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Nevměšujte se do lásky a modlitby jiných lidí. Zavrhněte myšlenku, že znáte
způsob jak se modlit a milovat. Prostě si važte jiných, ať to dělají jakkoli. Jejich
láska a modlitba jsou pro ně dokonalé.
Mojžíš jednou zašel k člověku, který se modlil, ale říkal tak absurdní věci, že se
Mojžíš zarazil. Byly nejen absurdní, ale urážely Boha. Ten člověk říkal:
„Dovol mi, abych se k Tobě přiblížil, a já Ti slibuji, že omyji Tvé tělo, když se
zašpiní. Jestliže jsi zavšivený, zbavím Tě vší. A jsem dobrý švec, ušiju Ti
překrásnou obuv. Nikdo o Tebe nepečuje, ale já o Tebe pečovat budu. Jestli
onemocníš, pomohu Ti, přinesu Ti lék. A také dobře vařím.“
Mojžíš zakřičel:
„Stůj, přestaň s tou hloupostí. Co to meleš? Cožpak Bůh je zavšivený? A copak
je Jeho oděv špinavý a ty ho vyčistíš? A ty Mu budeš vařit? Od koho ses tu
modlitbu naučil?“
Člověk rozpačitě odpověděl:
„U nikoho jsem se neučil. Jsem velmi chudobný a nevzdělaný člověk. Dělám to
tak, jak věci znám. Vši mne trápí, a tak je zřejmé, že trápí také Boha. Má strava
někdy není dost dobrá a můj žaludek trpí. Bůh musí také někdy strádat. Moje
osobní zkušenost se prostě stala mou modlitbou. Ale jestli víš jak se správně
modlit, nauč mne to, prosím.“
A Mojžíš jej naučil správné modlitbě. Člověk se Mojžíši poklonil, děkoval mu se
slzami hluboké úcty. Člověk odešel a Mojžíš byl šťasten. Myslel si, že udělal
dobrou věc. Pohlížel na nebe, aby uviděl, co si Bůh o něm myslí.
Ale Bůh mu řekl:
„Poslal jsem Tě, abys lidi přivedl ke mně, ale teď jsi ode mne vzdálil jednoho
z mých miláčků. Teď tvá „správná“ modlitba, kterou jsi jej naučil, vůbec
modlitbou není, protože modlitba není to, co se dělá podle pravidel.
Modlitba je láska. A láska nese v sobě zákon a další zákon nepotřebuje. Modlitba
vznikne z lásky. S láskou je pravda. Pamatuj si, že jestli můžeš pravdu pochopit,
pravda tě osvobozuje.“

