УТРЕШНАТА ЗОРА

Шри Чинмој

УТРЕШНАТА ЗОРА
Сите права за ова издание се заштитени. Забрането е копирање, умножување и објавување на делови или на целото издание во печатени и електронски медиуми или за друг вид јавна употреба или изведба без согласност на издавачот.
Издaвaч: Шри Чинмoj Цeнтaр – Сkoпje
Наслов: „Утрешната зора“
Автор: Шри Чинмој
Нaслoв нa oригинaлoт:
“To-morrow’s Dawn” by Sri Chinmoy

ПРEДГOВOР
Овие моќни прекрасни афоризми, кои
доаѓаат од пенкалото на просветлен духовен
Учител, ќе го однесат трагачот во нови хоризонти
на светлина и блаженство, додека го продолжува
неговото патување кон Изворот.

Утрешната зора

Животот значи можност. Можноста значи
нов почеток. Новиот почеток значи исполнување-зора.
		

*

Сакаш да знаеш нешто неверојатно, а
апсолутно вистинито? Срцето на универзумот
е твојата душевна насмевка.
		

*

Биди чист, биди чист! Гледај, Бог брзо
се приближува да те научи како да се фрлиш
себе во Неговите Совршенство-Раце и Исполнување-Срце.
		

*

Отворен ум е тоа што може да го имаш
во крајна линија. Приемливо срце е тоа што
вечно си.
		

*

Од корените на сите религии ја научив
пораката на сомилост-височина, а во гранките
на сите религии ја гледам пораката на совр-

5

Утрешната зора

шенство-светлина.
		

*

Да ја сакаш само својата религија е да ја
сакаш тело-реалноста на звук-поделбата. Да ги
сакаш сите религии подеднакво е да ја сакаш
душа-бесмртноста на тишина-единството.
		

*

Постојат безброј човечки гласови; само
божествениот глас недостасува.
		

*

Нашиот внатрешен свет се распаѓа ако
свесно не одиме отаде слепата верување- бариера на неразбудената религија.
		

*

Како што поминуваат годините, човекот
што посакува во твојот човечки живот останува
на почетокот на твоето патување, додека човекот
што тежнее во твојот божествен живот не само
што трча кон целта, туку и ја достигнува целта.
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*

Ти цениш. Затоа си добар. Тој сочувствува.
Затоа е подобар. Јас сакам. Затоа сум далеку
најдобар.
		

*

Бидејќи си во незнаење, се плашам од
тебе. Бидејќи си невин, не се плашиш од мене.
		

*

Недавањето отпор е врвната сила што
на крајот ја освојува непропорционалната сила
на милитаризмот.
		

*

Твојата ум-идеја беше значајна. Твојот
срце-идеал е душевен. Твојата живот- реалност
ќе биде плодотворна без неуспех.
		

*

Вчера го врати доброто за зло. Затоа беше
добар. Денес го преобразуваш самото постоење
на злото. Затоа не само што стануваш совршен,
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туку веќе стана совршен.
		

*

Не ме прогонувај. Ќе те мразам. Не проповедај. Ќе се сомневам во тебе. Не ми наредувај. Не сум твој.
		

*

Надворешната сиромаштија значи гладување. Внатрешната сиромаштија значи уништување.
		

*

Величи го човекот. Бог ќе те сака повеќе.
Величи го Бог. Човекот ќе се сомнева во тебе
уште повеќе.
		

*

Не мора да одиш на Небото за го слушнеш
Бог што зборува. Само гледај на твоето срце
како на радио приемник со соодветен систем
за подесување.
		

8

*

Утрешната зора

Берберот ја прави совршена косата на
твојата глава. Бог ја прави совршена љубовта
во твоето срце.
		

*

Раѓањето е добро; смртта исто така. Кој
сака да ги гледа истите небожествени битија
бесконечно?
		

*

Во сегашноста, тежнение. Во моментот,
реализација. На крајот, исполнување.
		

*

Пари-моќта и мудрост-светлината многу
често уживаат да се избегнуваат една со друга.
		

*

Изворот на моето верување е соединувањето на мојот ум со земја-реалноста. Изворот
на мојата верба е единството на моето срце со
Небо-визијата.
		

*
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Авторитетот на умот и одговорноста на
срцето лесно може да станат неразделни пријатели.
		

*

Не се спротивставувај на никој и на ништо;
само сакај го Бог повеќе.
		

*

Имам само две одговорности: едната е да
му служам на Бог насекаде, а другата е да се
направам себе добар и да ги сакам сите.
		

*

Сите правиме грешки. Но ако нашето
тежнение е искрено, тогаш нашите верувања
да станеме совршени лесно може да бидат исполнети.
		

*

Несигурност-мравката уништува. Сигурност-слонот обновува.
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Твоја е моќта на мислата што те задавува.
Твоја е моќта на волјата што те спасува.
		

*

Ако ти се познати очекувањата, како може
да не ти се познати разочарувањата?
		

*

Соработка е кога доброволно станувам
твој роб.
		

*

Го нарекуваш него себичен токму затоа
што нема волја да ти служи.
		

*

Сакаш да ти кажам што мислам за твојот
ум. Само можам да кажам дека повеќе сакам
нечистотија-колиба отколку твојот ум.
		

*

Сакаш да ти кажам што мислам за твоето
срце. Само можам да кажам дека повеќе го сакам
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твоето чистота-срце отколку сите религиозни
храмови заедно.
		

*

Кога го користам моето ум-огледало, изгледам токму како пантер. Кога го користам моето
срце-огледало, не само што изгледам токму како
Бог, туку сум Бог.
		

*

Друго име за молитва е грижа. Да се
покаже вистинска грижа за човештвото е да се
стане врвен избран инструмент на Бог.
		
Извадок од „Утрешната зора“
www.knigi.mk
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