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ی  خانوادهییمانپیهچندیدربارییتوضیحات 

 براساسیگفتاریوالدینیراستی  ی

ی

ی

ی

ییی    خمقطعیازیتارییینزمانیویدریایینخانوادهیدریاییمانازیپییبرخورداری کهیدریروزییییشودیباشکوهیمحسوبیمییاریبرکتیبسییکییبش 

یییافتتاحیکانونیخانوادهیبرا ییخانوادهیهایشدهیبهیتمایمییل،یدریزمانیاعالنیآغازیعهدیتکم1994دریاولیماهیمهییاتحادیویصلحیجهات 

صلحیویاتحادییپادشایهییبناییبرایطرحیکیلیی  یعطفیویهمچنیهخانوادهیبعنوانیاصولیراهنمایوینقطییمانبرکتیگرفتهیاعطاءیشد.یپ

ی.تازهیاستیی  یبهشتیویزمیینشروحیدریعرصیآفریییایویدریدنیی  یزمییخدایبریروی

ییی  یراستیینپدریویمادریمونیوالد دیی،بش  اتحادیییمقدسیبرایانجمنیرویحییسبعدیازیتاسییطان،بایشیچهلیسالهییبدنبالیجنگیوینبر

وزی،یبایپ1954دریسالییییحمسییایدن ییرخصتیرایدادندیتایبعنوانیخانوادههایینبرکتیگرفتهیاییبرخاستهیویبهیمایخانوادههایب 

ییایهورودیبهیپادشییدریراستایی  یراست ی .ییماجرایدرآورییهخانوادهیرایخواندهیویبهیمرحلییمانپی،بهشت 

ندگبریخانوادهیدریییمانپ یچییمانپیینبدونیاشکیخواندهیشود.یاییدیبودهیوینبایی  یراستییندردیویرنجیخدایویوالدیهب  استیکهیمردمییب  

یییشههمییبراییدیبا یماسکیمذهبیدریدنیآنیرایبخوانندیحت  یییبهیآزادییلسقوطیکردهیوینییایمدتهایبعدیازیبدوریانداخی   یویرهات 

ییپادشایهیاسایسیدیواحخانوادهییینکهکامل.یبهیخاطریا ییستاسییبرایخانوادهیاستانداردیمطلقیویقانونیاسایسییماناستیویپیبهشت 

ییپادشایه ی.استیبهشت 

یییمانعبارتیپییایآ یآشکاریشدهیاست.یدریآغازیخداییی    خباریاستیکهیدریتارییی  یاولییعبارتیبرایینای؟بودیدیییدهشنیخانوادهیرایجات  بش 

یدستورالعملیمشییکبعنوانیییجهادیدرینترایازیدستیدیی  یراستیهسقوطیخانوادیهبواسط ییبراییدهالشتحققیاییدریراستاییت 

ی .بناینهادیی  یراستیینوالدییقخانوادهیرایازیطریییماناستانداردیمطلق،یرسانجامیپییکیینشآفری

طیاول یبهیاتحادیکاملیروحیویجسمیاستیییلخانواده،ینییمانخواندنیپییبراییهرس  یییتحالتیویوضعییعت 
 

ییکمحضیدریقالبیییگانگ

یییکچشمیاندازیویییکبدن،یییکقلب،ی
 

یاستیکهیمایباییناییش.یمعناهماهنگ مطلق،یعشقیمطلقیویاطاعتیییماناییقازیطریییست 

یین،والدیی  یبطوریمطلقیازیفرمانیوجدان،یدریمقامیاولییدیمایبای.یبدنیجسیمیمخودینائلیشویییتمطلقیبهیاستانداردیکمالیشخص

ی.دکنیییتآموزگاریویمالکیمایتبع

ویفرزندیویییناتحادیزنیویشوهر،یاتحادیوالدیین،اتحادیروحیویجسمی،یاتحادیوالدیهیچارچوبیاولییدیمایبایهخانوادییاعضایبعالوهیتمایم

خانوادهیرایییمانپیواقیعیبهیشکیلییتوانیمصورتیمایمییندرآورند.یتنهایدریاییتبواقعیی  یرایدریعشقیراستییویخواهریییاتحادیویبرادری

ییپادشایهیینشدریآفرییخانوادهیاستانداردیویقانونیاسایسییمانخاطریپیی  ی.یبهیهمیمبخوان ویدرییی  یزمییاتحادیویصلحیبریروییبهشت 

ی.روحیاستییایدن

ی
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 پادشایه ینش،آفر  یلاص آلیدهتا ا یبندد م یمانپ ی   گوگ، متمركز بر عشق راست  یلما بعنوان مالك چان ا خانواده .1

 .یدنما یستأس یلموطن اص یو در بهشت، را با بازساز  ی   زم یرو بر  بهشت   ینوالد

بهیخاطرییینطوریوجودینداشتهیویمعنایندارد.یهمیی  یبدونیخدا،یعشقیراستییگریتنگاتنگیدارد.یبعبارتیدیبایخدایارتبایطیی  یعشقیراست

یخدایماهیینکها یم،مایدریارتباطیبایخدایقراریمییکهاست،یوقتییابدییت  ی .یافتییمخواهییتابدییگب 

یگوکییییلچانیا ییپادشایهییعت  ییکیهفکریویذکریپاکیویخالصانییدی.یشمایبایشوندیمییگاستیکهیدریآنیدوینفریییهمانیکشوریی،بهشت 

ییینبهیوالدییکهیبطوریابدیییدیفرزندیخلفیمصممیشوی یکرد.یدریغیییممالزمتیخواهیی  یراستیینویوالدیبهشت  توانیینمیینصورت،ایب 

ی .گوکیشدیییلشهروندیچانیا

یییایدنیینکهیدریایییستمهمین ییتمایمییبهیوراییدیویمشکالتیدریرسیراهیمایوجودیدارد،یمایبایچقدریبدبخت  کهییییمبشوییآنهایرفتهیویانسات 

دیویایییلبتواندیچانیا ییینگوکیرایبهیارثیببر یهیندتایبعنوانیشاهزادهیویشاهدختیخداینماییمشودیکهیمایمصمیبشویییمییشیمیتنهایزمات 

ییینبهیوالدیاییلهقبییاندریمقامیناجییدیمایبایهیلقبییکنیم،مییسکهیمایتاسیییهایبراساسیپای.ییمتهایبشوییموقعیاویدریتمایم یبهشت 

ییینایینآغازییهخاطریخانوادهینقطیی  یمالزمتیکنند.یبهیهم
 

ییینبایوالدیواقیعیمالزمتیویزندگ کهیخانوادهییییمبدانییدیاست.یبایبهشت 

ییپادشایهیینآغازییهنقط ی.روحیاستیدنیایویدرییی  یزمییبریروییبهشت 

ی

و  بهشت   ینتا با مالزمت به والد یبندد م یمانپ ی   گوگ، متمركز بر عشق راست  یلما بعنوان مالك چان ا خانواده .2

پرستان  یهنمقام فرزندان با تقوا در خانواده، م ،هست   یندیهبعنوان نما یمركز  خانواده یلو تشك ی   راست ینوالد

ان و پس د و خانواده یا،در دن ی   در كشور، مقدس  .یدنما یلتكم را در هست   الیه انخت 

یییدیبتوانییدیشمایبا ییبایطرزیتلق  یییواحد،یفکرییقلتر ییواحد،یبدت 
 

کاملیبراساسیاتحادیروحیویجسمتان،یراهیفرزندانیییواحدیویدریهماهنگ

ییینوالدییشگاهخلفیرایدریپیی  یراست انیالیهییایدریسطحیدنیی  یپرستانیدریسطحیکشور،یراهیمقدسییهن،یراهیمیبهشت  یویراهیپشانیویدخب 

ی .یددرآوریییتبهیواقعیی  یدریبهشتیویزمیجسمروحیییایرایدریدویدن

یخانواده ییینوالدیی  یمتمرکزیبریعشقیراستییتوانندیقراریبدهندیمیی  یراستیینکهیبتوانندیخودیرایمتمرکزیبریوالدییهات  بطوریی،بهشت 

یییممستقیهبهیحوزیییممستق ییینوالدیتسلطینسبیخوت  یتارییهویثمریییوهبرکتیگرفتهیمییارند.یخانوادههاپایبگذیبهشت  یینوالدیییح 

ییویدریتمایمیی    ختارییهدریعرصیی  یراست است.ییی  یزمییروییی  یساکنیتمایمیهیندبرکتیگرفتهینمایههستند.یهریخانوادیجهانیهست 

یییخانوادهها احساسیرایداشتهیییناییدیباییگذاریدیبهیخانهیپایمییکهشدهیهستند.یشمایوقتییبازسازیییخانوادهیهایبرکتیگرفته،یبعبارت 

ویقرصیییایشمایقرصیکشوریشمایویقرصیدنییلهقرصیقبی،شماییه.یآنیخانهیقرصیخانوادیدیخدایپایگذاشتهایی  یکهیبهیقرصیراستیییدیباش

ییدریتمایمیی  یبهشتیویزم ی است.یمتحدهیییایشمایبذریدنیهاساسیخانوادییناست.یبریایجهانیهست 

ی

با شكوه عشق و سه  تا چهار حوزه یبندد م یمانپ ی   متمركز بر عشق راستگوگ،   یلاچان ما بعنوان مالك  خانواده .3

  و حوزه قلمرو بزرگ پادشایه
 
 درآورد.  یترا بواقع خانواده ملكوت

یقلبییه.یچهاریحوزییمکنیییدایدریآنیگامیبرداشتهیویبهیکمالیدستیپییبایستاستیکهیمایمیقلبیرایهیهکمالیچهاریحوزی قلبییهحوزیییعت 

یبایین،قلبیوالدیهقلبیزنیویشوهر،یحوزییهقلبیبرادریویخواهر،یحوزییهفرزند،یحوزی ییینوالدییقلبیعمودیهدریدرونیحوزیییست  یبهشت 
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یازیغمیویاندوهیتارییایخدایریییمبهیکمالیبرسندیتایبتوان قلبیاست،یدرییهچهاریحوزییینتحققیاییبراییهایمایپایه.یخانوادیمرهایویآزادیکنیییح 

یییکییمان،هریروزیزندگییدیمایباییجهنت
 

ی باشد.یمتمرکزیبریعشقییزندگ

ی یپادشایهیهنامیدارند.یسهیحوزییآلیدهاییهاخانوادهییآورند،درمییترایبواقعیپادشایهیهقلبیویسهیحوزییهکهیچهاریحوزیییخانوادههات 

ی ،پادشاهیزمیین:یخدایپادشاهیبهشت،یوالدیعت  انیشاهیویملکیی   رثیرایبهیایپادشایهیینکهیایییشوندیمحسوبیمییندهآیهپشانیویدخب 

ندیم یییایرایمالقاتیکردهیویییگریسهیپادشاهیهمدیینایتمایمییکه.یجائیبر یهخانوادییگر،.یبعبارتیدیستجزیخانوادهینیبایهمیهستند،یجات 

یییدهآلا یییجهخوردهیویبهینتییوندیسهیپادشاهیبهمیپییناستیکهیایجات 
 

ی.خواهندیکردییدایدستیپیموردینظریازیزندگ

ییهخانوادیهبودیتایحوزیییممایقادریخواهی،پادشایهیهقلبیویسهیحوزییهتنهایبایتحققیچهایحوزی یییلهقبییایوییملکوت  ییترایبواقعیسلطنت 

ییی  یمتمرکزیبریعشقیراستییدی.یشمایبایمدرآوری ییهخانوادیینازیایجزت  دروازههایعبورییینایازیتمایمییدینتوانییکه.یتایزمانیدیخدایبشوییسلطنت 

ی.بودییدینخواهییلاصییایخدایدریدنیالقاتقادریبهیمیید،کن

ی

  خانواده یستا با تأس یبندد م یمانپ ی   گوگ، متمركز بر عشق راست  یلما بعنوان مالك چان ا خانواده .4
 
 باشكوه جهات

  یصلح، اتحاد، و شاد ی،آزاد ،بهشت   ینوالد ینشآفر  آلیدهبعنوان ا
 
 .درآورد یترا بواقع جهات

ییواحدیتحتیتسلطیخدایدریتمایمیهخانوادییکخدا،یبوجودیآوردنییینشآفرییآلیدها بهییینشآفرییآلهاییدهایاست.یتمایمیجهانیهست 

متمرکزیبرییاسایسیهیکاملیدریازدواجیمتمرکزیبریخدایصاحبیفرزندانیکاملیشده،یچهاریپایییاگریآدمیکاملیویحواییآمدیدرمییتواقع

ییینوالد ییدینویمرتبطیبریعشقیوالیبهشت  یینمتمرکزیبریوالدیی  یراستیهخانوادییکییبازسازییی    ختاریییان.یدریپایآوردندیرایبوجودیمیبهشت 

یییدیبعنوانیامیی  یویعشقیراستیی  یراست ویییصلحیویشادیینآغازییهنقطیی  یراستیهخانوادیین.یایشودیمییسخدایتاسییدیامیینطوریویهمییبش 

ی.انسانهایخواهدیبودیتمایم

انیوالدیییدانندیمردمیمیآلیدهدریجامعهیویکشوریا ییینکهیپشانیویدخب  یواحدییینوالدییکویتحتییبهشت  ،راستیینوالدییعت  برادریوییی  

کردهاند،یخواهندییییرایبازسازیییشانکهینسبیخونیییبرکتیگرفتهاییخانوادههایی،جامعهیویکشورییی  یهستند.یدریچنییکدیگریخواهری

اتحادیرایبوجودیویییصلحیویآزادییایکرده،یویدنیییقلبیرایبازسازیییتحقیمالکیی  یراستیینتوانستیمتمرکزیبریزبانیویفرهنگیوالد

یییکصورتیقادریخواهندیبودیتاییینآوردند.یآنهایدریا
 

یمتقابل،یکامییبراساسیاتکایزندگ کیجهانیشمولیییمتقابلیویارزشهاییاتر مشب 

ندگیییشفرهنگیقلبیخدایپیهرایدریدرونیحوزی ی.ب 

ی

فتپ یبراتا هر روز  یبندد م یمانپ ی   گوگ، متمركز بر عشق راست  یلما بعنوان مالك چان ا خانواده .5 هر چه  یسر

 .( جسم تالش داشته باشد)مفعویل یای( روح و دن)فاعیل یایدر جهت اتحاد دن یشت  ب

شدهیییدهآفرییجسیمییایدریبهشتیاست،یدریدنییایروحیویییایدریدنیویمفعویلیفاعیلییزوجهایتمایمییمرکزییهخدایهستییکهحالیدری

درییقراریداشتهیویبدنیجسیمیاست.یروحیدریمقامیفاعیلیویمفعویلیفاعیلییزوجهایتمایمییمرکزییهآدمیهستیهتوسطیخدا،یخانواد

ییینوالدیینجایاست.یدریایمقامیمفعویل یی  یجسمیرایبایهمیمرتبطیکنند.یبایچنییایروحیویدنییایدنییتوانندیمیی  یویعشقیراستیبهشت 

یییدیاستیمایباییفکری
 

دیپییخودمانیرایبرایهروزانیهریروزیزندگ یییشخواستیخدایبهیپییشبر مرگیاستیییتوقفیبهیمعنایینجایای.یدرییمببر
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ی ییبایدیخاطرییی  ی.یبهیهمیممرگیهریلحظهیدریانتظاریمایاستیاگریمتوقفیشوییویبراست  ییوقفهیبرایهریروزیرایبایتالشیفراوانیویتر

ویپ ویممییشگامیبهیپیییککهیهریروزییییمکنییی  ی.یتضمیمبرسانییانآغازیکردهیویبهیپاییش  ی.ب 

ی

و  بهشت   ینوالد ی   تا بعنوان جانش یبندد م یمانپ ی   راستگوگ، متمركز بر عشق   یلما بعنوان مالك چان ا خانواده .6

 .بشود انتشار بركات الیه یبرا آلیدهخانواده ا یك ،بهشت   یایاقبال و هدا سازمان دهندیه

ی
 

یی.یتمایمیمبشوییی  یراستیینوالدییدیمایبایهمگ یییلاصیهیشدریشباهتیکاملیبهیرییشمایبذرهات  یی  یراستیینلددریشباهتیبهیواییعت 

بختیویاقبالیاست،یخانواده،ییی.یهمانطوریکهیفردیدارایمرایدریخودیحفظیکنییشهشباهتیبهیاصلیویریییناییدیبایی  یهمیی.یبرایدیهست

یییدارایب  ینیی  یبهشتیویزمیصورتیتمایمیی  یاست.یبهیهمیالبختیویاقبییدارایب  ینییایکشوریویدن است.یبختیوییبختیویاقبالیبهشت 

شیابراسییایاقبالیکشوریویدن یییناسیجهتیویگسب  ند،شکلیمیبختیویاقبالیبهشت  یکهیدریمسیییگب  ی.وجودیداردییگراندییبراییسی  یزییب 

ی ییی  یراستیینهمراهیبایوالدییشههمیهمانطوریکهیبختیویاقبالیبهشت  وند،میبهیهریجات  بهیییمبایآنهایمتحدیشدهیتایبتوانییدیمایبایب 

یخانوادهها ییییممبدلیبشوییت  تانیاطرافیویجامعهییطمحیرایبهیحرکتیدرآورده،یبرکاتیخدایرایبهیتمایمیکهیبختیویاقبالیبهشت 

یخودتانیرایدریاطرافتانیتکثیهمثلیخانوادییگریگرفتهیدییرکتبییهاخانوادهییدی.یشمایبایدیبرسان یییدیکنییب  کهییییبندیممییمانپیویبهیعبارت 

یهاخانوادهیی  یبهیچن ی .یممبدلیشوییت 

ی

  یتا برا یبندد م یمانپ ی   گ، متمركز بر عشق راستگو   یلما بعنوان مالك چان ا خانواده .7
 

 یوند با پ یگراند خاطر زندگ

 
 
 دن یل،اص خوردن به نسب خوت

 
 .درآورد یتجانگ )قلب( را بواقع یمبا فرهنگ ش یات

ی یییلاصیاگریماینسبیخوت  شیپیهقلبیپایبهیعرصییلفرهنگیاصییم،متمرکزیبریخدایرایبهیارثیببر خواهدیکرد.یییدایوجودیگذاشتهیویگسب 

کهییییمبشویییمبدلیشود.یفردییایخانواده،یجامعه،یکشوریویدنیهبهینتیورکیویشبکییدیمرتبطیاست.یفرهنگیقلبیبایی    خفرهنگیبهیتاری

یییگراندییبراییشههم
 

یویاساسینسلهایویشکلگییهپایین.یایکندیمیزندگ ییب  یییگرانخاطریدییاست.یخدایبرایجهانیهست 
 

.یبهییکندیمیزندگ

ییی  یهم یییگراندییبرایی  یمتمرکزیبریعشقیراستکهیییخاطریکسات 
 

یییکنند،میزندگ ییدریهرجات  ی .دارندییجایویدریهریقلتر

،راستیهما،یبراساسیخانوادیهیندآییایدن ییینفرهنگینویییایدنیی   یییقلبیویفرهنگیعشقیاست،یجات  یویتمایمییتکهیخدا،یبش 

ی
 

یمتقابل،یکامییبراساسیاتکاییایدنییایدنیینمحضیخواهندیبود.یایمخلوقاتیدریهماهنگ کیجهانیشمولیییمتقابلیویارزشهاییاتر مشب 

یییویدریهمکاریییستهگرانیزییدییمردمیدریعشقیبرایاستیکهیدریآنیتمایم
 

ی .خواهندیبودیویهماهنگ

ی

گوک، با   یلتا در ورود به عهد چان ا یبندد م یمانپ ی   گوگ، متمركز بر عشق راست  یلما بعنوان مالك چان ا خانواده .8

 پادشایه ینوسیلهنائل شده و بد یتخدا با بسر  آلیدهمطلق، و عشق مطلق به وحدت ا مانیاطاعت مطلق، ا

  یبهشت را با آزاد
 
 .در آورد یتروح( بواقع یایو در بهشت )دن ی   زم یكامل بر رو   و رهات

یود.یبایانسانهایبستهیبیینشکهیخدایدریآغازیآفرییییدرآمدهیاست؟یهمانیعهدییتبواقعییشدهیچهیعهدییلدریعرصیتکم دادنیییعت 

ییایآرزویبودیتایدنیینویدریایید،مطلق،یعشقیمطلقیویاطاعتیمطلقیآفریییمانرایبایایب  یبرکتیازدواجیمقدسیبهیانسانها.یخدایهمهیچ
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یخاطر،یمایبایین.یبهیاردیدرآویییتعشقیمطلقیرایبواقعییدهآلا مطلق،یعشقیمطلقیویاطاعتیمطلقیییماناییر،بطوریاجتنابیناپذییست 

ی
 

ییبایخدایدریتمایمیحقیهمرایهییمتایبتوانییماجرایویعملیدرآورییهخودیبهیمرحلیهروزانیرایدریزندگ ی .یمرایبدستیآورییجهانیهست 

ییمفعویلییخدا،یانسانهایتنهایزوجهایینشبراساسیهدفیآفری خدایهستند.یآنهایدریاصلییواقیعیبدنیجسیمییگریدیاویبودهیویبعبارت 

ییبعنوانیبدنیجسیم یییخدایمرت  انسانهایبهیکمالینائلیشوند،یمعبدیخدایخواهندیشد.یییکهخاطریوقتیی  یاند.یبهیهمخلقیشدهینامرت 

ییهاکنونیمایبهیحوزی یییویآزادیرهات  ییب  ی.یبهاریرستاخیماروحینائلیآمدهییایدریدنیحت 
 

اساسیعرصیییناست.یویبریاییدهفرایرسییننوییزندگ

ی  .ییدیفرایخواهدیرسیصلحیویدوست 


