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DI IMNFTFI I

L Dumnezeu este Unic;inu maiexisti un alt Dumnezeu

El este insondabil, incognoscibil qi necunoscut pentru marea

majoritate a omenirii. El se afl5, pretutindeni. El vede f5.r5.

ochi qi aude flrl urechi. El nu are forml qi este indivizibil. EI

este necreat, nu are tat[, mami, solie sau copil. El permite

si fie venerat gi sub forml de piatri sau de animal, degi nu

cste nimic din toate acestea. El este cel mai evaziv. El este cel

mai aproape de noi, dacl qtim s[-1 c[ut[m. Dar el este cel mai

departe de noi, daci nu inlelegem omniprezenla lui.

Nu sunt de acord cu ce se spune despre hindugi, ci ar crede

in mulfi zei Ei c[ ar fi idolatri. Ei susfin, intr-adevlr, c[ existl

mulgi zei, dar tot ei declarl, f[r[ dubii, ci existi un Dumnezeu,

ln zeu al zeilor. Prin urmare, nu este corect s[ sugerim c[
hinduqii cred in mulli zei. Cu siguran[l ei cred in multe lumi.

A{a cum existl o lume populatl de oameni qi o alta populati

& animale, la fel exist[ una populati de fiinfe superioare,
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numite zei, pe care nu-i vedem, dar care, cu toate acestea,

existi. intreaga nein[elegere a fost creatl de traducerea in
englezb a cuvAntului deva sau devata, pentru care nu s-a glsit
un termen mai bun decAt ,,zev". Dar Dumnezeu este Ishwara,

Devadhideva, zeul zeilor. Agadar, observafi cum folosirea

termenului ,,zet)" pentru a descrie fiinfe divine diferite a dat

naqtere unei asemenea confuzii. Eu mi consider pe deplin un

hindus, dar nu am crezut niciodati in mulli zei. Nici m[car in
copillria mea nu am manifestat aceastl credinfl qi nimeni nu

m-a inv[fat vreodat[ si fac asta.

2. El este atotprezent, atotgtiutor gi atotputernic

Dumnezeu nu este o persoan[ aflat[ in afara noastri sau in
afara universului. El pitrunde pretutindeni qi este atotqtiutor
qi atotputernic. El nu are nevoie de rugimin(i sau cereri. Fiind
imanent in toate fiinfele, el aude totul gi ne citegte cele mai

intime gAnduri. El s[l[gluiegte in inimile noastre qi este mai

aproape de noi decAt ne sunt unghiile de degete.

Dumnezeu nu este o persoan[. El este spiritul atotp[-
trunzitor gi atotputernic. Oricine il aude in inima lui are acces

la o uimitoare for![ sau energie, comparabil[, prin rezultatele

ei, cu forle precum cea a aburului sau cu electricitatea, dar
mult mai subtill.
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3. El este o putere misterioasi

Existl o putere misterioasl, ce nu poate fi definitl qi care

pitrunde totul. O simt, deqi nu o vid. Aceastl putere nevizutl

este aceea care se face simliti qi, totuqi, sfideazl toate dovezile,

fiindcl este atAt de diferitl de tot ce pot percepe prin simlurile

mele. Ea transcende simfurile.

Am ajuns si desluqesc c[, degi tot ce se afl[ in jurul meu se

schimbl mereu qi moare mereu, sub toate cele schimbltoare

se afli o forli vie care rlmAne mereu aceeaqi, care line totul

-aolaltl, care creeaz6, dizolv[ qi re-creeaz[. Aceastl forli care

de iluminarea sau acest spirit este Dumnezeu.

Adev[rul este c[ Dumnezeu este forfa. El reprezintl esenla

r-ie[ii. Este o conqtiinll puri gi neprihlnitl. El este etern. $i,

totuqi, oricAt ar plrea de straniu, nu toli oamenii sunt capabili

si glseasc[ beneficii sau ad[post in aceast[ prezenfi vie,

atotp[trunzitoare.

Electricitatea este o forli puternic[. Nu tofi pot, ins[,

beneficia de ea. Ea poate fi produsl doar prin respectarea

anumitor legi. Este o for![ lipsitl de via![. Omul o poate utiliza

dacl e capabil s[ munceascl suflcient de mult incAt s[ ob$na

cunoagterea legilor ei. Forla vie pe care o numim Dumnezeu

loate fi urmat[ in mod similar, doar dacl qtim 9i urmim legea

-u:.i, descoperind, astfel, divinitatea in[untrul nostru.

Dumnezeu este o putere nev[zutl care sil[qluieqte in

loi. Exist[ multe puteri ascunse in noi, dar nu le putem

*scoperi decAt printr-un efort constant. Chiar qi aga, am
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putea descoperi aceaste putere suprem[ daci vom c[uta
sArguinciogi, cu hot[rArea statornicl de a-l g[si.

Dumnezeul meu nu locuieqte sus, in ceruri. Trebuie si
infelegem c[ el este pe P[mAnt. El este aici, in tine qi in mine.

Este atotputernic qi atotprezent. Nu trebuie s[ ne gindim
la lumea de dincolo. Tot ceea ce trebuie s[ facem este si ne

indeplinim misiunea aici, pe PimAnt, clci lumea de dincolo

igi va purta singuri de grijl.

4. Binele suprem

Este aceast[ forli beneficl sau malefici? Eu o percep ca fiind
pur beneficI. Deoarece pot vedea c[, in mijlocul morfii,
viala diinuiegte; in mijlocul minciunii, adevlrul nu piere;

in mijlocul intunericului, lumina striluceqte. De aici, deduc

c[ Dumnezeu este via![, adev[r qi lumin[. El este iubire. El

este Binele suprem. Dumnezeu este pe de-a-ntregul bun. Nu
existl nimic rlu in el. Dumnezetr a f[cut omul dup[ chipul qi

asemlnarea lui. Din nefericire pentru noi, omul s-a modelat

singur. Aceasti dorin![ trufaql a lui a aruncat omenirea intr-un
ocean de necazuri. Dumnezeu este alchimistul suprem. in pre-

zenla lui, tot flerul qi zgura se transforml in aur curat. La fel,

tot Rlul se preschimbi in Bine.

Dumnezeu tr[ieqte, dar nu ca noi. Creaturile lui trfliesc,

dar mor. Dar Dumnezeu este via![. Prin urmare, Binele qi

tot ce implici el nu este un atribut. Binele este Dumnezeu.

Binele conceput ca fiind ceva aparte de el este un lucru
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lipsit de via![... La fel se intimpl[ gi cu morala. Dac[ vrem

ca moralitatea s[ existe in noi, trebuie acceptatl 9i cultivati

prin relalie cu Dumnezeu. incerclm s[ devenim buni, fiindc[

dorim s[ atingem dumnezeirea qi s[ o infelegem. Toat[ etica

degart[ a lumii se transforml in flrfln[ din cauzl c[, in afara

lui Dumnezeu, ea este inertl. Venind de la Dumnezeu, etica

prinde suflul viefii. Ea devine parte din noi gi ne innobileazl.

5. Dumnezeu este Adevir gi lubire

-\devlrul absolut, principiul etern, acesta este Dumnezeu.

Exist[ nenumlrate definifii ale lui Dumnezeu, cici qi

manifest[rile lui sunt nenumlrate. Ele m[ fac s[ fiu copleqit

de uimire ;i de fascinalie gi, pentru o clip[, m[ lasl f[r[ grai.

Dar il venerez pe Dumnezeu doar ca pe adevirul insuqi.

Pentru mine, Dumnezeu este adevir qi iubire. Dumnezeu

Este etici gi moralitate; Dumnezeu este lipsa de team[.

Dumnezeu este sursa luminii qi a viefii qi totuqi el este deasupra

si dincolo de toate acestea. Dumnezeu este conqtiinfi. El este

chiar ateismul ateilor. C[ci, in dragostea lui neflrmuritl,
Dumnezeu le permite ateilor s[ triiasc[. El este cel care

:erceteazl inimile. El ne cunoagte, pe noi 9i pe inimile noastre,

:aai bine decit noi ingine... El este zeul personal al celor care

ru nevoie de prezenfa lui personall. El se intrupeazfl, pentru

:ei care simt nevoia s[-l ating[. El este cea mai pur[ dintre

senfe. El este, pentru cei care au credinll.Elteprezint[ toate

,ucrurile pentru to[i oamenii.
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