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Cum aº putea sã vorbesc despre Tine?
Cum aº ºti sã Te slãvesc?
Cum Te-aº putea descrie?
Cum Te-aº putea cuprinde?
Toþi spun cã Te cunosc; O, Dumnezeule; unii mai bine decât
alþii.
Eu nu pot spune decât cã Dumnezeu este mare,
asemeni Numelui Sãu;
Cã rostirea Sa devine întotdeauna fiinþã.
Guru Nanak
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Dumnezeu

Fiecare pe limba sa
Un abur alb ºi o planetã,
Un cristal ºi o celulã,
O peltea devenitã saurian,
Cavernele ºi oamenii lor;
Recunoaºterea legilor ºi a frumuseþii,
O faþã întoarsã din þãrânã,
Unii ar numi-o Evoluþie,
Alþii, simplu – Dumnezeu.
Ceaþa din îndepãrtatul orizont,
Infinitul gingaºului cer,
Mireasma coaptã ºi bogatã a lanurilor de porumb,
Gâsca sãlbaticã plutind în înaltul cerului,
ªi pretutindeni în vãzduh ºi pe pãmânt
Farmecul fructului auriu.
Unii ar numi-o Toamnã.
Alþii, simplu – Dumnezeu.
Ca valurile pe plaja unui estuar,
Când luna este nouã ºi firavã
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Când dorinþe scumpe ºi insistente
Ni se strâng în suflete Ele vin din misterul oceanului,
Acolo unde nimeni n-a pãºit,
Unii ar numi-o Speranþã.
Alþii, simplu – Dumnezeu.
Un paznic îngheþat la datorie,
O mamã înfometându-se pentru copiii sãi,
Socrate înghiþind cucuta,
Iisus crucificat,
Milioane de anonimi în umilinþã
Mersul anevoios pe calea destinului.
Unii ar numi-o Sfinþenie.
Alþii, simplu – Dumnezeu.
William Herbert Carruth

Doamne, Tu eºti Totul
Doamne a mea Cãlãuzã eºti,
Prin noapte ºi pustiu mã drãmuieºti,
Strãin sunt pe un drum greºit ºi-ntunecat
Cu blânda-þi mânã, Pãrinte, m-ai luat.
A mea Cãlãuzã eºti.
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În cãutarea iluminãrii

Dumnezeu

Doamne, a mea Pavãzã eºti,
În lupta cruntã-a necuprinselor tristeþi
ªi încolþiþi de vaºnici inamici,
La Tine adãpost gãsesc a noastre vieþi.
A mea Pavãzã eºti.

Dumnezeu este apropiat celor care Îl vor aproape. Se
întrupeazã pentru cei care îi cer atingerea. El este totul pentru
toþi. Este în noi ºi totuºi dincolo de noi.
Mahatma Gandhi

Doamne, a mea Viaþã eºti.
Cu a ta suflare sfântã viaþã dãruieºti,
ªi Duhul Sfânt totul va-nsufleþi,
ªi lumii tale viaþã veºnicã vei dãrui.
A mea Viaþã eºti.

Dumnezeu îþi promite iertarea ºi binecuvântãrile sale;
lui îi pasã de tot ºi le ºtie pe toate. Dãruieºte înþelepciunea
acelora care i-au bineplãcut lui, iar rãsplata celor înzestraþi
cu înþelepciune este copleºitoare; nimeni însã nu va pãtrunde
Mesajul Domnului în afara celor ce au puterea înþelegerii.
Coranul

Doamne, tot al meu eºti
Sfârºitul, începutul, Tatã-mi eºti,
Din mila sfântã calea mi-ai pãzit
Acum ºi-ntotdeauna pururi fii slãvit,
Tot al meu eºti.

Doamne! Tu eºti Salvatorul suprem, Fiinþã milostivã
fãrã a aºtepta rãsplata, eºti Cel ce dãruieºti binele chiar ºi
când nu-þi este cerut, eºti un anonim Prieten adevãrat.
Vitaragastava
Necunoscut

Vãd cum în puterea morþii, viaþa continuã sã existe;
cum în mijlocul minciunii existã adevãrul. Dumnezeu este
Viaþa, Adevãrul, Lumina. El este Dragoste. El este Zeul
Suprem. Dumnezeu este Conºtiinþã. El este vânãtorul de
inimi. El este dincolo de cuvinte ºi raþiune. Ne cunoaºte pe
noi ºi sufletele noastre mai bine decât noi înºine.
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Noi cei care trãim pe pãmânt alergând mereu dupã o
karma, putem fi mai presus de toate numai prin mila ta.
Srimad Bhagaavatam
Tu, cel care ocroteºti lumea de jos
trãieºti într-o lume de sus,
Stãpân al muncitorilor, al conducãtorilor, al înþelepþilor,
Slujitor al Dragostei!
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Tu, cel ce nu dispreþuieºti nici viermele,
Nici noroiul,
Dupã modestia-þi fãrã margini noi ºtim
Cã tu eºti Dumnezeu.
Sri Aurobindo

Dumnezeu este pãstorul meu
Dumnezeu este pãstorul meu
De m-aº împotrivi,
El tot pe pajiºti verzi
mã va aºeza.
Tot pe lângã ape liniºtite
Îmi va duce paºii.
El îmi va salva sufletul.
Mã va duce pe cãile dreptãþii
pentru numele sãu.
ªi dacã rãtãcesc pe valea stãpânitã de
umbrele morþii
Nu mã tem de rãu
pentru cã Tu eºti cu mine;
Toiagul Tãu mã va sprijini.
Tu m-ai aºezat la masã cu
duºmanii mei;
Mi-ai uns creºtetul cu mir;
Am credinþa cã binele ºi mila
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Dumnezeu

mã vor însoþi
câte zile voi avea.
ªi cã voi fi pururea
locuitor al casei Domnului.
Psalmul 23

Cine-l poate cânta pe cel care poate lua ºi da viaþa?
Cine-l poate cânta pe cel ce se aflã departe dar este
simþit aproape?
Cine-l poate cânta pe Cel ce este atotputernic ºi
omniprezent?
Infinitul este prea scurt pentru a-i aduce lauda.
Milioane de oameni îi alcãtuiesc milioane de imagini
însã nimeni nu-l poate descrie cu adevãrat.
Dãtãtorul dã; primitorul este sãtul sã primeascã.
Oamenii fiecãrei epoci au existat din nemãrginita-i
bunãtate.
Dupã voia sa a orânduit lumea.
Dumnezeu, înþeleptul, este fericit.
Guru Nanak
El etse Allah, Creatorul, Înfãptuitorul din nimic,
Orânduitorul. Ale sale sunt cele mai alese nume. Toate din
cer ºi de pe pãmânt aduc laudã Lui, iar El etse Forþa ºi
Înþelepciunea.
Sfinþiþi numele Sfântului Domn.
Coranul
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