Religie in het licht van Theosofie
Ware Religie is een innerlijk beleven, een ervaring.· hetzij voorbijgaand
hetzij blijvend, van ons innerlijke wezen. Religie is niet het bewust of
half-bewust aanvaarden van geloofsformulieren noch is het een kwestie
van het aanhoren van preken of het ontvangen van sacramenten. Religie
is innerlijke ervaring. Ervaren van de band, die onze persoonlijkheid
verbindt met het goddelijke, het goddelijke in ons. Sommigen hebben deze
ervaring, wanneer zij opgaan in de pracht of in de plechtige stilte der
Natuur, anderen bij het op zich laten inwerken van de majesteit van het
van sterren fonkelemfe uitspansel, anderen door de atmosfeer van een
kerkgebouw of van een kerkdienst, weer anderen in de concertzaal. In al
die gevallen, die hiermede lang niet alle zijn vermeld, wordt er iets wakker
in onze ziel, in ons innerlijk. In haar hoogste aanzicht is deze ervaring
het zichzelf mystiek verliezen in de goddelijke liefde, of de goddelijke
wijsheid; in haar eenvoudigste vorm is het een emotie, gewekt als antwoord op een tn~.ff€nd woord of door een ge.~ld€', maa.r ongezi<me tegenwoordigheid, een zielsverheffing door ervaring van schoonheid, van in·
zicht, van grenzenloze liefde, van de ontsteking van een innerlijk licht.
Soms, zelden maar te meer overtuigend, ontstaat deze door een plotselinge
opwelling van de geest van binnen uit.
Deze innerlijke beleving, deze "roeping~' doet de behoefte ontstaan aan
een meer blijvend, een meer regelmatig contact met de Bron, waaruit deze
ervaring is voortgevloeid. Zij kleedt zich veelal in vormen - beelden of
begrippen - eigen aan de omgeving, waarin men leeft: het Innerlijke
roept een uiterlijke vorm-geving op. Deze personificering is noodzakelijk
om een devotioneel contact te verkrijgen. Daar zij in de mens ontstaat, is
zij anthropomorfisch en onderworpen aan de opvattingen en gestalten, die
leven in het milieu, waarin de religieuze mens verkeert en is opgegroeid.
Vandaar dat de my.stieke ervaringen in het Oosten en het Westen, ja in
ieder land, haar eigen, onderliilg verschillend maar fundamenteel toch
sterk verwante beeldvormen vertonen, die plaatselijk een eigen, min of
meer gelijksoortig karakter dragen, bepaald door de omgeving.
Daar in ieder mens zonder uitzondering dit innerlijke aanwezig is, is in
aanleg ieder mens religieus. Het is daarom de taak van ouders, opvoeders
en Overheid, voor kinderen, leerlingen en mensen in het algemeen een
omgeving te scheppen, waardoor dit Innerlijke de gelegenheid krijgt in
de persoonlijkheid tot uitdrukking te komen. Pas wanneer dit geschiedt,
kan van een volledige en normaal verlopende ontplooiing van de mens
gesproken worden.
Kinderen ver re houden van alle godsdienstvormen, om ze later in vrijheid te .laten kiezen, is een misverstand. De kinderlijke diep-religieuze groei.
Periode gaat dan voorbij zonder tot openbaring te kunnen komen. Ook
het "positivistisch" onderwijs en de sterk agnostische houding van de
meeste wetenschapsmensen belemmert de religieuze ontplooiing evenals
natuurlijk de houding der Overheid in die landen, waar de godsdienst
van staatswege wordt bestreden.

De onderscheidene godsdiensten hebben naast het onderhouden van het
contact met de geestelijke wereld, ook veel kwaad aan de mensheid gedaan. Sommige ervan hebben getracht door inboezeming van vrees - de
toorn Gods, hellepijnen en eeuwige verdoemenis - of door het voorspiegelen van hemelse geneugten of door andere beloften. de mensen tot
zich te trekken en aan zich te binden. Zij hebben dogma's geschapen,
die de mens in gevoelens van zondigheid stortten of fanatisme opwekten
en godsdiensthaat en godsdiensttwisten ontketenden. Zij hebben door
deze middelen zich de macht verschaft over de mensen en deze macht
misbruikt.
Maar zij hebben ook leringen, begrippen, symbolen. voorstellingen in
stand gehouden, welke het de mensheid mogelijk maakten. onbewust of
bewust, het contact met haar goddelijke oorsprong te onderhouden, zich
te voeden met het voedsel der Onsterfelijkheid en zich te laven aan de
Bron van de wateren des Eeuwigen Levens.

De versdiillende godsdiensten zijn ontstaan <.foor bevriezihg, s1ändaarClisering en systematisering van religieuze ervaringen van geestelijk hoogontwikkelde mensen, van Middelaars en Godsdienststichters. Door hen
scheen het goddelijke licht; zij verkondigden in taal en trant van hun
omgeving waarheden, die boven de bevatting van die omgeving lagen;
zij wezen de weg naar hoger leven, dat zij ervoeren, maar hun omgeving
vreemd was; zij verkondigden eeuwige waarheden in tijdelijke termen.
Godsdienst is bevroren mystieke ervaring, heeft Henri Bergson terecht
gezegd. Deze godsdienststichters offerden zich door ook na hun heengaan, zo goed zij konden, de nieuwe godsdienst of godsdienstige beweging
te leiden en te belevendigen en de aanhangers ervan te helpen in deze
wereld en de volgende.
Maar allengs verwerden die godsdiensten. Systemen ontstonden, dogma's,
leerstellingen, geloofsformuleringen worden gesmeed, die steeds minder
geestelijk en meer dogmatisch werden. Toch hebben de godsdiensten ook
veel gedaan - en doen dat nog - om de mensheid binnen zedelijke en
redelijke grenzen te houden, om hun lagere aard te sublimeren. AI verdoezelden en verminkten zij de Waarheid, toch hielden zij de toegang tot
de Waarheid, de ingang van het Pad der Volmaking open en brachten
aan velen de religieuze aanraking, welke dezen bewust of onbewust
zochten. Gehoorzaam aan de wet, dat de mensheid moet leren haar
eigen verantwoordelijkheid te dragen en bovennnatuurlijke interventie
daarom verboden is, staan de grote godsdienststichters achter hunne respectieve bewegingen en trachten die, als gezegd, te leiden en te bescllermen.
In de reeks van levens, die ieder mens doormaakt, wordt hij telkens in
een nieuw milieu en soms in een nieuwe godsdienst geplaatst om diverse
mogelijkheden, die in zijn ziel sluimeren. te activeren en zo zijn innerlijk
wezen te verrijken en op de lange duur te vergoddelijken. Zo hebben alle
godsdiensten hun voor en hun tegen en gaat de Religie - de band met
's mensen goddelijke oorsprong - steeds boven elke godsdienst uit.

De religieuze mens ziet het Mysterie, de wonderlijke Verborgenheid in
alle dingen: in het zaadje. dat barst en sterft en een machtige eikeboom
voortbrengt, in het instinct van de dieren. die op het. juiste moment en
de juiste plaats de juiste handelingen verrichten. in de menselijke ziel,
waarin de goddelijke mogelijkheid sluimert; in de wereldgeschiedenis. die
finalistisch. teleologisch is, dat is, dat deze klaarblijkelijk een doel nastreeft: de stoffelijke en geestelijke vervolmaking van de mensheid. De
religieuze mens voelt ook zijn verbondenheid met het Geheel, de mogelijkheid en noodzakelijkheid van integratie in het Geheel - het geheel der
mensheid en daarom broederschap en de drang tot zelfoffering - in het
geheel der Schepping en daarom eerbied voor het Leven, dat in werkelijkheid goddelijk is. De religieuze mens is op het Pad dat tot Zelf-verwerkelijking leidt. tot mystieke ervaring, tot zuivering, heiliging en vereniging. Hij
zoekt zijn weg tot God.
De Theosofie wijst en zoekt - zoals haar naam aanduidt - naar die Goddelijke Wijsheid, in hoogste instantie identiek met Goddelijke Liefde, die
ftft.fl alle gQdsdiensten ten grondslag ligt, die door alle godsdienststichters
op de hun eigene wijze en naar gelang van het bevattingsvermogen van
hun omgeving is verkondigd, welke echter door hun volgelingen in gees·
telijke onwetendheid is verwrongen en verminkt. De ware Theosofie, zo
leert de Theosofische Vereniging, is in het bezit van een geestelijke organisatie van mensen, die het doel der menselijke ontwikkeling hebben
bereikt, een organisatie welke de Grote Witte Loge of de Geestelijke
Hiërarchie of het Innerlijk Bestuur der Wereld wordt genoemd en die
tegenover nog hogere geestelijk Machten verantwoordelijk is voor de uiteindelijke geestelijke ontwikkeling der tegenwoordige mensheid. Zij worden
wel aangeduid als Heren der Waarheid, die in het Eeuwige leven.
De theosoof staat daarom vrij in de keuze van de godsdienstvorm. die
hij wenst te aanvaarden of om buiten godsdienstig verband te blijven. Hij
zoekt door meditatie, inkeer, studie, zelf-controle en broederlijke dienst
vooruitgang te maken op het geestelijk pad. Aanvaardt hij een bepaalde
godsdienstige richting dan zal het er een zijn, waarin de religieuze ervaring hem het sterkst treft of welke hij wil steunen om in zijn land een
betere religieuze sfeer te scheppen.
Religie is de band, die ons verbindt met onze goddelijke afkomst, een
band, die dus in ieder mens potentieel aanwezig is, die tot actualiteit moet
worden gebracht en die, wanneer dit proces de menselijke persoonlijkheid aangrijpt, hem innerlijk zal veranderen en hem tenslotte brengt, door
welke godsdienstvormen ook, tot het einddoel der menselijke ontwikke·
ling. Dit einddoel wordt o.m. genoemd: Verlichting. Bevrijding, Volmaking, Verlossing, Wederopstanding. Vergoddelijking. Vereniging met
God. Het is een verruiming en verlichting van het menselijk bewustzijn. Dit
einddoel der menselijke ontwikkeling is tegelijk het beginpunt van een
nieuwe fase van ontwikkeling, welke wordt doorgemaakt door die grote
geestelijke wezens, die hemelse functies bekleden en heersen over volkeren,
planeten en zonnestelsels, een ladder van ontwikkeling. waarvan de voet
staat in de modder der menselijke zwakheid en welks hogere sporten zich
onttrekken aan het menselijk oog door de verblindende heerlijkheid van
het Goddelijk Licht.
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