Met Hindoes bidden wij:
sarvesham svastir bhavatu
sarvesham shantir bhavatu
sarvesham purnam bhavatu
sarvesham mangalam bhavatu
Vrij vertaald:
moge alle wezens gezond zijn
moge alle wezens vredig zijn
moge alle wezen volmaakt zijn
moge alle wezens voorspoedig zijn/voorspoed ervaren
Met Christenen bidden wij:
“De wereld lacht: valt er iets te vieren? De wereld huilt: wat is er mis? De wereld wacht: waarop? Op een kind dat
geboren gaat worden? Op bloemen die gaan bloeien? Of op mensen die ontwaken en die aan vrede willen werken,
omdat zij zo naar vrede verlangen?
De wereld bidt omdat er geen eten is, geen vrede is, en mensen elkaar in de kou laten staan of kapot willen maken.
Laten wij, één van hart en één van ziel, op weg gaan naar dat land waar het goed leven is, waar het vrede is.
Ook al verlangen we allen naar vrede, het is soms moeilijk om de vrede onder elkaar te bewaren. Willen we teveel en te
vaak de ander overtuigen van ons eigen gelijk? Hoeveel verschillen we van elkaar? Kunnen we het accepteren dat de
ander anders is dan wij en anders denkt dan wij? Of zijn de verschillen inmiddels te groot geworden?
Blijven wij met elkaar bidden om vrede, om vrede in de wereld, vrede tussen landen en volken, om vrede onder elkaar,
en om vrede in de harten van onszelf en van alle mensen om ons heen.”
Laten we bidden met Ann Glynn, New York:
I didn't raise my boy to be a soldier
I brought him up to be my pride and joy
Who dares to place a musket on his shoulder
To shoot some other Mother's darling boy?
Let nations arbitrate their future troubles
It's time to lay the sword and gun away
There'd be no war today
if mothers all would say:
"I didn't raise my son to be a soldier.
Met moslims bidden wij:
Geef ons de moed
onszelf te overstijgen
en te handelen zoals in de Koran staat:
'But since good and evil cannot be equal, avert the evil with something better -and behold, the one between whom and
you there was enmity becomes like a bosom friend.' (Qur'an, 41:34)
Een goede en een kwade daad zijn niet gelijk. Drijf <de kwade daad> terug met een daad die beter is, en dan zult u zien
dat hij, tussen wie en u er vijandigheid bestond, wordt als een trouwe vriend. (Soera 41:34)

Golden Rule from the Holy Scriptures of Religions

BUDDHISM
-

Treat not others in ways that you yourself would find hurtful.
Udana-Varga 5.18

ZOROASTRAINISM
-

Do not do unto others whatever is injurious of yourself.
Shayast-na-Shayast 13.29

HINDUISM
-

This is the sum of duty: do not do to others what cause pain if done to you.
Mahabharata 5:1517

JUDAISM
-

What is hateful to you, do not do to your neighbor. This is the whole Torah: all
the rest is commentary.
Hillel, Talmud. Shabbat 31a

CHRISTIANITY
-

In everything, do to others as you would have them do to you, for this is the
law and the prophets.
Jesus, Matthew 7:12

ISLAM
-

Not one of you truly believes until you wish for others what you wish for
yourself.
The Prophet Muhammad, Hadith

BAHA’I FAITH
-

Lay not on any soul a load that you would not wish to be laid upon you, and
desire not for anyone the things you would not desire for yourself.
Bahá’u’lláh, Gleanings

