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Spomínate si na toho človeka, Stále sa mi páčia. Sledujete reláciu 
čo padal? Je to len vtip. Ale je tak veľa Medzi Majstrom a žiakmi 
Hovorila som vám ho už  iných písiem, „Dôvera v Pána“ 
dávno. Ten človek padal takže nemôžeme  Prednáška Najvyššej 
z útesu vždy čítať jediné. Majsterky Ching Hai 
a potom sa zachytil Ináč, Medzinárodné stretnutie 
o vetvy a visel tam. Dávidove žalmy 26. decembra 2008 
Takže sa v tom čase sú veľmi pekné. Máte v Číne tento druh šiat? 
modlil k Pánovi: Hermit, prečítaš ich? Nie? (Áno.) 
„Ó Pane, Dobre. Prečítam ich teda ja. Vyzerá to veľmi podobne? 
viem, že som nebol Tento žalm sa volá Čína má podobné oblečenie, 
dobrým kresťanom „Nabádanie k trpezlivosti áno, v ášramoch. 
a nemodlil som sa k tebe a dôvere.“ Trpezlivosti Áno, áno. 
často, vôbec som a dôvere ku komu? Možno na tom nemajú  
nechodil do kostola K Bohu. tento slogan 
a nikdy som nečítal Dôvere k Bohu. „Zachráňte planétu“. 
37. Dávidov žalm, Dôvere v Božské, „Zachráňte planétu.“ 
ale teraz mi prosím pomôž. že dostaneme, Keď si oblečiem toto, 
Sľubujem, že budem chodiť čo potrebujeme. cítim sa, akoby som išla do  
každú nedeľu do kostola. Niekedy to čo chceme, Ríma alebo do Vatikánu. 
Budem pomáhať chudobným nie je to, čo potrebujeme. Veľmi podobné, však? 
a velebiť Tvoje meno.“ Musíte poznať rozdiel Sú Vianoce, takže 
Bol úprimný v tej modlitbe medzi tým, čo chceme je to fajn. Poď, poď, poď. 
a tak začul hlas a tým, čo potrebujeme. Poď a pozdrav. 
duniaci z neba: Takže tu je iba to, Chceli ste vidieť môjho psa, 
„Dobre, dobre. čo potrebujeme. tak som ho priviedla. 
Pusti sa tej vetvy Pretože toho, čo potrebujeme, Buďte vegetariáni, 
a ja ti pomôžem.“ je veľmi málo, žite ekologicky, 
Ten človek povedal: toho, čo chceme, je veľa. zachráňte planétu! 
„Ach! Ach! Takže píše sa tu: Lucky, tu nerob žiadne  
Je tam ešte niekto?“ Nerozhorčuj sa nad  „torro“. Ľahni si 
Rozumiete? ničomníkmi a nežiarli  a spi teraz. 
„Je tam ešte niekto?“ na tých, čo pášu neprávosť. Tu. Pomôž mi. 
Nemohol sa pustiť Veď oni uschnú rýchlo  Dnes sú ešte Vianoce, 
tej vetvy, ako tráva a zvädnú  takže budem čítať 
pretože tam dole ako zelená bylina. Bibliu, dobre? 
je hlboký kaňon. Ale spoľahni sa na Pána  Sú tam niektoré dobré veci, 
Myslel si, že keby sa pustil, a dobre rob a budeš bývať  ktoré by sme si mali prečítať. 
tak zomrie. v svojej krajine a tešiť sa  Je to veľmi, veľmi ľahké, 
Takže toto je tá dôvera, z bezpečia. takže to ani nemusíme 
o ktorej vyhlasujeme, že ju  Hľadaj radosť v Pánovi a  vysvetľovať. 
máme, ale nemáme ju vždy. dá ti, za čím túži tvoje srdce. Toto sú niektoré 
Pozrime sa na to, Áno. z veľmi pekných pasáží 
život je tu pre nás ťažký Zdá sa to byť veľmi ľahké v Biblii. 
a Boh vyzerá byť ale koľko ľudí Toto sú veľmi pekné 
príliš vzdialený. to skutočne dokáže? Dávidove žalmy. 
Preto by sme niekedy chceli Všetci hovoríme: Sú veľmi krásne, 
dôverovať v Pána, „Ach, milujeme Boha veľmi poetické. 
nie že by sme nechceli, a dôverujeme Bohu,“ Veľmi sa mi páčili, 
ale je to veľmi ťažké. ale niekedy nedôverujeme. keď som bola mladšia. 
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do nejakej miery, nemali dôveru v Pána. Pokušenie tohto sveta, 
niekedy naše srdce kolíše. Takže je to veľmi ťažké ťažkosti prežitia 
Takže tu nám kráľ Dávid pre niekoho, a všetka negatívnosť, 
pripomína, „hľadať radosť v Pánovi“ ktorá nás po celý čas 
že by sme mali veriť ako sa tu píše. bombarduje. 
v Neho, v Boha. Mali by ste Je pre nás veľmi ťažké 
Áno, mimochodom, „hľadať radosť v Pánovi.“ aj myslieť pozitívne. 
vaša prítomnosť tu Dobre, milujem Boha, A dokonca prežiť 
je dar, pretože možno Bohu dôverujeme, ale v tomto svete 
máte dôveru v Boha, ako hľadať radosť v Pánovi?  je už veľmi ťažké, 
aby ste sem prišli meditovať. Nie je to také ľahké, však? nehovoriac vôbec 
A to je tiež dar Takže iba tí, o dôvere v Pána, 
pre mňa, veľký dar, ktorí Boha vidia, dokážu ktorého nevidíme. 
veľmi skvelý darček skutočne hľadať radosť  Takže pre vás, ľudia, 
k Vianociam. Ďakujem vám. v Bohu. Boh nemusí byť ktorí videli Pána, 
Dobre, takže niečo ako osoba a podobne, nejakú časť Pána, 
kráľ Dávid nám povedal, ale cítime tu lásku, počas meditácie, 
že ak veríme v Boha, potom vidíme Svetlo mali by ste veriť viac. 
Boh bude konať v tejto viere, a potom dokážeme veriť. Pretože keď vidíme Pána, 
v našej viere. Samozrejme, A dokážeme v tom hľadať potom môžeme veriť. 
ak pochybujeme,  radosť, pretože Ak nevidíme, 
potom brzdíme sami seba, keď meditujeme, je ťažké veriť, však? 
rozumiete mi? a keď vidíme Boha, Ale teraz, 
Ak pochybujeme o Bohu, alebo časť Boha, po zasvätení, vieme. 
potom si staviame  nejaký atribút Boha, Sme si istejší, že tam niekde 
pred sebou stenu. potom v tom dokážeme  je Pán 
Akoby medzi nami a Bohom, samozrejme hľadať radosť. a preto že keď sa modlíme, 
bola stena. Keď hlboko meditujeme, On odpovedá, odpovedal, 
Ak neveríme, vidíme Svetlo – preto vieme: 
že Boh čokoľvek robí, to je Boh, časť Boha „Ach, existuje.“ 
tak samozrejme a cítime sa s tým Preto máme viac dôvery; 
bránite sami sebe. veľmi, veľmi šťastní. je to pre nás ľahšie. 
Nie že by Boh nepočul, Takže pokračujme. Ale niektorí úbohí ľudia, 
nie že by vám Boh nechcel Povedal vám: nevidia Boha. 
pomôcť, ale vy sami seba „Pánovi zver svoje cesty  Je pre nich veľmi ťažké 
uvrhujete do väzenia, a jemu dôveruj,  veriť. 
kde sa cítite, akoby on sa už postará. Nemôžeme ich obviňovať. 
k vám Boh nemohol  Tvoju spravodlivosť  Takže tu, kráľ Dávid, 
dosiahnuť a toto je pre vás vyvedie na povrch ako svetlo  jeden z horlivých oddaných 
veľmi zlý postoj. a tvoje právo ako  Pána v dávnych dobách, 
Boh sa nestará o to, poludňajší jas.“ sú tu zaznamenané 
či Mu dôverujete alebo nie. Dokážeme to? Ťažké. jeho výroky, pravdepodobne 
Samozrejme, Je to veľmi ťažké jeho nabádanie žiakov 
Boh je veľmi potešený konať vôľu Božiu, však? alebo svojich blízkych 
ak Mu Jeho deti veria Je to veľmi ťažké. nasledovníkov,  
a nechajú Ho, Snažíme sa ale nedokážeme  blízkych osôb, príbuzných, 
aby pomohol Svojím deťom, to. Niekedy nemôžeme. priateľov, pomocníkov. 
ale niekedy nedokážeme. Dokonca aj keď sme videli Takže im hovoril toto, 
Preto nám kráľ Dávid zázraky, aj keď pretože pravdepodobne 
povedal, že „Tvoju sme spoznali Boha niektorí z nich 
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spravodlivosť vyvedie 
na povrch ako svetlo  
a tvoje právo ako  
poludňajší jas.“ 
To znamená, 
že ak veríte v Pána, 
potom skôr či neskôr 
bude dôvod vašej situácie 
veľmi jasný. 
Napríklad, 
ak vám niekto ukrivdí, 
alebo vás niekto 
obviní z niečoho, 
čo ste neurobili, 
niekto vás prenasleduje, 
niekto vám spôsobí 
ťažké časy, budete 
ochraňovaní Pánom 
a váš prípad 
bude každému úplne jasný 
ako poludnie. 
Poludnie je najjasnejšia 
časť dňa, však? 
Poludnie. 
Ale kto vôbec dokáže mať 
toľko viery? Dokonca 
aj Ježišovi žiaci 
niekedy zapochybovali 
o svojom Majstrovi, 
ale Ježiš nikdy 
nemal pochyby o Bohu. 
Dokonca aj keď trpel 
na kríži, povedal: 
„Ó Otče! 
ako ma velebíš!“ 
Vidíte? 
Mohol uniknúť. 
Vedel o tom dopredu, 
že ho jeden z jeho žiakov 
zradí. Dokonca 
to otvorene povedal. 
Ale neutiekol, 
pretože veril, 
že všetko, čo sa deje, 
je podľa Božej vôle. 
Videli ste dnes aulackú 
(vietnamskú) operu? 
Áno. 
Je to morálne posolstvo  
pre nás. Ako dievča, 

nevesta, 
nechce utiecť preč, 
nechce uniknúť, 
pretože si myslí, 
že všetko sa deje 
z Božej vôle, 
preto to akceptuje. 
Pretože tiež miluje 
svojho manžela, vidíte? 
Takto by sme mali 
milovať Boha, 
potom môžeme byť 
s Bohom zjednotení, 
v stanovenom čase. 
Je veľmi vzácne, 
že niekto absolútne verí Bohu 
ako Ježiš, 
že jednoducho prijíma 
všetko, čo sa deje, 
pre dobro ľudstva 
a všetkých bytostí na planéte. 
Prišiel urobiť, 
čo musel urobiť. 
A veril, že všetko, 
čo Boh zariadi, 
bude dokonalé. 
To isté... 
podobné tejto situácii. 
Príbeh môže byť pravdivý 
alebo nepravdivý, 
o svokre a neveste, 
možno je pravdivý, 
možno nie je pravdivý, 
ale môžeme sa z neho použiť. 
Je to podobné 
situácii niekoho, 
kto je oddelený 
od vlastnej duše. 
Jednota duše 
a Nad-Duše, 
teda Boha, to je presne 
ako manželstvo. 
Všetky druhy zla, 
všetky prekážky 
prichádzajú medzi dušu 
a Boha, 
ale ak sme trpezliví, 
ak veríme v Boha, 
potom nakoniec budeme mať 
šťastné opätovné stretnutie. 


