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ن بشویم ن و مالک راستی  ، آموزگار راستی  ن  بیائید والدین راستی 

 بزرگ فاعل)زوج( سه  -

 

 

 

 

 کالم والدین راستی   

ن ابدی و  لدینواخدا  ن ابدی، آموزگار راستی  ن ابدی است. برای اینکه بتوانیم فرزند مالکراستی  خدا بشویم،  انراستی 

ن در جایگاه نخست باید مثل خدا  یموالدین راستی  ن گام نهاده و قرار بگی  . ما میبایست مثل خدا در راه آموزگار راستی 

ن بشویم. این اصل س است. )چان سانگ ما غائی الگوی بزرگ است. خدا  فاعل)زوج(  هسپس همانند خدا مالک راستی 

 (1.2.1:26 –گیانگ 

ن ما و همزمان آ ن خدا والدین راستی  ن و مالک راستی  چه نوع آموزگاری است؟ او کیس است  خدا است. ما موزگار راستی 

ن آموزش به ما، بارها  مالیک است؟ او سیع ندارد تا با کسب همه  ونهچگ دا خ و بارها از ما مراقبت هم میکند.  که در حی 

ن  ن حتی وجودش، آنها را به خود اختصاص بدهد. بلکه، چی  را در اختیار ما میگذارد. او به ما میگوید که شما  همه چی 

ن جمله به این صورت خواهید شد. اگر قرار باشد که این مطالب را بطور خالصه در یک جمله بگوئیم، آآنها مالک 

را ما بعبارت دیگر خدا به ما تولد داده  “من به تو تولد داده، تو را بزرگ کرده و از تو یک مالک میسازم. ”: خواهد بود که

ن از خدا آغاز میشود. خدا با آفرینش ما در نظر داشت تا ما را  ،تغذیه نموده و از مالک ساخته است بنابراین همه چی 

تغذیه کند و ما را به مقام و جایگایه در ورای خود، بعنوان فرزندائن که بجای او دوست میدارند، باال بکشد. او در مقام 

، در نظر داشت تا   (1.2.1:28از ما مالک بسازد. )چان سانگ گیانگ مالک جهان هستی

ن میدهد. تمایم انسانها  ن ابدی است، که همواره عشق راستی  ن و مالک راستی  ، آموزگار راستی  ن خدا والدین راستی 

ن فرزندان خدا بوده و  ن و  بسان خدا در راهآنها نی  ، آموزگار راستی  ن ن گام برمیدارند.  والدین راستی  ین از طریق امالک راستی 

 میکند عشقی که یعتن ، آل عشقاین راهها به کمال ایدهروابط، 
ی

. راه درست ختم خواهند شد ، برای خاطر دیگری زندگ

 رابطه 
ی

ن سوق خواهد یافت. از طریق هماهنگ  نوع دوستانه عشق راستی 
ی

ن بهشتی به درک نفس از طریق زندگ قوانی 

برادر و خواهر، خانواده عقب و لو جافقی و رابطه  زن و شوهر  ،راست و چپافقی عمودی والدین فرزند و رابطه 

ن شکل خواهآایده ن گرفت. خانواده کامل میتواند از طریق   د ل متمرکز بر عشق راستی  به کشور کامل،  ،اصل مشابههمی 

ن در سطوح آموزش و پرورش، مطبوعات، هین و  ش یابد. پایه جهائن والدین راستی  دنیای کامل و جهان هستی کامل گسیی

، از طریق  ن در تبعیت از اصول و الگوی مشابه در راستای تحقق دنیای ایدهرسمایهکمک رسائن آل گذاری عشق راستی 

 ایدهشکل گرفته است. بطور 
ی

ن در چگونگ ، آمو نیل  آل آموزش عشق راستی  ن ن و به شخصیت والدین راستی  زگار راستی 

ن میبایست  (4.3.1:5در خانواده آغاز شود. )چم بو مو گیانگ  مالک راستی 
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 نظر تبادل

در شهر کوچک در ماساچوست، یک پرس چهارده ساله بنام ویلیام وجود داشت. او پرسی مشکل آفرین بود و به بدی 

ن تاثی  بدی بر روی دیگر دانششهرت پیدا کرده بود. مدرسه از او دست برداشته بود. او همچ موزان میگذاشت و به آنی 

ن مدرسه بشدت نگران بودند. تا  ن خاطر مسئولی  اینکه یک روزی یک آموزگار جدید پا به مدرسه ویلیام گذاشت. او همی 

بعد از اینکه درباره ویلیام شنید، تصمیم گرفت که برای استفاده از هرگونه فرصتی در راستای کمک به این دانش آموز، 

ن مسائل منقن سیع در دلرسد کردن او دا شتند. به او میگفتند که به دیدن ویلیام برود. بسیاری از آموزگاران همکار با گفیی

ای نخواهد داشت. بهرحال این آموزگار تازه وارد با دقت ویلیام را زیر نظر گرفته بود، سیع داشت تالشهایش هیچ نتیجه

ن حال سیع داشت بطور ممتد به او نشان بدهد که او را   او  طبیعت و شخصیت که به را مورد برریس قرار بدهد. در عی 

ن را نشان داده دارد. میدرک کرده و دوست  ،ود یک بزهکار معروف شده ب ن عشق راستی  آموزگار به ویلیام معنای راستی 

ن چگ ن خوب و بد را آموز همچنی   تشخیص بی 
ی

ن را نشان داده و به او کمک کرد تا  شونگ داد. او به ویلیام شجاعت راستی 

ن آن آموزگار با اشک، بذر  برای خود ارزش قائل شود.  بعد از مدئی آن بذرها جوانه زده و ریشه  هایش را کاشت. و اینچنی 

ن خاطر  کالج   در دواندند. میشد دید که ویلیام از عادات کهنه خود دست برداشته، تمایم شبها را مطالعه میکرد. به همی 

رسانجام به  و  قبول شد. او سپس به مطالعه قانون روی آورد شد و رسانجام با باالترین نمرات در کالس خود  پذیرفته

لت نیویورک و بعد از آن وزیر امور خارجه آمریکا الت اجتمایع دادگاه عایل آمریکا راه یافت. بعد از آن فرماندار ایعدا

اما بواسطه تالشهای یک آموزگار که در او تصویر خدا را  ،همه او را کنار گذاشته بودند  ،شد. در سالهای اولیه زندگیش

 او متحول شد. 
ی

 میدید، تمایم زندگ

عشق نه از قلتی خودخواه، بلکه از قلتی شکل گرفته و آغاز  . آفرید تینش سهشتی انسانها را برای تحقق عشق راوالدین ب

ن به اینکه او انسائن بهیی  ن کیس یعتن امید داشیی  میکند. دوست داشیی
ی

 شود. باالترین میشود که برای دیگری زندگ

ن خدا یم ن است. تواند به آن نائل آید جایگایه که وارث عشق راستی   چیست؟ آن جایگاه والدین راستی 

ن دست پیدا کنیم که  ن میتوانیم به مقام والدین راستی  اجداد و ما از طریق اتحاد با والدین بهشتی و اجرای عشق راستی 

ن قادر است تا همه  عشق به آیندگان و تمایم مخلوقات در رسور  جهان هستی هستند. هر کیس در مقام والدین راستی 

ن را از  ن فرزندانشان را از نقطه نظر خدا آمو چی  د. والدین در این جایگاه همچنی  ش زش و پرور والدین بهشتی به ارث بیی

 میدهند. 

ن را از والدینشان تقلید میکنند. آنها از گفتار والدین از عادات والدین و از  فرزندان در مسی  رشد خود، همه چی 

ن دست پیدا ای را که شخصیت والدین خود میآموزند. هر لحظه این فرزندان با والدینشان که به مقام والدین راستی 

مبدل شده و رسانجام   شجاعاند، رسمیکنند، لحظائی آموزیسی خواهد بود. این فرزندان بزرگ شده، به آموزگارائن کرده

ن و بهیی  ،دنیا را با عشق و حقیقت خدا   ست. ین آموزگار هر کیس والدین او به حرکت درخواهند آورد. اولی 
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ن در وقتی ن دست پیدا کنند، خواستار حفاظت از طبیعت و زیسیی ، آموزگار راستی  ن که آنها به مقام والدین راستی 

ن بشویم، منظور این است که   با محیط زندگیشان خواهند بود. وقتیکه گفته میشود که ما مالک راستی 
ی

با هماهنگ

گذاری کنیم. یا و جهان هستی رسمایهمراقبتهای جدی و شدید نسبت به جهان طبیعت، عشقی عظیم را برای دن

ن را به تصویر  ، بر تمایم مخلوقات جهان هستی تسلیط راستی  معنایش این است که ما در اتحاد قلتی با والدین بهشتی

ن و  ، آموزگار راستی  ن  بکشیم. به این خاطر هدف نهائی ما این است که تجسم آن والدین بهشتی بشویم که والدین راستی 

ن ا ن  آنها را تغذیه کردن و از  آنها  ،تولد دادنخود به فرزند  ،یعتن  و بطور اسایس ستمالک راستی  ن ساخیی  مالیک راستی 

 . است

ن و  ، آموزگاران راستی  ن ، والدین راستی  ن صورت، ما انسانها بایستی در طول عمرمان با تجربه عشق والدین بهشتی به همی 

ن  ن در یک چنی  ن شده و بازماندگانمان را نی  ن راستی  ، مالکی  ن ن والدین راستی  ی راهنمائی و هدایت کنیم تا آنها نی   مسی 

ن و  ن والدین راستی  ن والدین بهشتی در روابط بی  ش مداوم عشق راستی  ن بشوند. با گسیی ن راستی  ن و مالکی  آموزگاران راستی 

ن و دانش ، آموزگاران راستی  ن ن و مفعولهای ر فرزندان راستی  ن راستی  ، و همینطور مالکی  ن ، این دنیا به آموزان راستی  ن استی 

 آل اصیل مورد نظر والدین بهشتی مبدل خواهد شد.  دنیای ایده

 

 نکاتی برای تعمق

ن چگونه انسائن  .1 ن ورای کیس است که فقط یک رسی اط یک آموزگار راستی  العات به این است؟ آموزگار راستی 

 
ی

ن در حرف و عمل است، کیس است که در و آن میدهد. او انسائن با یگانگ خود عمل میکند و در  ،آموزشحی 

ن عمل کردن  خود را چگونه میبینید؟ ،آموزش میدهد. با توجه به این استاندارد  ،حی 

ن بیاندیشید.  .2 ن ساخیی به قلب والدین بهشتی در دادن تولد به فرزند و تغذیه کردن او و از او مالیک راستی 

ن قلتی   چگونه میبینید؟  ،خودتان را در ارتباط با چنی 


