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یت هزاران سال راوالدین بهشتی برای   نجات بشر

 ه یک روز گذراندببه مثا

 بازسازی راه -

 

 

 

 کالم والدین راستی   

کردند. فرشتگان خدمتکاران خدا بودند، و در   نزولاز اصل  یسقوط، انسانها به حوزه عار  بواسطه

از  تر یی   پا یار از فرشتگان، بس تر یی   پا یاانسانها چقدر افت کردند؟ آنها به حوزه ،با آنها  یسهمقا

 محسوبرسور فرشتگان  خدمتکاران افت کردند. آنها شاهزاده و شاهدخت خدا بوده و بعبارت  

و از فرشتگان سقوط کردند. از ا تر یی   پا یار بس اما به سطیح ،یشدند م به باال صعود کنند.  ید آنها با ین 

به مقام فرزند ، یبه مقام ناپس  ،به مقام فرزند خوانده ز مقام بنده بنده به مقام بنده،ا یست  آنها با

 یرستگار  یتاست. مش یبازساز  ینشوند. ا لبه مقام پدر نائمادر  یقو سپس از طر  یمنسب مستق

 یل،دل یناست. به ا یماریقبل از مبتال شدن آنها به ب به استاندارد سالمت   یتبازآوردن بس   یبرا

  یبازساز  یتمش ،یرستگار  یتمش
 
د صورت نم است، که بطور تصادف  یایدن یبازساز  ی. خدا برایگن 

  ا ارتباط ب یجاد ا یقآلوده شده بواسطه سقوط، از طر 
 
مانده در حوزه او،  انسانها توسط فرشتگان باف

با  یگر د یکبار بود که بتواند  یرستگار  یتمش در ت   یتن ین. او با ایکرد م یترا هدا یرستگار  یتمش

 ،چنان بدبخت   کرده و به  یانتشکوه خ یسقوط به خدا یاناگر چه آنها در جر  ،انسانها مرتبط شود 

و مورد اتهام  یطانسقوط کرده بودند. انسانها تحت تسلط ش فرینشاز مخلوقات آ تر یی   پا به سطیح

نها تسلط برقرار کند. او آبر  یتخود و بس   ی   ببا تاسیس پیل تا  بود تالش در همه خدا  یناو هستند با ا

 ایراه عذاب را بر  تا به امروز ادامه داده است. چرا خدا  و حت   ید عهد جد یم،عهد قد یقبه کارش از طر 

مهربان  یار بس او قلت   ینکهبه خاطر ا یا تحمل کرده است؟ آ یبازساز  یتمش ی    خهزاران سال تار 

  یبس   ی    خدهها هزار سال تار  یبرا یرستگار  یت؟ چرا خدا مشداشت
 

تحمل  را بدون هرگونه خستگ
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که او در راه ینلکه به خاطر انبود که او قادر مطلق و عالم متعال است. ب یننموده است؟ به خاطر ا

انش  عشق در ت   راه  ن  مسدر  ها سخت   در غلبه بر تمایم ،چنان قدرت   ی. عشق دارابود پسان و دخن 

یکه هزاران سال چ  یکنیماست. ما با عشق احساس م  یانگ. )چان سانگ گیستروز ن یکجز  ن  

1.4.1:47) 

 

 تبادل نظر

بستات  یک زن و شوهر بعد از یک روز تاعیت  در اسکاتلند رخ داده بود. ای در یک خانه ر حادثه

ون رفته بو داخل یک سبشان صبحانه کودک دند. د بزرگ گذاشته و برای انجام کارهای مزرعه به بن 

در آسمان در حال  رد و زن حسات  مشغول به کار بودند یک عقات  کهمبعد از یک مدت  وقت  که آن 

 آمده و آن سبد را با خود برد. مردم روستا در آن حوایل که شاهد این اتفاق بودند ایی   پرواز بود به پ

 در غم و 
 

عقاب بعد از مدت  پرواز آن سبد را مد. آیماما کاری از دستشان برن د،بو  اندوه فرو رفته همگ

 ای بلند گذاشت و پرواز کرده و ناپدید شد. با کودک بر روی یک کوه صخره

انتخاب کردند. اما آن جوان بعد از اندیک  ک از جوانان شجاع را برای نجات آن کود گروستائیان ی

کرد نتوانست از آن صخره بلند باال برود.   اریشد چون هر کمنرصف برای باال رفی   از صخره  تالش

رسبازی که از آن اطراف عبور میکرد، برای انجام این کار داوطلب شد، اما او  ،خوشبختانه در آن روز 

تائیان ره خسته و درمانده منرصف شد. روسهم بعد از مدت  تالش بیهوده برای باال رفی   از صخ

نجام بدهند. رسانجام دی فرو رفته و نمیدانستند که چه کاری میتوانند احسات  در اضطراب و ناامی

 ز میان روستائیان پا به میدان گذاشت تا آن کودک بیچاره را نجات بدهد. ابا تجربه یک کوهنورد 

و از اعتماد ملم همه ،باال رفی   از صخره را با اطمینان خاطر آغاز کرد کامال مجهز، وقتیکه آن کوهنورد  

سب موفقیت به او نگاه میکردند. اما وقتیکه او یک سوم از صخره را باال رفته بود، توان ادامه برای ک

سید که دیگر هیچ امیدی برای نجادادن را از دست داده و   آن کودک  تمنرصف شد. اکنون بنظر من 

ود، موهایش ژولیده و درهه فردی دیوانهناگهان مردم دیدند کوجود ندارد.  و  موار از صخره باال من 

هرگز به خود نمیاندیشید و او ، اما ند لباسهایش پاره پاره شده بود و دست و پاهایش خونی   بود ،برهم

الی آن صخره رسانید و کودک را رسانجام خود را بادامه داد. از آن صخره بلند ا  رفی   دیوانه وار با باال 

رای او دست شادی ب بودند از  نشاهد جریاکه گرفته و سپس او را به پشتش بست. مردیم  در آغوش  
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تها عاو پایی   آمدن از آن صخره بلند را آغاز کرد. وقتیکه رسانجام بعد از سا . زده و هورا میکشیدند 

یاد مردم دوباره برای او دست زده و فر  . تمایم بدنش زخیم و خونی   بود  ،پایی   صخره آمد  هتالش ب

 شادی و هلهله رسدادند. او کیس جز مادر آن کودک بیچاره نبود. 

ی چاست که نمیتوان آن را با هیپابرجا این داستان به ما میگوید که عشق والدیت  چنان قوی و  در  چن  

والدین برای نجات فرزندانشان و عدم انرصاف تا به  ر امقایسه کرد. اراده و خواست قوی و استو دنیا 

غم اینکه چقدر دیگران در میانه راه منرصف  رزش انشانه عشق ابدی و با، میشوند آخرین لحظه علن 

ی است.   در هزاران سال تاری    خ بس 

د و دیگران همه به هر شکیل ندشان در حز قلب والدین چنان است که در حایل که فر  ال مرگ بس مین 

اند، آنها نمیتوانند دست از تالش برداشته و انرصاف بدهند. در این صورت قلب والدین منرصف شده

  کهبهشت  بعنوان رسچشمه قلب و مالک عشق راستی   چه حایل دارد؟ والدین بهشت  برای انسات  

منرصف نشده و همچنان به تالش حت  یک ثانیه نن    آل آفرینش را از دست داده،و ایدهسقوط کرده 

 بیحد و حرص خود برای نجات آنها ادامه داده است. 

اییط که  والدین میتوانند فرزندانشان را دوست داشته از آنها حمایت و حفاظت کرده و تحت هر رس 

 کنند. والد
 

ین بهشت  نن   باشد برای آنها گریم بخش باشند اما نمیتوانند بجای فرزندانشان زندیک

یت را بوجود آو میتواند م رده و آنها را هدایت نماید اما پاسخ به رستگاری که حیط برای نجات بس 

والدین بهشت  آغاز کرده ماموریت و وظیفه انسانها و سهم مسئولیت آنها است. هربار که انسانها در 

یت تحقق یکبار دیگر و  هانجام مسئولیتهایشان شکست خورد ا شکست روبرو برویای نجات بس 

میشود، والدین بهشت  غم و اندویه عظیم را احساس میکند. با این همه هرگز از عشق به انسانها در 

 . ند تالش برای نجات آنها منرصف نشد

یت دست برنداشت او هرگز حت  یک روز هم  . ه استوالدین بهشت  هرگز از رویایش برای رستگاری بس 

تا ما به عشق بیکران والدین بهشت  بیاندیشیم که به عشقش را به انسانها متوقف نکرد. الزم است 

بوده است. ما بایست  تاری    خ رستگاری را چنان هدایت کرده که انگاری یک روز  ،مدت شش هزار سال

ده و کاری کنیم که رویای او در رستگا ستانبتوانیم د یت را خدا را در دست فس  ری و نجات بس 

 وریم. آبواقعیت در 
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 برای تعمق
ی
 نکات

 که هرگز انسانها را رها نکرده، چگونه میبینید؟عشق والدین بهشت   شما  .1

یت را بسان به نظر شما قلب والدین بهشت  که شش هزار سال .2   تاری    خ برای نجات بس 
 
 اتفاف

 روز هدایت میکند، چگونه قلت  است؟ شکل گرفته در یط یک

ن  نداشته و بیائید توبه کنیم برای مردم در اعصار گذشته که از والدین بهشت  با چنی   قلت  خ .3

 نتوانستند مشیت رستگاری را بواقعیت درآورند. شما برای چنی   مردیم چکار خواهید کرد؟


