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Într-o noapte, pe când se ruga, fratele Bruno a
fost tulburat de orãcãitul unui broscoi. Încercãrile lui
de a ignora sunetele dizgraþioase s-au dovedit inutile,
aºa cã, exasperat, a sfârºit prin a striga pe fereastrã:

– Tãcere! Îmi fac rugãciunile!
Fratele Bruno era un sfânt, aºa cã porunca lui a

fost imediat ascultatã. Toate creaturile vii din preajmã
au tãcut, pentru ca sfântul sã se poatã ruga în pace.

În mintea lui Bruno a apãrut însã o îndoialã, care
i s-a pãrut chiar mai tulburãtoare:

– Dacã Dumnezeu ascultã cu aceeaºi plãcere
orãcãitul broaºtei ca ºi psalmii tãi?

– Ce plãcere i-ar putea face lui Dumnezeu
orãcãitul unei broaºte? nu s-a lãsat mai prejos Bruno.

Dar vocea interioarã a insistat:
– De ce crezi cã a inventat Dumnezeu sunetul?

RUGÃCIUNEARUGÃCIUNEARUGÃCIUNEARUGÃCIUNEARUGÃCIUNEA
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Bruno nu ºtia, aºa cã s-a decis sã afle de ce. El
a ieºit la fereastrã ºi a strigat:

– Cântã!
Orãcãitul broscoiului s-a auzit imediat, însoþit cu

veselie de toate broaºtele din vecinãtate. Bruno a
ascultat cu atenþie zgomotele ºi ºi-a dat seama cã dacã
nu le mai opune rezistenþã, ele nu mai sunt supãrãtoare,
ci dimpotrivã, îmbogãþesc tãcerea nopþii.

Odatã cu aceastã descoperire, inima lui Bruno a
intrat în armonie cu universul ºi pentru prima oarã în
viaþã, el a înþeles ce înseamnã sã te rogi cu adevãrat.

O povestire hasidicã

Evreii dintr-un mic orãºel din Rusia aºteptau cu
nerãbdare sosirea unui mare rabin. Era un eveniment
extraordinar, aºa cã ºi-au pregãtit multã vreme
întrebãrile pe care urmau sã i le punã omului sfânt.

Când acesta a sosit în sfârºit ºi a fost întâmpinat
de mulþime în sala din primãria oraºului, se putea
simþi în aer tensiunea, cãci toþi erau pregãtiþi sã asculte
rãspunsurile la întrebãrile lor.

La început, rabinul nu a spus nimic; doar a privit
în ochii lor ºi a mormãit o incantaþie. Foarte curând,
toatã lumea a început sã mormãie odatã cu el. În
continuare, el a început sã cânte, iar mulþimea a cântat
alãturi de el. Apoi, rabinul a început sã se legene ºi
sã danseze cu paºi solemni. Întreaga congregaþie i-a
urmat paºii. În scurt timp, oamenii erau atât de
absorbiþi de miºcãri încât au uitat de orice altceva. În
acest fel, fiecare persoanã din mulþime a cunoscut
Unitatea, fiind vindecatã de diviziunea interioarã care
ne împiedicã sã cunoaºtem Adevãrul.

A trecut o orã pânã când dansul s-a mai potolit.
Eliberaþi de tensiuni, cei prezenþi s-au aºezat ºi o stare
de pace s-a aºternut peste ei. Apoi, rabinul le-a adresat
singurele cuvinte pe care le-a rostit în acea searã:

34 35
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– Cred cã am rãspuns la toate întrebãrile voastre.

Un derviº a fost întrebat de ce îl adorã pe
Dumnezeu prin dans. Iatã ce a rãspuns el:

– Deoarece a-L adora pe Dumnezeu înseamnã a
muri faþã de sine. Dansul ucide egoul. Când egoul
moare, toate problemele mor odatã cu el. Când egoul
nu mai este, rãmâne Iubirea. Rãmâne Dumnezeu.

*  *  *
Maestrul s-a adresat discipolilor sãi în sala de

spectacole:
– Aþi auzit multe rugãciuni ºi aþi rostit multe

rugãciuni. În seara aceasta, aº dori sã vedeþi o
rugãciune.

În acel moment, cortina s-a ridicat ºi baletul a
început.

Un sfânt sufit a plecat în pelerinaj la Mecca. La
poalele oraºului, el s-a aºezat pe marginea drumului,
epuizat dupã lunga sa cãlãtorie. Nici nu a apucat bine
sã adoarmã, cã a fost trezit de þipetele furioase ale
unui alt pelerin:

– Aceasta este ora când toþi pelerinii îºi înclinã
capetele cãtre Mecca, iar tu stai cu picioarele orientate
cãtre altarul sfânt. Ce fel de musulman eºti tu?

Sufitul nu s-a clintit din loc. El s-a mulþumit sã
deschidã ochii ºi sã spunã:

– Frate, vrei sã-mi faci favoarea sã-mi îndrepþi
picioarele astfel încât sã nu mai arate cãtre Domnul?

Rugãciunea unui credincios adresatã Domnului
Vishnu:

„Doamne, te rog sã mã ierþi pentru trei pãcate
majore: mai întâi, am fost în pelerinaj la numeroasele
tale temple, fãrã sã-mi dau seama cã tu eºti prezent
pretutindeni. În al doilea rând, te-am rugat de multe
ori sã mã ajuþi, uitând cã tu eºti mult mai preocupat
de bunãstarea mea decât sunt eu însumi. În sfârºit,
chiar acum pãcãtuiesc, rugându-mã þie pentru iertarea
mea, când ºtiu foarte bine cã toate pãcatele noastre
sunt iertate cu mult înainte ca noi sã le comitem.
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Dupã mulþi ani de muncã, un inventator a
descoperit arta de a face foc. El ºi-a luat uneltele ºi a
plecat în regiunile nordice, acoperite cu zãpezi veºnice,
unde a iniþiat un trib în arta de a face foc ºi în
avantajele ei. Oamenii au fost atât de absorbiþi de
aceastã noutate încât au uitat sã-i mai mulþumeascã
inventatorului, care într-o bunã zi s-a fãcut nevãzut.
Fiind unul din acei oameni puþini la numãr înzestraþi
cu harul modestiei, el nu dorea sã rãmânã în amintirea
acelui popor sau sã fie respectat de el. Singurul lucru
pe care îl dorea era satisfacþia de a ºti cã cineva a
beneficiat de descoperirea sa.

Urmãtorul trib la care s-a dus era la fel de dornic
sã înveþe ca ºi primul, dar preoþii locali, vãzând
influenþa pe care strãinul o avea asupra oamenilor, au
dispus asasinarea lui. Pentru a nu fi bãnuiþi de crimã,
ei au instalat un portret al Marelui Inventator chiar în
altarul templului ºi au conceput o liturghie specialã
pentru el, pentru ca toatã lumea sã se închine lui ºi
pentru ca numele sãu sã nu fie uitat niciodatã. Au
decretat cã noua liturghie se va þine întotdeauna ºi cã
ea nu va fi modificatã niciodatã. Uneltele pentru
obþinerea focului au fost instalate într-o cutie, iar preoþii

au afirmat cã toþi cei care îºi vor pune mâinile deasupra
lor cu o mare credinþã se vor vindeca.

Marele Preot însuºi ºi-a asumat sarcina de a scrie
o carte despre Viaþa Inventatorului. Aceasta a devenit
Cartea Sacrã a tribului, în care se vorbea de bunãtatea
ºi de iubirea lui ca de un exemplu care ar trebui
urmat de toatã lumea, în care viaþa îi era elogiatã, iar
natura lui era decretatã supraumanã. Preoþii au avut
grijã ca noua Biblie sã treacã din mâinile unei generaþii
cãtre generaþiile urmãtoare, interpretând cu autoritate
semnificaþia cuvintelor scrise în ea, respectiv a vieþii
sfinte a Marelui Inventator ºi a morþii sale. Cei care
deviau de la aceastã doctrinã erau pedepsiþi cu moartea
sau excomunicaþi. Prinºi în capcana acestor sarcini
religioase, oamenii au uitat cu desãvârºire cum trebuie
fãcut focul.

Din Vieþile Pãrinþilor care au trãit în Deºert:

Abatele Lot a venit la Abatele Iosif ºi i-a spus:
– Frate, dupã slabele mele capacitãþi, eu îmi

respect micile reguli pe care mi le-am asumat ºi micul
meu post, rugãciunea, meditaþia, tãcerea contemplativã.
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