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ایي دٌیای وادی ٍ فیضیکی بًا وی دهذ که خاٌه اٍ سا دس به جهاؼت ییسشائل پاساطای تشٍوا هضن ایي صخَت سا  دس سفش طهَت
ي خاٌه خَدش قبَل یوهًذس ٍٍ حخاوین ایي سا به ؼًَاى یک هذیه الهی تلقی وی کًًذ که هضن وا سا به ؼًَاى وػهاساى  ًذکً

 ٌقضه سٍی ساختهاٌی سا بساصد ، دس ابتذا اص وهًذسیي دؼَت وی کًذ سپس اصکشده است. صواٌیکه یک کهپاٌی تصهین وی گیشد که 
چقذس وصالح وی خَاهذ )تیش ، چَب ، آهي ٍ آى پشٍطه تخهیي وی صٌذ که  سپسکاسکًاى خَد سا اٌتخاب وی کًذ ٍ  ای که داسد

بػذ اص آٌکه هذایا آٍسده طذ   .بیاٍسیذسا ٍ هذایا وی گَیذ وصالح دس ابتذا ... (. اوا بشای خاٌه هضن کاوالً بشؼکس است. هضن 
بػذ اص آٌکه وی گَیذ  اسٍى ، وًَسا ،طَلخاى ٍ ... . - َیذگوی خَاهین بساصین ٍ ٌقضه سا وی  هضن تػییي وی کًذ که چه چیضی

 ساصیذ وهًذسیي آٌشا تػییي وی کًذ . چه وی خَاهیذ ب

بذلیل  ؟وصالح سا تػییي وی کًذ ٍ سپس وی گَیذ وهًذسیي آى که هستًذچشا بایذ دس وَسد خاٌه هضن بشؼکس باطذ ، اٍل ٍ اوا 
به ههیي دلیل وا اٌساٌها اص ٌظش فیضیکی ساخته ٌهی طَد. خاٌه هضن با قذست سٍحاٌی ساخته وی طَد.  تَسظخاٌه هضن  ایًکه

خاٌه هضن چگٌَه ساخته  ست کهکًًذه آى اٌیت کسی که ایي وصالح ، ایي هذایا سا به کًیسا ٍ به خاٌه هضن وی دهذ ، تػییي 
صواٌیکه خاٌه هضن بش پایه قذٍسیت ساخته طَد ، وی بیًین دس آى خاٌه هضن کالس های لیهَد تَسا ، سخًشاٌی ها ، تفیالها طَد. 

هستًذ جاهایی که اسن کًیسا داسد ٍلی  است. وتأسفاٌهبش پایه قذٍسیت ساخته طذه  چشا کهٍ طادی ها ههیضه بشقشاس است . 
بػضی اص کًیساها هن هستًذ که وتأسفاٌه به کلیسا تبذیل  ٍ دس آى سا باص وی کًًذ یا واه به واه ٍ یا حتی سال به سال هفته به هفته

ی ساصٌذ. دس به ههیي دلیل دس ساختي خاٌه هضن ٌیت اٌساى وعشح است ٌه ایًکه چه کهپاٌی ٍ چه وهًذسیًی آٌشا ووی طٌَذ. 
بایذ آٌها سا با قلبهاى بذهین. هضن به وضه سبًَ وی  . بلکهٌتیجه هضن اص وا وی خَاهذ که هذایای خاٌه هضن سا با دستهاى ٌذهین

. کسی که دستص داخل گَیذ اگش وی خَاهی خاٌه وشا بساصی وبادا اص کسی که دستص سا داخل جیبص وی کًذ کهک بگیشی
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ایي هذیه سا اهذا وی کًذ ٍ ٌه دستص بخاغش سٍدسبایستی جلَی وشدم. دس  قلبص کسی کهگیش. قلبص وی کًذ اص آى کهک ب
پاسَق وی خَاٌین که بشای ؼضق هضن ، هضن هیچ گٌَه وال ٍ داسایی ٍ ثشٍت سا دس ٌظش ٌهی آٍسد. حتی صٌذگی ٍ جاى اٌساى 

 سا دس ٌظش ٌهی آٍسد. چیضی که دس ٌظش وی آٍسد قلب ٍ ؼضق اٌساى است. 

ههاٌعَس که وی داٌین ایي پاسَق دس استباط با دٍست داطتي هضن  מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל להיך-א "ה את ואהבת
صحبت وی کًذ. که وی بایستی دس ابتذا هضن سا با تهام قلب دٍست داطت سپس با تهام جاى ٍ صٌذگی ٍ دس آخش با تهام داسایی 

 ی هضن آبشٍ داسداد ، اٍست که جلٌَکًین که اگش یک ٌفش یک ویلیَى دالس به کًیسا هذیه د یفکشایي چًیي دس ٌتیجه وا ٍ ثشٍت. 
وی  کًیسا صبح تا طبداسد ٍ فقظ قذوی بش ٌهی تَاٌذ دس ایي ساه ٍ  که دس ساه هضن کهک کًذٌذاسد  آٌچًاى داساییکسی که  ٍ

است که دس ٌظش وي آبشٍ  اٍهضن وی گَیذ کسی که قلبص سا دس ساه وي وی دهذ ٍ وی سٍد پس اٍ دس ٌظش هضن آبشٍ ٌذاسد. آیذ 
 بگزسیذاص آى هَا ٍ هَس خَدتاى  ٍ یذکًجاى ٌثاسی  طها اص ؼضقتاى بخاغش ؼضق ويهضن ایي چًیي وی گَیذ که چًاٌچه  داسد.

ایي لعف ٍ فشصت سا بشای هش دس تَسا  حذاٌٍذ، وي هن اص آى خضن ٍ غضب خَدم بخاغش ؼضق به طها وی گزسم. دس ٌتیجه 
. هش ه وی تَاًٌذ کًیسا بساصٌذخاٌه هضن سا بًا کًین. فقظ سبای ها ٍ پَلذاسها ٌیستًذ ک وا هن وی تَاٌین کذام اص وا قشاس داده که

بشای  " בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשוدس پاسَق وی فشوایذ : کسی وی تَاٌذ حتی باالتش اص کًیسا بساصد که خاٌه هضن است. 
کسی که اجاصه دهذ هضن بیي خاٌَاده اش ، بیي تفشیحاتص ، بیي وي وقذسگاه دسست کًیذ که وي بیي طهاها ساکي طَم. 

کسی که دس کَچه ٍ باصاس ٍ وحل کاسش صٌذگی اش قشاس گیشد ٍ وههاى اٍ باطذ ، آى وَقغ است که خاٌه هضن سا بًا کشده است. 
کسی که  ، ویصَا اٌجام دهذ، دس تفشیحص ٍ دس صٌذگی اش یک اتاق سا به هضن تػلق دهذ ٍ دس ایي وکاى وقذس تفیال بخَاٌذ ، 

 کًذ ، آى وَقغ است که هضن دس صٌذگی اٍ قشاس وی گیشد. سا بشای هضن تػییي قسهتی اص صٌذگی اش 

هضن واٍسای صواى ٍ وی  داٌین صواٌیکه بحث اص حضَس هضن وی طَد ، هضن هیچ ٌَع وکاٌی سا احتیاج ٌذاسد. ههیًعَس که 
سٍى هضن قشاس گشفته هضن هن وحیظ است ٍ هن وحاط. هضن دس ههه جا قشاس داسد. بشای هضن واٍسای وکاى است. ههه چیض د

ٍ  . هضن وی خَاهذ دس قلب وا ساکي طَددسٍى طها ساکي طَم" בתוכם ושכנתיوکاى وعشح ٌیست. دس ٌتیجه پاسَق وی گَیذ 
هضن فقظ به قَم ییسشائل دستَس وی داد که پَل ٍ غال  اگش اص وا بپشسًذ آیا بهتش ٌبَد که .ي چیضی است که ٍسیله قشاس وی دهذای

چشا هضن گفت هش ٍ جَاهش بیاٍسیذ ٍ آى وَقغ است که وی تَاٌیذ بشٍیذ ٍ هشچیضی که بشای ویضکاى الصم داسیذ خشیذاسی کًیذ. 
پضن داسد ، پضن  کسی هش هذایایی که داسد بیاٍسد؟ اگش چَب داسد چَب بیاٍسد. یک ٌفش پَست داسد ، پَست بیاٍسد. دیگشی

چشا ٌگفت ههگی پَل بیاٍسیذ تا وثالً یک بَدجه چًذ ویلیَى دالسی جهغ طَد ٍ  ؟دم خَاستشآٍسد. چشا هضن هذایا سا اص و
صیشا صواٌیکه طخصی آى پَستی سا که دس خاٌه خَدش استفاده وی کشد ، به هضن  طَد؟خشیذاسی  استهش آٌچه سا که ٌیاص  سپس

کسی که آى جَهشی سا که دس صًذٍق خاٌه اش ، یک ٌَع استباط دیگشی با هضن ٍ با خاٌه هضن بشقشاس وی کًذ. هذیه وی کًذ 
 که دس لباس کَهي گادٍل استفاده طَد، یک ٌَع استباط دیگشی با هضن بشقشاس وی کًذ. وی دهذ بشای خاٌه هضن است 
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احساس وههاٌی سا ضبظ کًین. دس ؼکس ها ههه وی خًذٌذ چَى  دس وههاٌی ها با ایي دلیل ؼکس وی گیشین که وی خَاهین آى
وی خَاهًذ آى لحظه طیشیي سا ضبظ کًًذ که هش وَقغ به آى ؼکس ٌگاه وی کًًذ آى طادی وجذداً دس اٍ بیذاس طَد. ههاٌعَس 

ههاى ، خَسد آیذ ، وَقػیکه ههاى طخص دس جای دیگش دٌیا ههاى بَ به وضاوص ب خاصی که بَی ؼعش باطینوا دس جایی اگش که 
آى وکاى ایي طخص  دس رهيوَقػیت قبلی یادش وی آیذ ٍ بشایص تذاؼی وی طَد. وی تَاٌذ بَی خَب باطذ یا بَی بذ. چَى 

به ههیي  د. دس ٌتیجه هش وَقغ که آى بَ به وضام وا بخَسد آى وکاى دس حافظه یادآٍسی وی طَد.َطوی ضبظ  ؼعشدس آى بَی 
به ههیي با یک کاال دهیذ ، پَل ٌذهیذ.  ، دلیل هضن وی گَیذ اگش وی خَاهیذ بشای خاٌه وي هذیه بذهیذ با احساسات بذهیذ
طی که فشصٌذ هش ٌَع وَسسه آوَصصواٌی که دلیل فاویل های ٌضدیک دس جضي ها سػی وی کًًذ یک لَاصم خاٌگی هذیه دهًذ. 

. چَى غزا ببشٌذاص خاٌه  بشای ٌهاس بایذ طَهش دس وحل کاسش ٌاهاس خَسی داسد ٍ چه ٌذاسد ، چه بچه ها ٍ چه طَهش ٍ یاوی سٍد 
 ٍ  ههسش به طَهشش ی کًذ ٍ حتی یک بیسکَیت کَچک کهت وحتی ویَه ای سا هن که پَس وی کًذ آوادهغزایی که وادس 

. وًتقل وی کًذبشٌذ ، آى وَقغ است که احساس خَد سا دس آى غزا وَسسه وی  وی دهذ ٍ آٌها به وحل کاس ٍ یا به فشصٌذش
به آى غزا وًتقل وی  چَى ٍیشٍس بیهاسی که دس بذٌص است ذغزا دسست ٌکً بهتش استههاٌعَس طخصی هن که وشیض است 

ًذ. افسشده ٍ ؼصباٌی است وبادا که بخَاهذ غزایی سا دسست ک ی که ٌاساحت است ، کسی که غهگیي ،طَد. ههاٌعَس هن کس
چَى ٌکته وًفی که داسد سا ٍاسد غزا وی کًذ ٍ یکباسه وی بیًذ کاسی که به سادگی پیص وی سفت دیگش به سختی جلَ وی سٍد ٍ 

کاسها به  اى طاد استاٌی که اٌس. دس ٌتیجه صووی طَدقابل دسست طذى ٌهی باطذ. چشا که اٌشطی وًفی اش ٍاسد آى وَضَع 
چشا که قذست وثبت آى طخص است وی بیًذ که ههه کاسهایص به وَقغ اٌجام وی طَد.  خَبی پیص وی سٍد. وَقػیکه سش حال

وَثش بَده. دس ٌتیجه هضن وی گَیذ صواٌیکه وی خَاهی به خاٌه هضن هذیه بذهی وبادا که با پَل بذهی. فکش کًی اگش پَل 
به یله صٌذگیت سا بشای هضن بذه. دادی پس کافی است. اگش وی خَاهی یک ٍسیله ای بذهی یک ٍسیله خاٌه بذه ، یک ٍس

ٍ  تَسا ،ستي که سیذٍس ، تهیلین  ههیي دلیل هضن گفت اگش وی خَاهی به خاٌه وي کهک کًی ٍسیله بذه ٍ ٌه پَل. بػضی ها ه
 یک ٍسیله ای سا اهذا وی کًذ ٍ آى وَقغ است که آى ظشف احساس اٌساى سا دس بشداسد، به کًیسا اهذا وی کًًذ  پشده هیخالیا 

 ٍ قذٍسیت دس آى قشاس وی گیشد. 

ًذ. بػضی وَاقغ است که بچه به ههیي دلیل حخاوین تَضیح وی دهًذ که وبادا اٌساى بخَاهذ احساساتص سا دس پَل خالصه ک
وشیکا پَل ههذیگش آها پَل وا سا ٌهی خَاهًذ ، آٌها ٍقت وا سا وی خَاهًذ ، وحبت وا سا وی خَاهًذ. وخصَصاً صى ٍ طَهش دس 

پَل کشایه خاٌه ٍ دیگش هضیًه های ایًکه طخص بخَاهذ فکش کًذ که  سا ٌهی خَاهًذ ، ٍقت ٍ احساس ههذیگش سا وی خَاهًذ.
. اطتباه است کاوالً ، یک تصَس خاٌه سا وی دهذ ، دیگش ٍظیفه اش سا به ؼًَاى پذس ٍ یا به ؼًَاى ههسش داسد اٌجام وی دهذ

احساسات خَد سا به  وی تَاًٌذ ،یک ٌَطته  بَاسعه تیٍ یا حبه هن یک هذیه کَچک بذهًذ وی تَاًٌذ بػضی وَاقغ صى ٍ طَهش 
 حتی دس آطپضخاٌه دس ظشف غزایص. ٍ یا دس واطیًص یک ٌَطته تضکش بگزاسین وثالً . ابشاص کًًذ یکذیگش

ی بیاٍسد. ٍلی چشا پَل ٌذهذ؟ صیشا صواٌیکه گاٍ سا وی وی بایست قشباٌ صواٌیکه وا بیت ههیقذاش داطتین کسی که خعا وی کشد
جاى  ، بخاغش گًاه خَدشدس حال سَختي است ٍ  آٍسد ٍ وی بیًیذ که خٌَص سیخته وی طَد ، وَقػیکه وی دیذ آى گاٍ دس آتص
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ا کًذ چه دس ٌتیجه صواٌیکه اٌساى وی خَاهذ تضَ. گیشدوی  قشاس تأثیش تحتبیضتش که  است ، آى وَقغ وخلَق دیگش گشفته وی طَد
 "تقصیش ٍسصیذم –گًاه کشدم  –خعا کشدم "وبادا تًها با یک جهله  ، چه ههسشواى ٍ چه اغشافیاٌهاىٍ خَدواى ٍ چه بچه هایهاى 

ا تػًیت گشفتي است ؟ آیا . به خَدش بگَیذ وي چه کاس وی تَاٌن اٌجام دهن که ایي گًاه سا جبشاى کًن. آی، آٌشا خالصه کًذ
ساؼت تهیلین خَاٌذى است ؟ آیا بشای یک ساؼت دس سٍص کالس تَسا سفتي است که باالتشیي قذوی است که وی  2بشای سٍصی 

تَاٌذ بشداسد. چَى هیچ چیضی بهتش اص ٌَس ، تاسیکی سا اص بیي ٌهی بشد ) ٌَس که ههاى وػلَوات است(. صواٌیکه که وی خَاهی 
چیضی  هشی فکش ٌکي که قیهتص است که وعشح است. دس حقیقت قیهتص وعشح ٌیست. اسصش آى وعشح است. هذیه ای بذه

است دس حالیکه اسصش آى باالتش است چشا  $011یک قیهتی داسد ٍ یک اسصطی داسد. وثالً یک قالی سا دس ٌظش گیشین که قیهت آى 
بشگضاس طذه باطذ. به ههیي دلیل هضن وی گَیذ آى غال ٍ  که وهکي است اسثیه پذساٌهاى باطذ ٍ یا بش سٍی آى یک طادی

جَاهشی که طها وی دهی با آى چَب ٍ  پَست ٍ پضن که طخص دیگش وی دهذ بشابش است. بسته به ایي داسد که طخص با چه 
س کًیسا هستن صبح تا حاال د 5وي اص ساؼت  که اسصطی ایي هذایا سا وی دهذ. بًابشایي وبادا اٌساى دس خَدش احساس بشتشی کًذ

وبادا ٌضذه گزاطت ٍ سفت.  01/7صبح آوذه ٍ هًَص  7اآلى هن ده صبح است اآلى داسم اص کًیسا وی سٍم. طخص دیگشی تاصه 
که اٌساى احساس بشتشی کًذ. چَى قیهتص وعشح ٌیست. اسصش وعشح است ٍ اسصش هن به احساس بستگی داسد. صواٌیکه اٌساى 

 کًیساکه ٌین ساؼت  طخص دیگشیساؼت کًیسا وی آیذ ٍ هیچ ٌَع احساس تَبه ٍ ٌضدیکی به هضن ٌهی کًذ. دس حالیکه  4بشای 
ضن وي تا چه حذ به تَ بذهکاسم ٍ بخاغش ههه چیض تضکش. اسصش آى ٌین ساؼت اص که ه وی کًذیک احساس ٌضدیکی به هضن  آوذ

 .کیفیتص بیضتش استساؼت بیضتش است.  5

ایي است  תרומהبه وػًای هذیه است. کاسبشد دیگش  תרומה. צדקהٍلی ٌهی گزاسٌذ  תרומהویضکاى سا وی گَیًذ  یاسن هذایا
هي تشٍوا دهذ ٍ کهي هن اص صاحب صویي تشٍوا وی گیشد ٍ ههچًیي لَی صواٌیکه که هش کسی وی بایست اص غالت ٍ اص وضسؼه به ک

یػًی ایًکه طخص یک خشوي اص چیضی که تشٍوا داده وی طَد وقذس وی طَد.  .تشٍوا دهذ به کهياص آى  بایذ ده یک وی گیشد
جذا کشد ایي تشٍوا  ض ایًکه تشٍوا ساحاست. به و %2تي گًذم داطت وی بایستی اص آى به کهي تشٍوا بذهذ. ویًیهن تشٍوا  011

وقذس وی طَد ٍ طخص ٌاپاک ٌهی تَاٌذ به آى دست بضٌذ ٍ فقظ بایذ کهي هن اص آى وصشف کًذ. طخص غیش کهي حتی پاک هن 
به  باال بشدى است. به وحض ایًکه اٌساى یک قسهت اص صٌذگیص سابه ههیي دلیل تشٍوا اص لفظ باطذ ٌهی تَاٌذ استفاده کًذ. 

ایًکه وا ٌین ساؼت یا یک . باالتش وی سٍدت ؼهش اٍ اٌسبت به بقیه ساؼاسصش آى ساؼت  ، کًذ ٍقف وی ؼًَاى هذیه بشای هضن
اسصش آى هضاساى بشابش اص اسصش اٍقات دیگش سٍص باالتش وی سٍد. پس اگش طخص دس  ،ٍقت وی گزاسین بشای تػلین تَسا ساؼت 

ٌهی آى سا دس ساه هضن استفاده کًذ. ، وی بایست به اٍ داده دسجه اش سا باال ببشد  صٌذگی وی خَاهذ اص هش ٌَع ٌػهتی که هضن
ه هضن دس ساسا  هش اوکاٌاتی که هضن دس اختیاسش قشاس داده ، بلکه هش ثشٍتی که داسد سا با آى کًیسا یا یضیَا بساصدگَیین طخص 

 قشاس دهذ.

است. آخشیي چیضهایی که دستَس   وس ٍغال ، ٌقشه  ،دستَس وی دهذ  کاالی ساخت ویضکاى 00دس ایي که هضن  وَاسدیاٍلیي 
، آبی سٌگ ، بػذ اص چَب ٍ سٍغي صش است . بػذ اص غال ٍ جَاهشات ، بػذ اص پضن قشوض ٍ اسغَاٌی وی دهذ سًگهای قیهتی ٍ با اس
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چشا اص دسجه غال طشٍع ؟ غال ٍ جَاهشاتآیا بهتش ٌبَد که اٍل اص سًگهای قیهتی طشٍع کًذ ٍ سپس اسن ایي سًگها سا وی آٍسد. 
سًگهای قیهتی؟ صیشا که تَسا ایًجا  اص آى پَست ٍ بػذ سپسچَب ٍ  سٍغي ، اص آى بػذٍ ٍ سپس پضن  وی سسذ به وسکشد ٍ بػذ 

ٌهی خَاهذ فشقی قائل طَد . هش کسی دس هش حذ ٍ تَاٌاییص وی تَاٌذ دس ساه هضن کهک کًذ. خَد آى بشابش است با کهکی که 
ایي وهن است که ایي هذایا سا با چه احساس ٍ ٌیت قلبی تقذین . هیچ فشق ٍ تفاٍتی وعشح ٌیستیک ٌفش دیگش کشده. بشای هضن 

. دس ٌتیجه وبادا که اٌساى بخَاهذ هیچ احساس کهتشی بکًذ دس بشابش افشادی که اص اٍ وزهبی تش هستًذ ٍ دس بشابش افشادی کًذ
آى وَقغ است که بشای خَدش یک دسجه  ، که وػلَوات وزهبی بیضتشی داسٌذ. چَى به وحض ایًکه اٌساى احساس کهتشی کًذ

ا وثل آٌها که وزهبی ٌیستین پس وجاص است که فالى کاس سا اٌجام دهین. وا ساستص وثل دیگشی قائل وی طَد ٍ وی گَیذ خَب و
چَى به وحض  .وبادا که اٌساى بخَاهذ خَدش سا وقایسه کًذ. آٌها وتذیي ٌیستین پس اطکال ٌذاسد اگش فالى حشف سا بضٌین 

وا که به "چَى به خَد وی گَیذ  .اص وی کًذایًکه خَدش سا وقایسه کًذ ٍ احساس کهتشی کًذ دسهای بیضتشی سا بشای خَدش ب
دس ٌتیجه تَسا وی گَیذ فشقی ٌذاسد کسی که غال وی دهذ ، سًگ وی دهذ ، چَب یا پَست وی  "آى صَست وزهبی ٌیستین

قاً دهذ دس بشابش هضن ههه آٌها یکساى هستًذ دس ٌتیجه اگش اٌساى فکشاً وی تَاٌذ دس سٍص یک ساؼت خَد سا بشای تَسا بگزاسد دقی
ساؼت اص ٍقتص سا بشای تَسا وی گزاسد. کسی که با تهام ٍحَدش  01دس تَاٌاییص است  ههاى کاسی وی کًذ که ههاى طخص

 .ذکًوی بیضتش  صدس ساه هضن وی آیذ ، حضَس هضن سا دس صٌذگی

 

 


