Bóg Cię potrzebuje
MISTRZ ZEN SEUNG SAHN

Z sesji pytań i odpowiedzi w Shin-Won Sah, 9 luty, 1990.
Pewnego dnia przed Centum Zen w Providence pojawił się wielki znak
drogowy. Z drogi 122 do Providence odchodzi Pound Road . Na rozejściu tych
dróg pojawił sie duży znak “Ty potrzebujesz Boga”.
Czym jest “Bóg”? Gdzie on jest ? Bóg, który jest czystą pustką. W takim razie
jeśli ty potrzebujesz Boga, potrzebna ci jest czysta pustka. Okey !
Ale czym jest czysta pustka? Jak może tobie pomóc? Stwierdzenie, że“ Ty
Potrzebujesz Boga” nie jest poprawne. Jeśli pragniesz tej czystej pustki,
potrzebujesz Boga. Ale w tej czystej pustce nie ma ani “ciebie” ani “mnie”.
Oznacza to, że ten znak drogowy nie jest poprawny. “Potrzebujesz Boga” nie
jest poprawne. “ Ty potrzebujesz Boga” oznacza” Ja jestem zależny od Boga”.
Jeśli w 100% wierzysz w Boga wtedy nie ma w tobie '”Boga” i nie ma “ciebie”.
Ty i Bog staliście sie już jednym. To jest wiara na 100%.
Możesz wierzyć w swoją rękę. Możesz wierzyć w swoją rękę? Tak, mogę
podnieść swoją rękę właśnie tak ( podnosi rekę). W tym nie ma “Ja”. Kiedy
pojawia się myślenie, to od razu pojawia się działanie. Ręka się porusza. Tak
więc ty i twoja ręka nie jesteście oddzieleni. Twoje ciało i ty jesteście
nierozłączni. Sprawdzanie powoduje, że się rozdzielacie. Sprawdzasz swoją
dłoń i już jesteś rozdzielony.
Czasami ugryziesz się w język. To bardzo bolesne. To czas myślenia, ugryzłeś
się w język. Myślenie, myślenie, myślenie (au!). Czasami tak się zdarza. Jeśli
nie myślisz, to nigdy nie ugryziesz się w język ( śmiech). Jeśli się od niego
rozdzielisz, wtedy się ugryziesz.
Tutaj jest tak samo. Jeśli wierzysz w Boga na 100%, nie ma rozdzielenia
pomiędzy tobą a nim- ty i On staliście się jednym. Wtedy Bóg zaczyna cię
potrzebować. Jeśli w 100% wierzysz w Boga, Bóg cię potrzebuje, co oznacza, że
Bóg, który jest czystą pustką pomaga Ci. Pomaganie Tobie oznacza,
pomaganie działaniom Boddhisattvy, które nie ma w sobie ani “ciebie” ani
“Boga”- jest tylko działanie Boddhisattvy. Miłość, tylko miłość -to jest Bóg.
Tak więc twoje działanie w miłości jest działaniem Boga. Twoje działanie jest
częścią działania Boga. Bóg zaczął cię potrzebować.
Pytanie: Więc nigdy się nie rozdzielać?
DSSN: Nigdy.
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