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 خانواده
ی
 های برکت گرفتهوظیفه نهائ

 با والدین بهشتی از طریق عشق -
ی

 یگانگ

 

 

 8پیمان خانواده 

عھد چان ه پیمان میبندد تا در ورود ب ،خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستی   

یت نائل شده و وحدت ایده مطلق، وعشق مطلق به مطلق، ایمان با اطاعت ل گوک،ای آل خدا با بشر

 آزادی و رھائی كامل بر روی زمی   و در دنیای روح بواقعیت در آورد. ت را با پادشایھ بھش ینوسیلهبد

 

ن   کالم والدین راستی 

شوید. مردم فکر میکنند که خدا شما در ورود به جریان عمل عشق، بالفاصله به مقایم مشابه نائل یم

و برتر است و ما انسانها موجودات کم ارزشر هستیم، اما چه رخ خواهد داد وقتیکه خدا  بال  خییل

تواند یندارد؟ وقتیکه او اعالم میکند نمدیگر توان ادامه دادن را  ،خاطر عشق ورزیدنبگوید، برای 

که شوهر دوست نداشی   کیس را تحمل کند، ما میتوانیم به بالی رسش برویم. اگر شما زئ  هستید  

های شوهرتان بنشینید، آیا کیس هست که با نگاه به شما بگوید که آن زن دارید و بعد روی شانه

ائ    (87-325ها دیوانه است؟ )سخن 

، ریشه نسب خوئ  و ریشه پادشایه بهشت  بر روی زمی   و در دنیای 
ی

خدا ریشه عشق، ریشه زندگ

و یک  در قلبشان خانه کردهدر زمان ازدواج آنها اگر آدم و حوا سقوط نکرده بودند، خدا  روح است. 

 
ی

ورد. خدا والدین عمودی شده و آدم و حوا والدین افق  دوست داشتت  را با آنها بوجود میایگانگ

بدنیا میامدیم. روح ما وجود عمودی شده و جسم ما  ،دو والدین آنمیشدند و ما با خون و گوشت 

 ب
ی

 وجود افق  و ما میتوانستیم یک زندگ
ی

 جسیم، راساس یگانگ
ی

، یگانگ  قلتی
ی

نقطه نظر و یگانگ

 را پیش بگن  
ی

 یم. هماهنگ



2 
 

ی با اتحاد کامل روح و جسم، با  در عشق متحد شده و  والدین بهشت  قرار بود تا ما در چنی   مسن 

ان  یم، والدین بهشت  اینگونه پشان و دخن   بشویم. وقتیکه در رابطه والدین و فرزند با خدا قرار میگن 

همه  ،با خدا از رابطه والدین و فرزند بردن شاهزاده و شاهدخت خدا خواهیم شد. ما میتوانیم با لذت 

هر شده و در عشق ، زن و شو والدین بهشت  ام فرزندان یم. وقتیکه ما در مقنی چن   را از او به ارث ب

. آن زیستور کامل در مالزمت به خدا خواهد که بط  خواهیم شد ای شویم، خانوادهبطور کامل متحد 

ی ایده آل و صلح خواهد بود. وقتیکه یک مرد و زن بعنوان یک نیمه، با هم خانواده پایه برای شکل گن 

عشق خدا را به  آلآن در مقام زوج مفعویل او ایدهای بوجود میاید که براساس متحد شوند، پایه

 (269-270هوا شی   گیانگ  گپیمان خانواده، پیانانجام خواهند رسانید. )ارزش و اهمیت 

 

 تبادل نظر

دوری  معنایبه ایمان مطلق  ،ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق به چه معنا است؟ نخست

یقرار  کردن از   براساس هم ترازی در یک جایگاه خودمحور است گن 
ی

. بعبارت دیگر اشاره به زندگ

خورشید در آن باشد که ظهر می 12ساعت دقیق به باشد. هم ترازی عمودی اشاره عمودی ظهر یم

ق در یک زاویۀ نود بطور کامل در اوج آسمان در یک خط مستقیم بالی رس ما و  ،برخاسته از رسر

تحت تاثن  نور تابان خورشید قرار صد در صد چن   در آن لحظه همه کره زمی   قرار دارد. درجه با  

های ساعت شمار، دقیقه عقربهل آنچه که در ساعت مشاهده میکنیم. خواهند گرفت، درست مث

 با زاویۀ افق   12شمار و ثانیه شمار همه روی همدیگر روی عدد 
ی

ند. در آن  در هماهنگ قرار میگن 

ند، هیچ سایهشدید نور خورشید قرار مییر تابش که همه چن   ز نای دلیللحظه دقیقا به  ای مشاهده گن 

، وضعیت  که در آن که فرد بدون ذرهشود نمی و شده ای از خود، کامال از خود بیخود . بعبارت کوتاهن 

از ش ازی عمودی نامیده میبا خدا همن  ی شکل ده است، همن  شود و جایگایه که در آن چنی   چن  

 میشود. گرفته، جایگاه ایمان مطلق نامیده 

اشاره دارد به قرار دادن مفعول عشق در جایگاه مرکزی و بطور کامل برای است که  عشق مطلق دوم

، همه چن   را برای او فدا کردن و برای او در عشق زیسی   است. عشق راستی   از شما به عنوان بودناو 

ه آن آغاز نمیشود، بلکه بیائ  از میل قلتی شما برای زیسی   به خاطر مفعول عشق شما است.   انگن  
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ر اطاعت مطلق است، که عبارئ  است که در دنیای کمال از آن استفاده میکنند. د ،سوم جایگاه

، زوج مفعویل عشق شما برای کمک  مراحل نیل به کمال با شما  در دنیای کمال، یا دنیای عشق راستی  

د.  وارد عمل داد و گرفت میشود. بعبارت دیگر داد و دریافت در دنیای کمال با چنی   نیت  صورت میگن 

پذیرا شده تا ، یعت  او را بطور کامل است ا مشاطاعت مطلق دربرابر زوج داشی   چارچوب  در این

مقام شما به کمال خواهد  ،ن اساسکمال را به انجام برسانید. برای  مراحل رشد خود برای نیل بهبتوانید 

عت مطلق همچنی   به معنای مقام مثبت ور مطلق مطیع همشتان باشید. اطارسید وقتیکه شما بط

است. به همی   دلیل بودن مطلق است. والدین بهشت  یک ماهیت برخوردار از مثبت مطلق و محض 

کار و تالش خود برای   ،ای کوتاه بیاید والدین بهشت  قادر بود تا بدون وقفه و بدون اینکه لحظه

یت را به مدت شش هزار سال ادامه بدهد.   رستگاری بشر

 
ی

ی، میتوان گفت که ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق اشاره به کمال یگانگ برای نتیجه گن 

ن شما در مالزمت کامل به والدین بهشت  در نقطۀ مرکزی زندگیتان، بدون هرگونه شما است که در آ

 مثبت مطلق برخوردار بوده که از  این مسن  ادعائی از خود، در 
ی

برای همشتان زیسته و از یک زندگ

 
ی

 . است های والدین بهشت  ویژگ

به  قرار دارد که اشاره “ته گوگ”سمبل  ،ای دارد. در نقطه مرکزی پرچمکره خصوصیات ویژهپرچم  

اند. از دو رنگ مختلف قرمز و آئی شکل گرفته “ین و یانگ” هایسمبلخدا است. این عالمت مثل 

به  ،بهشت و آئی که در زیر آن قرار دارد نشانه زمی   است. اما این عالمت ثابت نیست هقرمز نشان

د. از این طریق متوجه میشویم گردش بدور هم هستنبطور مداوم در حال   “ین و یانگ”خاطر اینکه 

ند. او دارای هر دو  “ین و یانگ”که در خدا   و زیبائی کامل در همزیست  بش مینی
ی

در هماهنگ

 باشند. است که یانگ اشاره به عنارص مذکر و ین اشاره به عنارص مؤنث یم“ ین و یانگ”عنرص 

، خصوصیت یانگ تاری    خ بشر  که در آغاز   دارد وجود  “ین و یانگ”خدای نامرئی با خصوصیات دوگانه 

براساس رویای خدا، . ند در قالب آدم و خصوصیت ین در قالب حوا تجسم واقیع و جسیم پیدا کرد

یم سوجود جبا ورود به با نیل به کمال، زن و شوهر شده تا خدا بتواند  آدم و حوا ، قرار بود که انسانها 

که شما معبد خدا بوده و روح خدا   د دانیآیا نیم”ه است: با آنها یگانه شود. در کتاب مقدس آمد، آنها 

در اگر انسانها به کمال دست پیدا کرده بودند، معبد خدا میشدند. یعت  “ در وجود شما ساکن است؟

پایان، ظاهر انسان کامل، رابطه والدین فرزندی مورد نظر خدا است که در آن خدا انسان و انسان 

ی، انسان کامل به عنوان زوج مفعویل کامل و واقیع خدا دومی   والدین خدا میشود. با انجام چنی   چ ن  
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های موجود در حوز  ین چن  
الیه و  هبهشت  میشد. این نکته به چه معنا است؟ یعت  به ارث بردن بهن 

ین چن   در  یا بهن  
های متعلق به والدین بهشت  از جانب انسان. در این صورت بهن  بگوئیم تمایم چن  

ی است؟ عشق راستی   است. به این دلیل قرار گرفی   در مقام زوج  میان تمایم متعلقات خدا چه چن  

معنای این است که درست مثل او تمایم مخلوقات را دوست عویل مطلق و کامل و واقیع خدا به فم

در اصل والدین بهشت  و  . دست پیدا کنیمداشته و به حق عشق ورزیدن به تمایم جهان هست  

ند قرار داشتند به همی   خاطر نمیبایست از هم جدا میشدند. اما رابطه والدین و فرز  انسانها در یک

به جایگایه فرو شدند که در آن توان بازگشت نداشتند.  ،انسانها در نافرمائ  از کالم خدا سقوط کرده

 خدا بازگردیم، که این همان جایگ اصیلماندر این زمان، ما باید با یافی   والدین خود به زادگاه 
ی

اه یگانگ

یت است. یعت  جائی است که در آن میتوانیم ع و دریافت  شق راستی   را با والدین بهشت  داد و بشر

در اصل آفریده شدیم تا آن را تجربه کنیم. آنجا جائی است که که کرده و لذئ  را تجربه خواهیم کرد  

گاه ما تنها میتواند با برخورداری از نمیتوانیم  تنها بر امیال بدن جسیم تمرکز کنیم به خاطر اینکه زاد 

 براساس 
ی

 اصیل قلتی ما داد و دریافت داشته و توسعه پیدا کند.  امیالزندگ

 کامل 
ی

، تجسم او شدهوالدین راستی   در یگانگ د مشیت بازسازی فرزندان  با والدین بهشت  و برای پیشنی

خدا بود که از گام نهادند. بعبارت دیگر،   و آزار از دست رفته خدا، در تمایم طول زندگیشان در راه رنج 

ی برای نجات و رستگاری ما گام برداشت.   طریق آنها در چنی   مسن 

 

 نکات برای تعمق

توجه به تجربه  با تامل در راه ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق، نظر خودتان را با  .1

 روزانه بیان  
ی

 کنید. زندگ

 والدینیدهابا اندیشیدن به  .2
ی

 فردی و  آل یگانگ
ی

، زندگ بهشت  و انسان در عشق راستی  

 خود را چگونه میبینید؟
ی

 خانوادگ


