
The Great Invocation 
  نيايش كبير

  بگزار تا جريان نور ،واقع در ذهن خداوند انياز نقطة نور
  .به سمت اذهان آدمي جاري شود 

  .باشد كه نور بر زمين فرود آيد
  

  بگزار تا جريان عشق  ،از نقطة عشق در قلب خداوند
  .جاري شود انآدمي هايبه سوي قلب

  .به سوي زمين باز گردد باشد كه مسيح
  

  از مركزي كه همانا اراده خداوند شناخته ميشود
  بگزار تا قصد، راهنماي ارادة مادونِ آدمي باشد ـ

  .قصدي كه اساتيد در خدمت آن هستند و مي شناسند
  

  از مركزي كه ما به عنوان نژاد انسان مي ناميم، 
  اجراء شودبگزار تا طرح عشق و نور 

  .شرارت، مهر و موم گردد و دريچة سكونتگاه
  

  .دندر زمين باش و عشق و اقتدار، محافظ طرح آفرينش بگزار تا  نور
  

نامهايي چون  بادر بسياري از مذاهب اعتقاد بر وجود معلمي جهاني يا ناجي ميباشد كه 
و مسيحا او را مي شناسند و حتي اين القاب در  ، بودهي ساتوامايتريا، امام مهدي لُردمسيح، 

  .استفاده شده است ،نسخ مسيحي، هندو، اسالمي، بودائي و يهوديِ نيايش كبيربرخي از 
آيا . نيايش كبير را به زبان خودشان مي سرايندبا نيت خير،  در سرتاسر دنيا، زنان و مردان

مع ملحق شويد؟ با استفاده از نيايش كبير و شما حاضريد در افكار و اعمال روزانه خود به اين ج



اين نيايش . كنيم تشويق ديگران به اداي اين نيايش، ما از هيچ جمع يا سازمان خاصي حمايت نمي
  . به نوع انسان و بشريت تعلق دارد

  دعايي براي اقتدار و نور

 

داراي نيرو و نيايش كبير، نيايشي با سرمنشائي كهن مي باشد ـ تركيب مانترا گونة آن 
اين . تمام ابعاد زندگي سياره اي كمك مي كند پتانسيلي است كه براي ايجاد تغيير و بازسازي در

تمامي باورها و اعتقادات معنوي، به جهت ياري رساندن به اين با نيايش جهاني توسط مردمان 
  . مقطع پيچيدة بحراني در سياره زمين استفاده مي شود

دار اين نيايش تنيده در سادگي آن مي باشد و معرف آن دسته از در ظاهر، زيبايي و اقت
اين گوياي حقايق خاص اصيلي است كه اغلب انسان ها بطور طبيعي و ذاتي آن را مي پذيرند ـ 

مبهمي نام خداوند را بر آن كه موجودي با هوشمندي ازلي وجود دارد كه ما بطور است حقيقت 
 يروي انگيزشي دره در پس تمام آنچه در ظاهر مي بينيم، نكاست  اين حقيقتگوياي نهاده ايم، 

كه تمام انسان ها بطور دوره اي، به است حقيقت  اينگوياي  همانا عشق است؛وجود دارد كه عالم 
اين حقيقت  و گويايكه ما قادر به فهم آن مي باشيم؛ زمين آمده اند و عشقي را متجلي ساخته اند

ثرات آن چيزي مي باشند كه ما اراده خداوند مي ناميم و در كه عشق و هوشمندي هر دو ااست 
كه فقط از طريق خود انسان است كه ميتوانيم طرح مي باشد اين حقيقت آشكار گوياي نهايت 

  . آفرينش را اجرا سازيم

گاهي اوقات هنگامي كه با عظمت درد و رنج سياره زمين مواجه مي شويم، بسيار طبيعي 
در برابر آن ناتوانيم؛ و تالش هاي ما براي انجام هر كار سازنده اي در اين است اگر احساس كنيم 

در گذشته آدم ها . زمين به نظر بيهوده مي رسند، اگر چه ايـن نياز سياره را احسـاس مي كنيـم 
امروزه كه . براي محافظت و رهاشدن از محنت زندگي هاي شخصي خويش به دعا روي مي آوردند



ه عصر جديد هستيم، اكثريت نوع انسان به درك عميقي از قدرت نيايش جمعي ما در حال ورود ب
به كار گيري نيايش كبير به . براي خير و مساعدت كل مجموعة نوع انسان و سياره رسيده است

طور متمركز و فعال به تمامي آدم ها در هر كجا كه باشند، ابزاري قدرتمند جهت برقراري ارتباط و 
قدرتمند معنوي مي بخشد و در نتيجه آنها را در ارتقاء و استحاله سياره زمين توزيع انرژي هاي 

ما از طريق به كار گيري نيايش كبير بطور جمعي منجر به درخشيـدن نور و عشق . سهيم مي سازد
آن بخش از آگاهي  و اقتـدار در تمام ابعـاد زندگي سياره اي خويش خواهيم شد، به گونه اي كه

يات اين دنيا متمركز شده است، با درخشش نور و تعالي ، دگرگون و ر بخش مادانسان را كه ب
  .مستحيل خواهيم ساخت تا جهان معنوي حقيقتي تري خلق شود

متمركز از نيايش كبير منجر به تغييراتي بسيار قوي در زندگي فرد خواهد شد ـ  استفادة
و در جهت معنوي كاربرد  منش، قصد، خصوصيات و اهداف فردي همگي تغيير خواهند كرد

، .»مي انديشد، هستانساني كه با قلب خويش «: براساس قانون ازلي در طبيعت . خواهند داشت
مدام در جستجوي نور و در انتظار روشن ضميري باشد هرگز قادر نيست و  چرا كه اگر ذهن، 

  . مؤثر واقع شود ،نميتواند

ت و توسط افراد بي شماري استفاده نيايش كبير اكنون به هفتاد زبان ترجمه شده اس
آيا شما حاضريد در افكار و اعمال روزانه خود به اين جمع ملحق شويد؟ با استفاده از . ميشود

. نيايش كبير و تشويق ديگران به اداي اين نيايش، ما از هيچ جمع يا سازمان خاصي حمايت نميكنيم
  . اين نيايش به نوع انسان و بشريت تعلق دارد

ند است جريان نيت خير را منتشر سازيد و اين لينك را براي يك خواهشم
  .دوست ارسال كنيد

 


