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Dinâmica: “AS FLORES QUE NUNCA
MURCHAM”

3) FLOR DA COMPAIXÃO
Manifestações do Amor Divino!
“A terceira é a flor da compaixão (Daya) por todas as criaturas vivas. A Bhagavad Gita
diz: "Não odeiem ninguém". Vivam em amizade com todos, mas não tenham muitas
ligações com as pessoas.
Os estudantes devem ter ouvido a história de Abu Ben Adhem que sempre oferecia a
flor da compaixão por todos os seres ao Senhor. Diariamente ele ia às ruas para servir
aos destituídos e aos deficientes e voltava para casa tarde da noite. Uma noite quando
voltou para casa, encontrou um anjo em seu quarto escrevendo algo. Quando lhe
perguntou sobre o que estava escrevendo, ele respondeu que estava escrevendo uma
lista daqueles que amam a Deus. Ele respondeu negativamente quando Abu lhe
perguntou se seu nome estava na lista. Na noite seguinte, quando voltou para casa,
ele o viu escrevendo algo novamente. Abu questionou: "O que você está escrevendo
agora?" Ele disse: "Filho, estou escrevendo os nomes daqueles que são queridos a
Deus". Abu quis saber novamente se o nome dele figurava na lista. O anjo respondeu
que o nome dele estava no topo da lista.
A essência desta história é que Deus é agradado quando vocês servem seus
semelhantes. As escrituras prescreveram nove caminhos de devoção. Mas o caminho
do serviço é o maior de todos. "Nem pela penitência, nem por peregrinações, nem por
estudar os textos sagrados pode-se cruzar o oceano da vida mundana; só se pode
redimir a vida pelo serviço” (Verso em Sânscrito). Abu Ben Adhem se tornou o receptáculo
do amor de Deus porque gastou todo seu tempo no serviço aos seus semelhantes.

Deus ama a todos, porque Ele é a personificação do amor. Mas Ele se ofertará aos
que oferecem a flor da compaixão a todos os seres.

...”Qual é o seu Dharma? Seu Dharma é levar a vida de um ser humano. Lembrem-se
que vocês são seres humanos, não um animal. Tendo nascido como seres humanos,
vocês devem cultivar valores humanos. Não se comportem como um animal. A vida
humana não é para desfrutar confortos físicos e prazeres mundanos que são
momentâneos. Ela é para dar um exemplo ao resto do mundo. Cultivem bons
pensamentos, falem boas palavras e realizem boas ações. Esta é a verdadeira
natureza humana. Os nomes de antigos sábios e profetas são lembrados até hoje por
causa das boas ações que realizaram. Façam aos outros o que gostariam que os outros
fizessem a vocês. Suas vidas encontrarão realização quando agradarem a Deus Lhe
oferecendo as oito 'flores' mencionadas acima. O amor é a corrente subjacente de
tudo. Assim, levem uma vida repleta de amor.”
(Sai Baba- DD 22/08/00)

