds vishet, förkroppsligandet av ljus och det gudomliga syftets vägvisare.
Den goda viljans högtid. Detta är högtiden för den mänskliga andens längtan efter

Gud, när den söker anpassa sig efter Guds vilja
och försöker uttrycka riktiga mänskliga relationer. Varje världsböndag de senaste tvåtusen
åren har Kristus stått inför hierarkin och inom
synhåll för Shamballa. Han har stått där som
representant för mänskligheten, som gudamänniskan, som ledaren för sitt folk och “som den
förstfödde bland många bröder” (Rom. 8:29).
Varje år vid detta tillfälle har han predikat
Buddhas sista predikan för den församlade hierarkin. Det är därför en högtid av innerlig åkallan och av en naturlig längtan efter broderskap,
efter mänsklig och andlig enighet. Den kallas
också för världsböndagen.
Dessa tre högtider är en del av ett för
mänskligheten gemensamt andligt system,
även om de ännu inte fungerar hundraprocentigt ihop. Men stunden närmar sig, då alla tre
högtiderna kommer att firas över hela världen,
och genom dem kommer vi att få en stor andlig
enighet. Dessutom kommer effekterna av det
stora närmande, som är på gång, att bli starkare
över hela planeten genom mänsklighetens förenade åkallan.
(Utdrag ur broschyren Tre andliga högtider)
Påsk					
Wesak					
Kristushögtiden/världsböndagen
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