
  در یط روح  یایکردن دن  تجربه
 

 دعا و جان سانگ  یقاز طر  ی   زم یبر رو  زندگ

طها، و فداکار  -   خود یو فروگذار  ی  ها شر

 

 کالم والدین راستی   

 براساس دعا برخوردار یم
ی

وئی عظیم و آنهائیکه از یک زندگ ن دعا، رسازیر شدن نیر باشند بر این حقیقت واقف هستند که در حیر

ن خاطر از طریق آن تجربه، چشمان آن فرد یمتوانا را تجربه یم یای روح و جسم را ببیند. خدا مشیت تواند هر دو دنکنند. به همیر

ن دو حوزۀ مافوق طبییع ایدئولوژیالیه را از طریق برپائی پایه یت رابطه های مذهبی به پیش برده تا بتواند بیر های اصویل و بشر

ن حوزه ن به چنیر بوجود آورد. خدا ای را در آنها برقرار نماید. خدا با تحریک احساسات اسایس مردم، سیع دارد تا میل و آرزو در رفی 

ی، سیع دارد تا ما را از این طریق به حوزه ن ن چیر  (  7.3.3:4)چان سانگ گیانگ  ای متعایل مرتبط سازد. با انجام چنیر

ن قوی باشند اما بطور عمویم  افراد رویح، ممکن است که درک واضیح از حقیقت نداشته باشند. آنها ممکن است که در یک چیر

های دیگری ضعیف هستند و چون در تمایم اوقات ثبات ندارند، نیم ن وی را یافته و حب  زمائن هم پیش توانند ر در چیر اه پیشر

خواهد آمد که تجدید نظر کرده و سقوط خواهند کرد. در نتیجه وقتیکه حوزۀ حقیقت بسیار بزرگ و حوزۀ رویح بسیار کوچک 

 روزانه
ی

ن این دو، در زندگ  بیر
ی

ن خاطر، شما باید برای ایجاد هماهنگ وی را نخواهد داشت. به همیر تان تالش باشد، آن فرد توان پیشر

گوید که در حقیقت و روح نیایش داشته باشید، که این همان دعا و حقیقت است. معنایش این داشته باشد. کتاب مقدس یم

ن دو دنیای  یت واسطۀ بیر  ایجاد کنید. قرار است تا بشر
ی

ن این دو جنبه هماهنگ است که شما باید به سطیح برسید که در آن، بیر

ن خ ن در نقطۀ مرکزی دنیای روح و نقطۀ مرکزی روح و جسم باشند. به همیر اطر شما باید بتوانید کسائن بشوید که با قرار گرفی 

ن مردیم نشوید، نیم گ گیانگ )چان سانتوانید به کمال دست پیدا کنید. دنیای حقیقت یک واسطه بشوید. تا زمانیکه چنیر

7.3.3:3 ) 

 تبادل نظر 

بالمثیل در زبان کره . معنایش این است که پاکدیل “آوردصمیمیت و پاکدیل خدا را به حرکت دریم”گوید ای وجود دارد که یمضن

دهد تا به اهدافتان دست پیدا کنید. برای لمس کردن قلب خدا تا شما قلب والدین بهشب  را لمس کرده و به شما این امکان را یم

یط شما را بطور قلبی با خدا یگ کرده  تتاناید که در آن صمیم برپا کردهچه اندازه و چقدر به پاکدیل نیاز داریم؟ آیا تا به حال رسر

یط برپا کرده و یا دعائی بکنیباشد؟ آیا یم  د و بدانید که چه باید انجام بدهید؟خواهید که رسر

طها باید زمائن انجام شوند که آن در باز است. اگر تا به حال دعاهای بسیاری زیادی  ی ما روح ما دارای در ورودی است و دعا و رسر

ن صبح بسیار زود یعبن زمائن که ب خو دانید که در طول روز چه زمائن برای دعا کردن یم وار اید بطور اتوماتیکداشته است. بیر

 همه جا را فرا گرفته استو سکوت همه جا را فرا گرفته است با 
ن

تفاوت بسیاری وجود دارد. شما باید اوقات  ،سط روز که شلوغ

طه ن کنید که دعایتان در قلب خدا ایتان را با دقت انتخاب کنید. با انتخاب هر چه بهی  شما یمدعا و برگزاری رسر توانید تضمیر

ن   کنید، در ورودی روحتان بآسائن باز خواهد بود. عبارت دیگر وقتیکه در زمائن مؤثر دعا یم. بشود انداز بیشی  طنیر



ی    ح کرده ن برای ما تشر روح خدا و ورودی توانند احساسات والدین بهشب  را زمائن تجربه کنند که در اند که انسانها یموالدین راستیر

این حالت نائل شویم که دعاها و توانیم به باشند. ما تنها زمائن یمفعال روح انسان در یک همگایم با هم باز بوده و ورودی در 

طهای بسیاری را تجربه کرده باشیم. بعد باید عمق و اندازه حوز  ش بدهیم. خود رویح ۀرسر  مان را گسی 

ش بخشیده و  مسیر و جهت ختم شده به آن را کشف کنیم که مان را گسی  خود توانیم عمق و پهنای حوزۀ روحما تنها زمائن یم

خدا را که در جایگاه فاعیل کشف کرده باشیم. اما تجربه کردن والدین بهشب  امری آسان نیست. تنها راه برای ایجاد ارتباط با خدا، 

کند. ضف نظر از بسان آهن ربا عمل یمآشنا است و راه با است. اگر با قلبمان آغاز کنیم، قلب بطور طبییع قلبی تمرکز رویح و 

ن یماید، وقتاینکه در چه جهب  دعایتان را آغاز کرده  در شوید، بدن جسیم شما بطور اتوماتیک وار یکه وارد این حوزۀ شگفت انگیر

یم. نظر روح حرکت خواهد کرد. اینجا است که یم مورد جهت   توانیم به وجود درهای ورودی روح ئی بیی

ن صورت مکانهائ  هستند که ارواح پلید بسیاری در ئ  حب  مکانها  وجود دارند که برای دعا بهی  از جاهای دیگر هستند. به همیر

 مکانهائ  مکان ین نامیده یمکز کردهر آنجا تم
ن شوند. مکانهائ  هستند که مملو از انرژی ین یا انرژی یانگ هستند که این اند. چنیر

ان حضور و سکونت ارواح پلید و یا ارواح خوب در آن مکانها است. شما با چند بار تجربه خواهی ن دانست که چه  د بواسطۀ میر

 مکانهائ  برای دعا بهی  هستند. 

 ایدهما باید به این بیاندیشیم که تا به این زمان چگون
ی

وی کرده، و برای برخورداری از یک زندگ ن پیر آل چه ه از والدین راستیر

ی باید در حالیکه اینجا بر جا هستیم و به کجا یمایم. باید به این بیاندیشیم که در کداشته تالشهائ   ن ن چیر خواهیم برویم. برای چنیر

 با 
ی

ن در دنیای جسیم هستیم، دنیای روح را تجربه کنیم. تجربۀ دنیای روح به معنای این است که همرایه با خدا و زندگ روی زمیر

ن خاطر  ط گذوقفه بطور ئی او را تجربه کنیم. به همیر  شته و دعا کنیم و به خاطر داشته باشیم که خدا همواره با ما است. اباید رسر

 همراه با دعا 
ی

ن زندگ طها را تداوم ببخشید، بدون هر گونه اضاری و بطور طبییع سخن گفته و عمل خواهید  اگر شما چنیر و رسر

ی در پیش رو دارید بیاندیشید و از طریق کنید یمکرد. بعبارت دیگر، وقتیکه روزتان را آغاز یم ن توانید به اینکه در آن روز چه چیر

ن دعای صبحگایه دعا در  ن در آن مسیر و جهب  باشد که آن روز در حیر ئی دریافت پاسخ باشید. در یط آن روز وقتیکه همه چیر

هائ  از این دست زمائن رخ یمالهام گرفته
ن طهای شما باعث ندهاید، خوشحایل عظییم را تجربه خواهید کرد. چیر د که دعاها و رسر

ن سطح  ن رویح، باال رفی   و کنید دریافت یمشما از دنیای روح  که الهامائ  هر چه بیشی  طنیر
ی

اطراف شما با واقعیت  تانافکار یگانگ

  بشود. 

ان حساسیت حواس رویح ن آب برای مایه مثل هوا  به تجربه کردن دنیای روح نیاز داریم. همانطور که ،مانما برای باالبردن میر

است، عشق برای انسانهای ساکن دنیای روح در حکم هوا است. الزم است که ما در این دنیای جسیم، تنفس کردن عشق را 

ن تجربه و تجربه کنیم. ما با چنیر ای قادر خواهیم بود تا در همرایه با خدا عشق را تنفس نموده و با او رابطه برقرار کنیم. از ایین

 روزانه مبدل یمایمان د
ی

 روزانۀ ما به واقعیت زندگ
ی

ن دلیل ما باید همیشه با اجرار زندگ طهای بسیار، در  یشود. به همیر دعاها و رسر

 کنیم.  ورودی
ی

 روحمان را گشوده و متمرکز بر عشق زندگ

ن دنیای روح را وقتیکه قلب والدین بهشب  و قلب انسان از طریق تجربیائ  واقیع یگ یم شوند، ما قادر خواهیم بود تا بر روی زمیر

 تجربه کنیم. 

 نکائ  برای تعمق



ن ح در  .1 اتفاقات آن روز  دعا به تمایم یقروز از طر  یان. در پاید کن  یزیروزتان برنامه ر  تمایم یبرا صبحگایه یدعا یر

یو هرگونه تغ یاندیشید ب  .یدکن  یانرا ب یتانروز متمرکز بر دعا یک ۀ. تجربید کن  یادداشترا  ییر

  یعمق و وسعت روح، در راستا ینطور روح، و هم یارتباط با در ورود در  .2
ی

 یممتمرکز کردن روحمان با تعال چگونگ

ن راست ینوالد  .یدکن  یان. تجربه و نظر خودتان را بیاندیشیمب یر

  توانچگونه یم ینکهو ا یاندیشیمب“ کردن  یلدعا کردن را به عادت تبد” دربارۀ .3
ی

قرار  بهشب   ینمتمرکز بر والد خود را  زندگ

 . یمبده

 


