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وئی را به انجام برساند. بنظر و هر آرز  هتواند تمایم آرزوهایش را برآورده کرددر مطلق است. او یماخدا عالم مطلق و ق

ی براستی ایدهرسد کیم ن ن چی  ن  آله چنی  ی وجود ندارد که خدا به آن نیاز داشته باشد. با این وجود، یک چی  ن بوده و چی 

تواند بخودی خود دارای عشق باشد. به مطلق است اما نیمیاز دارد و آن عشق است. اگر چه او او به آن نکه هست  

اینکه خدا چقدر  شق نائل آمد. رصف نظر ازبه ع توانیماست که دوجانبه و متقابل خاطر اینکه تنها در یک رابطۀ 

 دانا و توانا است، او به تنهائی نیم
 

های عشق است اما عالیم و تواند به عشق دست پیدا کند. البته که او دارای ویژگ

ی است. این قدرت عشق است. خدا با چبلکه از ماهیت دیگری یم ،نه در درون ،تحریک عشق ن ن چی  ه آید. عشق چنی 

و، عشق استاندارد  آفریده و استاندارد کمال را براساس عشق بنا را  او ما  ؟هدفن ما را آفریده است است. نهاد. از ایین

یبعبارت دیگر، ما نه براساس توانائی  شویم. یمکامل نائل   بلکه متمرکز بر عشق خدا، به انسائن مان ها و یا سطح رهیر

ن زمانیکه توانستیم  عشق با خدا متحد در  قادر خواهیم بود تا ، مبدل شویمبه انسائن کامل  خدا متمرکز بر عشق راستی 

شود. عشق از او آغاز شده، با او پایدار مانده و باید در پایان به او بازگردد. خدا . عشق با خدا آغاز یمو یگانه شویم

ر شما در جایگاه زوج مفعویل در شاهان است و چون ماهیتی مطلق است، عشق او ابدی است . بنابراین اگدپادشاه پا

ید، پیشگاه آن ماهی . این قصد و نیت خدا در آغاز آفرینش دست پیدا خواهید کرد  حیائی جاودانبه ت مطلق قرار بگی 

 ابدی برخوردار باشیم و داش خواهیم که از یکما یم است که بود. به این خاطر 
 

ن امیدیزندگ ن چنی  امری بسیار  ،یی

 (1.2.2:3 –طبییع است. )چان سانگ گیانگ 

 

رزش بسیاری را به او نشان ا ییک از دوستانش رفت. دوستش جواهرات گران قیمت و با  طالفروش   یک روز فردی به

ن آورده و گفت: یم از گوشۀ او تو نشان بدهم. ه ها را بنبگراخواهم یک جواهر نایاب و  داد. او ناگهان تن صدایش را پایی 

ین فروشگاهش جبعۀ کوچیک را برداشته و   باز کرد. آن را در وییی

ن م. به هاقو نه بر بود اما برخالف انتظار آن مرد، جواهر داخل جعبه نه شفاف   جواهرفروش خود اطر به دوست  خی 

رسد. دوست فروشنده با لبخند بر لب، جواهر داخل آن جعبه را به گرانبها هم بنظر نیمگفتی    کهچناناین آنگفت: 

ون آورد شد و یمبرای چند لحظه جواهر دیده نکه ای  بگونه دستش قرار داد. بعد دستش را بست و در کف هآرایم بی 

وع به درخشش کرد. مرد با بسان با رنگهای  ،باز کرد. جواهر در کف دستشبعد دوباره مشتش را  ن کمان مالییم ش  رنگی 

ن ن من!  یگفت: عجب! چه اتفافی افتاد؟ خدا  تعجب  ر درخشائن را ندیده بودم. و تا به حال چنی 

د انسان قرار یمارتباط با گرمای بدن  تنها وقتیکه در و  دارد نام  “عقیق”دوست فروشنده پاسخ داد: این جواهر  گی 

ن این کند. آیا این نامیم که با روح انسان رابطه برقرار یمکند. ما این را جواهری یمرنگهای زیبای خود را نمایان یمچنی 

ن صادق نیست؟ وقتیکه دو نفر دست یکدیگر را در دست یم ن دو انسان نی  ند موضوع بی  ، قلبهایشان با هم مرتبط گی 

د که نیمشوند، دنیای زیبائی شکل یمبا هم مرتبط یم شوند و وقتیکه قلبها یم ی مقایسه کرد. گی  ن  توان آن را با هیچ چی 
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اما در یک رابطۀ دوست داشتتن است که رنگهای ما  ، نداریمدرست مثل جواهر در این داستان، ما به تنهائی درخشش  

ن است. م ، همانبخششوند و آن عشق گریمآشکار یم شویم، شادی ن عشقی که با هم سهیم یما در درو عشق راستی 

ی رابطۀ و عمل عشق، تکثی  و توسعۀ آن، وجود زوج عشقتی را تجربه یمینهائر   ،کنیم. بدون هیچ شیک برای شکل گی 

ن خاطر و بسیار اساش  وری است. به همی  حل داد و دریافت عشق است که به ارزش خود دست پیدا امردم در مر رصن

اد مردیم که در اطراف ما نزدیک به ما هستند، بیشیی باشد، مثل اعضای خانواده، یا دوستان ما، ده تعکنند. هر چیم

ن داریم،  ط یعتن کسائن که با آنها داد و دریافت عشق راستی 
 

 الئن را تجربه خواهیم کرد. و شادی و یک زندگ

تجسم والدین بهشتی باشیم. والدین  یم تا اهکنیم چرا که آفریده شددوست داشتتن احساس شادی یم طما در رواب

ن حال تنها بود. او یم خواست تا دارای ماهیت واقیع دیگری در مقام مفعول خود داشته بهشتی قادر مطلق و در عی 

ن خاطر کار آفرینش را آغاز کرد و در این مسی   باشد تا بتواند با او عشق را داد  ، تمایم وجود و و دریافت کند. به همی 

و میل او برای داد و دریافت عشقعشقش را گذا ه برای آفرینش بود. بعبارئی دیگر تمایم  ،شت. از ایین ن ین انگی 
بزرگیی

ۀ پرقدرئی آغاز شد.  ن ن انگی   آفرینش با چنی 

ن والدین بهشتی آفریدهتمایم موجودات آ ۀ بسیار قوی قلب عشق راستی  ن ن  ،اند شده فرینش که از طریق انگی  دارای چنی 

 از طریق عشق است، از تجسم ما به والدین میل اولیه برای داد و دریافت عشق هستند. قلتر که خواستار 
 

یگانیک

ن  والدین بهشتی را دیده ،توانیم از طریق عشقبهشتی آمده است. ما موجودائی هستیم که یم و احساس کنیم. به همی 

ن بر ، خاطر  انسانهائی که شبیه والدین بهشتی هستند، متمرکز بر خدا من یا زوج من نیست.  پایۀاستاندارد عشق راستی 

کنند. عشقی که متمرکز بر امیال و افکار فرد تباط برقرار یمار بعنوان استاندارد عشق به زوج عشق خود اندیشیده و با او 

یز ، هموار محوری سوق پیدا خواهد کرد در حالیکه عشق متمرکز بر والدین بهشتی  خود سوی د، براحتی به اشب ه با لیر

ایط خود را با زوج  هر اآورده کردن نیازهای زوج مفعویل پرداخته و همو بر  شدن از قلب، به سیع دارد تا خود و ش 

در فکر به ئن در دادن و فدا کردن است. دو نفر با قلبهائی واور و فرافو از همواره ششار  و وفق داده  شمفعویل عشق

ح و زیادی را در سط ه و یکدیگر را دوست خواهند داشت. حتی اگر مردم افراد به سوی یکدیگر آمد ،والدین بهشتی 

شان برای داد و دریافت عشق داشته باشند، اگر افراد با آرزوی نیل به اتحاد، همواره خود را متمرکز مختلف در اطراف

ن شکل گرفته و جاری خواهد شد.  بر خوئر با نیاز زوج مفعویل عشق وفق بدهند،   عشق راستی 

 

ن است به چه دلیل دست به آفری .1  ن زد؟دبه نظر شما والدین بهشتی که شچشمۀ عشق راستی 

ن را سهیم شویم؟چطور یم .2  توان خود را با دیگری وفق داده و متمرکز بر خوئر با او عشق راستی 

ین کمک را د، چه افرادی زوج مفعویل من هستند؟ و ر میان کسائن که با من در ارتباط هستند .3 من چگونه بهیی

 توانم برای آنها داشته باشم؟یم

 


