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 را  هر کیسداقت ص

 تحت تاثیر قرار میدهد

 من در تو والدین بهشتی را میبینم -

 

 

 کالم والدین راستی   

. اند اند؟ آنها در مقام شاهزاده و شاهدخت خدا آفریده شدهانسانها در اصل به چه عنوانی آفریده شده

در اصل قرار بود تا به عنوان یک طفل بدنیا آمده و بعد با یط طریق کامل از مراحل رشد، بالغ شده و 

برای برقراری ارتباط  خدا  آفرید؟را چرا خدا انسانها  ،واقیع خدا بشویم. در این صورتجسیم بعد بدن 

ی زد. عشق ی ی چیر ی عشق یک همراهبه  ،دست به چنیر من باید در  همراهمن و  ،نیاز دارد. برای شکل گیر

یم. تاسیس خونی عشق بطور مطلق به یک زوج نیاز دارد. به این دلیل خدا  ،یک رابطه متقابل قرار بگیر

 یم
ی

آمدند؟  افتاد اگر آدم و حوا به کمال نائل یمآدم و حوا را در مقام بدن جسیم خود آفرید. چه اتفاق

ر آن میتوانستند برکت دریافت کنند، با چه میگذاشتند که دای پا به کمال به مرحله دستیانی آنها با اگر 

ی روبرو میشدند؟ آنها میتوانستند متمرکز بر عشقی واحد  ی اسایس و جهانی را بوجود آورند.  یاتحاد ،چیر

وع یکپارچه در درون حوزه  یت دارای یک شر و این باعث اتحاد جسیم آنها با خدا میشد و خدا و بشر

طه آغاز چیست؟ عشق است، عشق! نقطه آغازین ما عشق میشد. در جهان هستی میشدند. آن نق

انیها   چهارم –این صورت، آن عشق چه نوع عشقی است؟ آن عشق، عشق خدا است. )مجموعه سخیی

 (1969ژوئن 

ی سنتی را   از داستان عییس زمانیکه پاهای حواریونش را شست خیی داریم. اگر شما نتوانید چنیر
ی

همگ

ی بودهید با مردم خود متحد شوید. توانبرپا کنید، نمی ی ی چیر ام. یکبار من همواره در حال انجام چنیر

ند. بجز یک زیر شلواری و کیف هر آنچه که داشتم   بش مییی
ی

شنیدم که فرزندان دشمن من در گرسنگ
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ی کا آنهای بعد از آن را با به آنها دادم و تمایم هفته ی کردم. چرا دست به چنیر ری زیرشلوری و کیفم سیر

های بازسازی زدم؟ این کار من از روی جهالت نبود. این کار من به این خاطر بود که من در مسیر و دوره

طهای مطلقی برای د ی خاطر میبایست شر ی دشمنانم و گام برمیدارم و به همیر برپا کنم. افراد ست داشیی

ی کردم چون میخو  ی کاری بزنند. و من چنیر استم براساس آن کالم کیم هستند که میتوانند دست به چنیر

انی “ داربست و دشمنت را د”: کتاب مقدس که میگوید   کنم. )مجموعه سخیی
ی

ها هشتم ژوئن زندگ

1969)  

 

 تبادل نظر

ام، پیشکش مرا از دستم قبول بفرما، اکنون که مرا به عیسو گفت اگر در نظرت التفات یافته یعقوب

 خدا است. ای، دیدن روی تو بسان دیدن روی منظور داشته

ی کور شده بود، عیسو برادر بزرگیی یعقوب در مقام نخست زاده  وقتیکه پدرشان اسحق در زمان پیر

برکت  ،اما یعقوب با کلک زدن به پدر کور خود قرار بود که برکت پدر و حق وراثت را از او دریافت کند. 

ی هران    را ربوده و از آن خود کرد. پس از آن به شزمیر
ی

سال  21گریخت و به مدت و حق نخست زادگ

 
ی

خود را از نظر برادر خود پنهان کرد. از طرف دیگر، عیسو با از ، در هران نزد دانی خود لبانبا زندگ

 به خود قول داده بود که از ی
ی

د و هر روز به عدست دادن برکت و حق نخست زادگ قوب انتقام بگیر

ی قویل بود.   مدت بیست و یک سال در انتظار انجام چنیر

ی ثروت بعد از   گذشت سالهای بسیار، یعقوب که احساس بدی نسبت به عیسو داشت، با اندوخیی

اش شانجام تصمیم گرفت تا به زادگاهش بازگردد. او با روبرو شدن با برادرش تمایم ثروت و دارانی بسیار 

تو خدا را میبینم. در این  هبه او گفت که در چهر  ،ه اتحاد با برادرشظو در آن لح را به او هدیه کرد 

لحظه بود که قلب یخزده عیسو که مملو از کینه و نفرت و انتقام بود ذوب شد. یعقوب این کالم را برای 

ی برادرش  ی از انتقام گرفیی عنوان نکرد. او در هر فرصتی که دست میداد به برادرش فکر دوری جسیی

طهای جانسانگ ب رپا میکرد و به سختی در تالش بود تا به سطیح رشد میکرد، برای او دعا میکرد و شر

یعقوب توانست نفرت و کینه را  ببیند.  او چهره خدا را در در رودررونی با برادرش کند که در آن بتواند 

چون خود را در مقام عشق والدین بهشتی قرار داد. حتی دشمن فردی است  ،از قلب دشمنش دور کند 

شمشیر و خنجر خود تحت تاثیر عشق برادرش قرار گرفته، شود. عیسو  که باید در دیدگان خدا بازسازی
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ی برادرش ی انداخته و برای به آغوش گرفیی بخشش عفو و دستهایش را بدور او انداخت و اشک  ،را به زمیر

 ریخت. 

ی صورت در تالش بود تا بتواند چهر  ی به همیر ی نیر ره دشمنانش ببیند. او چگونه هخدا را در چ هپدر راستیر

ی یو کیم ا افرادی چون میخائل گرباچف شوروی وانستمیت خود  ل سانگ کره شمایل را که برای کشیی

د؟ به این ش و آن ش دنیا جاسوس فرستاده بودند  ی او توانست چن، دوست داشته و در آغوش بگیر  یر

طهای بسیار زیاد، چون  ،کند  ی والدین بهشتی به آنها نگاه میک از دید با برپانی شر رد. الزم بود محبت آمیر

تا حتی آنها به حوزه والدین بهشتی بازسازی شوند. گرباچف وقتیکه دید پدر مون با او بسان والدین 

 بهشتی رفتار میکند، بطور جدی تحت تاثیر قرار گرفته بود. 

واقعیت در مقایسه با فرا دور از انتظار و  سانگ رهیی کره شمایل بسیار ایل مالقات پدر مون با کیم 

 خود، در برابر رهیی ارشد کره شمایل ایستاد و با انتقاد 
ی

ی زندگ فیلمهای هالیودی بود. او با به خطر انداخیی

ی بسان انتقاد از کیم  از ایدئولوژی چوچه، از آنها خواست تا به خدا ایمان بیاورند. عملکرد پدر راستیر

ی را در آغوش گرفتاما کیم ا،خطرناک بود  کشور ایل سانگ در آن   به خاطر اینکه  ،یل سانگ پدر راستیر

طهای ا طها و جان و از عمق قلب و شر  قرار گرفته بود که  والدین  گبا خیی بود. او تحت تاثیر شر
ی

سانگ

ی به خدا پیشکش کرده بود تا بتوانند چهره خدا را در او ببینند. بواسطه ذوب شدن قلبهای آنها  راستیر

، ع ی برادری جامه عمل بخود گرفت. در عشق والدین بهشتی  شق راستیر

گان خدا، حتی دشمنان ما حق دارند د اینگونه میتوان معنای عشق ورزیدن به دشمن را درک کنیم. در دی

نجات پیدا کنند. به خاطر اینکه کار بازسازی از جانب خدا در طول تاری    خ، باید با بازسازی تک تک 

ما، شاید امری متناقض دشمنان  هخدا در چهر  هبرسد. دیدن چهر انسانها به جایگاه اصیلشان به انجام 

ی دست پیدا کنیمبنظر برسد، اما  ی ی چیر زمانیکه نه با چشمان انسانی بلکه با چشمان  ،میتوانیم به چنیر

است. اگر شما به قلب شده آفریده و فرزند او الیه به دیگران نگاه کنیم. چرا که هر کیس در تصور خدا 

خدا را در  هین بهشتی بازگردید، به این توانانی دست پیدا خواهید کرد که چهر اصیل خود یعتی قلب والد

 فرزندان دشمنانش، 
ی

ی فرمودند که با شنیدن خیی گرسنگ هر کیس در اطراف خود ببینید. پدر راستیر

ی تمایم دارانی  ی در دادن  یبسیار دشوار   کار اش را فدا کرد و با انجام چنیر قابل به کیسهمه چیر  که غیر

ی کاری ببخشش است، ت بسیار دشوار است مگر اینکه  سیار وانست در مسیر بازسازی گام بردارد. چنیر

ی را عفو کن بلتان مشاهده ید، در آن صورت چهره خدا را در چهره طرف مقاشما از اعماق قلبتان همه چیر

 خواهید کرد. 
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 میکنیم. گاه موارد به 
ی

خاطر دشمنانی که اکنون ما در یک شبکه پیچیده از روابط در سطح جهانی زندگ

شان را نداریم، رنج میکشیم. چه روی خواهد داد اگر بسختی کاری کنیم که دیدن چهره توانانی حتی 

د نبتوانیم در آنها چهره خدا را ببینیم؟ آیا روابط ما با مردم در سطح جهانی بطور طبییع تقویت نخواه

تی به دیگران و به تمایم انسانها شد؟ ما بایستی به ورای ظواهر جسیم رفته و با چشمان والدین بهش

 نگاه کنیم. 

 

 برای تعمق
ی
 نکات

ان خانواده، بستگان و دوستان و همکار ما در طول عمرمان با مردم بسیاری از جمله با اعضای  .1

یخواهد آنها توانیم با قلب والدین بهشتی که مروبرو میشویم. فکر میکنید که چگونه می هو غیر 

 تار کنیم؟را بازسازی کند، با آنها رف

آیا کیس وجود دارد که از او نفرت دارید؟ در این صورت چگونه میتوانید چهره خدا را در او  .2

 مشاهده کنید؟

 

 

 

  


