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طهای والدین بهشیت   استاندارد �ش
 والدین بهشیت �ک شعبدە باز ن�ست -

 

 

 

ن   کالم والدین راستنی

اشارە انند و فکر م�کنند که خدا با �ک مردم داستان را  در کتاب مقدس م�خو خدا این جهان هسیت را آف��د...  وقت�که
  دارد. �عین در این صورت ارز�ش انگشت جهان هسیت را آف��د. اما ا�ر اینطور بود، د�گر نمیتوان گفت که جهان هسیت 

ای عم�ق�ت داشته . ما با جهان هسیت میتوان�م مشارکت و رابطهخواهد بود جهان هسیت فاقد ارزش در خور عشق ما 
این  آنباش�م ا�ر خدا تال�ش �س�ار عظ�م در آف��نش   )۱۹۷۶ژوئن  ۲۷ – ۳۱۸ص  ۳۸ها جلد بکار گرفته باشد. (سخ�ن

ی به مس�ح�ت امروز هنوز به همان شک� که در کتاب مقدس عنوان شدە است به خدا ا�مان دارد. اما در خدا هم  ن چ�ی
 تا  راسخ دارد د اعتقا ب�کراین در�ارە آف��نش دارد،های و برنامهخودش افکار والدین بهشیت چون ا�مان وجود دارد. اسم 

این  هایئ است که بطور مطلق به آن اعتقاد دارد. (سخ�ن ن  – ۱۸ص  ۳ها جلد آن را به واقع�ت درآورد. حیت خدا دارای چ�ی
   )۱۹۵۷سپتام�ب  ۸

ند، ا�ر آدم اخم کند، خدا اخم م�کند، آدم  ن وی م�کند. هم برود، خدا به هر جایی ا�ر آدم لبخند بزند، خدا لبخند م�ی پ�ی
در آنجا است. به این دل�ل کمال خدا بدنبال کمال ا�سانها صورت میپذیرد و این کما� است هم خدا  باشد،آدم  جائ�که

ی به آن کمال نائل شود. به عبارت د�گر،  ن ی برای خاطر که مسبب خوشحا� هر ک� است. قرار است تا هرچ�ی ن هر چ�ی
این  ،کمالاز  ر ن�ل به آن کمال وجود دارد. اما منظور از کمال چ�ست؟ منظو   – ۲۶ص  ۳ها جلد عشق است. (سخ�ن

 )۱۹۵۷سپتام�ب ۱۵

ان خود است. دن�ایئ  �ن هدف خدا ا�جاد ارتباط با ا�سان در مقام ��ان و دخ�ت واالت��ن هدف خدا چ�ست؟ با ارزش�ت
ی را که ا�سان احساس م�کند، تما� جهان هسیت و �انجام خود خدا احساس م�کنند.  ن خدا م�خواهد است که در آن چ�ی

ن او را تج��ه کن�م. این هدف نهایئ آف��نش خدا است. تا ما با او �� شدە و از ط��ق آن اتحاد، عشق شگفت انگ�ی
این   )۱۹۵۷سپتام�ب  ۱۵  - ۲۶ص  ۳ها جلد (سخ�ن

 

 تبادل نظر

ن را در شش روز آف��  آمدە استسفر پ�دا�ش در کتاب مقدس در  به  بد. این کتاکه والدین بهشیت تما� بهشت و زمنی
سد تما� د و آرزو داشته باشد، برای ما م�اما م�گ��د که خدا �سان �ک شعبدە باز هر آنچه را که بخواه ف��ند. بنظر م�ی

ی انجام ب ن ن   ،د این بود دهآنچه را که الزم بود او در آف��نش هر چ�ی د: چننی که تنها �ک عبارت �ا جمله �س�ار کوتاە بکار ب�ب
آف��نش خدا تنها در هر قسمت از و ما نبا�د فکر کن�م که  ەو چنان �شود! اما براساس اصل ال� ما م�دان�م اینطور نبود

رنامه ر�زها و براساس اصل ال�، او پانزدە م�ل�ارد سال وقت و انرژی عظ��  را با ب�ک روز به اتمام رس�دە است. 
 جهان هسیت تولد بدهد.  شهای �س�اری فروگذاری کرد تا بهتال 

در بر مردمش در قلمرو خود در سال�ان �س�ار دور �ک پادشا� اجازە بده�د تا داستان کوتا� را برایتان تع��ف کنم. 
 مردهر روز . او حکومت م�کرد ای از این دن�ا گوشه

گ
مش در�افت م�کرد که برای او شکا�ات �س�اری در مورد مسائل زند�

که   زنان �س�اری را مورد تجاوز قرار دادە بود  ،از �ان شهرداری مح� در کشورش حسایب �دردآور شدە بودند. ��
  کشور � در �ا او داستان رفتارهای نا�شا�ست 

گ
داد تا   به وضع�ت این فرد، دستور پ�چ�دە بود. پادشاە بدنبال رس�د�
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یت باشد. بدنبال اجرای این حکم قلمرو حا�میتش امر ند تا این ور ��اه در دو چشم او را از حدق ن درس ع�ب برای د�گر افراد ن�ی
برای مدیت در آرامش بود تا اینکه ماموران حکومیت دو�ارە فردی را با جرم مشابه دستگ�ی کردند. اما اینبار آن فرد خا� 

 ک� جز تنها �� پادشاە نبود. 

تین جناب پادشاە به انجام برسانند. شدا تچگونه در�ارە شاهزادە دوس نگران این بودند که فرمان پادشاە را  مقاماتاینبار 
ون ب�اورند. او سپس در ملع عام دستور داد تا چش مان او را از حدقه روز اجرای حکم، پادشاە دستور داد تا زنداین را ب�ی

ون ب�اورند  ن را تماشا م�کردند در حال�که در �ک وضع�ت عصیب همه چ ب�ی �� پادشاە  . وقت�که مامور �� از چشمهای�ی
آنگاە پادشاە  “ص�ب کن! چشم د�گر او اینجا است! ” ،را درآورد و م�خواست تا به �اغ چشم دوم برود، پادشاە ف��اد زد 

 اجرای حکم خود را درآورد و به مامور اجرای حکم داد. مردم که تما� قضا�ا را تماشا م�کردن انچشم�� از 
گ

د از چگون�
ن جر� را به خود نم�داد.   توسط خود پادشاە، چنان تحت تاث�ی قرار گرفته بودند که د�گر هیچ ک� جرات انجام چننی

ن است. البته درست است که بنظر م�ی  ، قادر مطلق و عالم متعال عشق راستنی د که او میتواند دست به سوالدین بهشیت
او براساس اصل و قانون ال� وجود دارد و با�د بر پا�ه آن اصل و قوانیین که بوجود آوردە  د بزند. اما ههرکاری که بخوا

ن خود است خودش استوار  ن اصل و قواننی ی برخالف اصل، �ا با ز�ر پا گذاشنت ن با�ت بماند. به این دل�ل خدا نمیتواند چ�ی
ن قان��ن که خود بوجود آوردە بود، با ز���ا گذاشانجام بدهد. درست مثل پادشاە داستان ما که نمیتوا�ست  ��ش را با نت

 . کند   عفو  ،توجه به گنا� که مرتکب شدە بود 

پابرجایئ بر های جدی براساس ر�زیبرنامهوالدین بهشیت جهان هسیت را نه با ب�ان �ک عبارت کوتاە، بل�ه بطور جدی با 
ن و مقرارت و اصل بوجود آورد. به عبارت د�گر او تنها با  ن برای چند روز جهان هقواننی سیت را ن�اف��د. بل�ه منتظر �شسنت

ن خاطر جهان و له آف��نش با فروگذاری کامل خود، تالش حر او در هر م قابل  سنج�ش را پ�شکش کرد. به همنی وقت غ�ی
ن و مقرارت او شکل گرفته است.  به  هسیت را که او آف��د درست به همان شک� که او تع��ف کردە براساس اصل و قواننی

ن در صفحه  ن خاطر والدین راستنی این  ٥٢همنی طهای از جلد هجدهم سخ�ن ها فرمودند جهان هسیت نقطه اوج �ش
 شیت ب��ا نمودند. های است که والدین بخالصانه

�ت باشد.  بل�ه او م�خواهد تا والدین والدین بهشیت نم�خواهد تا به عنوان �ک ماه�ت مطلق و متعال �س�ار دور از ��ش
�ت و بازگرداندن آنها به جا�گاە اص�لشان در کنار خود، تالشهایئ �س�ار و وقت �س�اری را ما باشد  . او برای راهنمایئ ��ش

فروگذاری نمود. به مدت شش هزار تار�ــــخ براساس کتاب مقدس که البته در واقع�ت �س�ار ب�ش�ت از اینها است، اشخاص 
طهای � اش را �افته و به آغوش او بازگردانند. او در همرکزی �س�اری را پرورش داد تا فرزندان از دست رفت این دورە �ش

وی و ن �ت برای پ��ش ائل �س�اری برای هدا�ت مش�ت بازسازی از ط��ق غرامت ب��ا کرد. او در هر دورە با دعا برای ��ش
ه ر انتظار کسب نت�جرد. او برای مدتهای �س�ار دشخاص مرکزی هر دورە را هدا�ت م�کازی، ان به مراحل بعدی بازسدآم

ن در آف��نش خود بود و   شان بودند. یفرزندان فرار بازگشت در انتظار  هقلب والدیین را احساس م�کرد کراستنی

ن متولد شد، قلب او مملو از ام�د و خوشحا�  ٤٠٠٠آنگاە به مدت  سال انتظار، وقیت ع�� �گانه ��ش بر روی زمنی
بزودی در جهان هسیت که احساس م�کرد از ط��ق او میتواند تما� فرزندا�ش را   الش بود. چرا �س�ار برای تحقق ا�دە

بدون اینکه بتواند کاری انجام دل به اشکهای غم و اندوە شد وقت�که آن �گانه ��ش بماو ادعا کند. اما اشکهای شادی 
د بر روی صل�ب بدهد  ، �گانه �� او و مادر  او مجبور بود تا دوهزار سال د�گر منتظر سپس . جان س�پ ن بماند تا پدر راستنی

�ت به ارمغان ب�اورند.  ، �گانه دخ�ت او با ازدواج مقدسشان، اشکهای اندوە او را زدودە، و رستگاری را برای ��ش ن راستنی
ن �سان آ�شاری عظ�م  ١٩٦٠خدا در سال شادی براسیت اشکهای  بود. جاری در زمان ازدواج مقدس پدر و مادر راستنی

ن و پا�ها�نو  است. ما ا�نون در هایئ که این ع��زان بنا نهادند، زمان تحقق رو�اهای او فرارس�دە ن بواسطه والدین راستنی
، دورە زماین ��  �م که والدین بهشیت نامریئ ن بر این جهان بطور  می�ب میتواند با در�ر کردن بدن جس� والدین راستنی

 مستق�م حکومت نما�د. 

ن  انفرزند قیت و  ن در رنج و عذایب بمراتب سنگنی ن خاطر در رنج هستند، والدین ن�ی ند، به همنی طهای  آنها تر �� می�ب �ش
را برای کاهش درد و رنج فرزندا�شان ب��ا م�کنند. این تص��ر والدین بهشیت ما است. خدا عالم متعال و  سنگیین  ار ��س

ن خصوص�ایت   . بودە و نخواهند بود ناو در  ،ندە عشقهرگز آف��ن ،قادر مطلق است اما بدان�د که چننی
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 نکایت برای تعمق

وی   .١ �ت از اصل و قوانیین که آف��دە بود پ�ی . فکر م�کن�د ردند کوالدین بهشیت در مس�ی نجات و رستگاری ��ش
ند؟  که والدین چه اصول و قوانیین را میتوانند در درون خانه و خانوادە بکار بگ�ی

. فکر م�کن�د که ما ردند کاش وقف  دست رفتهوالدین بهشیت دورە زماین طوالین را برای بازسازی فرزندان از  .٢
طهایئ را با�د در  هایبرای خال� از �ش طب�عت ن در راە خواست خدا، چه �ش سقوط کردە و قرار گرفنت

  پ�شگاە خدا ب��ا کن�م؟

 


