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ن و اعالم حقیقت تازه  والدین راستی 

 اعالم و تحقق حقیقت تازه -

 

 

 

ن   کالم والدین راستی 

ناپذیر خدا است. یکبار که با اصل الیه مواجه  اصل الیه نه فلسفه و نه الهیات، بلکه اصل خدا است، حقیقت تغییر

وری است کهبشوید،   خودتان را براساس آن وفق  ضر
ی

ر زندگ ای تاسیس سطح ممکن، باید پایه تریندهید. الاقل در پاییر

 خودتان( عمیل کنید. در این صورت، شیطان نمیتواند بر شما ادعائی داشته باشد. وقتیکه فردی 
ی

کنید تا اصل را )در زندگ

 با حقیق
ی

بداند. به عنوان مثال،  و را از خدا جدا کرده و او را از آن خود ت دست پیدا کرد، شیطان نمیتواند ابه کمال یگانگ

 نمیماند. در غیر گر خدا و ا 
 آدم و حوا متمرکز بر حقیقت بطور کامل متحد میشدند، جائی برای تجاوز شیطان باقی

اینصورت، شیطان میتواند آن را ربوده و مورد سواستفاده قرار بدهد. به این دلیل، من هرگز تمایم بخشهای حقیقت را 

طهای الزم برپا ش ده و حقیقت تا حد معینر بواقعیت درآمده باشد. )چان سانگ آشکار نمیکردم تا زمانیکه تمایم شر

 (5.1.4:9گیانگ 

ما نباید اصل الیه را در تاغچه خانه خود رها کنیم بلکه ما میبایست متمرکز بر حقیقت قرار گرفته و با آن متحد شویم. 

ائر خواهیم باید به آن ایمان داشته و آن را بواقعیت درآوریم. ما با نیل به کمال به عنوان تج سم اصل الیه، پرسان و دخیی

 (1.1.3:16شد که خدا میتواند به آنها عشق بورزد. )چان سانگ گیانگ 

  

 تبادل نظر

 برخوردار بود ثروت فراوائر از یک فرد بسیار جدی برای مشورت به یک روحائر و عالم یهودی مراجعه کرد. او اگر چه 

ش روبرو بود. به این خاطر نگران شادی و خوشحایل ااما با مشکالت بسیاری در روابطش با مردم و حنی با اعضای خانواده

. آن فرد جدی  ون را بخوئی ببینر  بیر
واقیع خود بود. جناب روحائر او را به کنار یک پنجره برد و از او پرسید که آیا میتوائر

ی را مشاهده میکنر ینه برد و از او و را جلوی یک آ. بعد آن روحائر اجواب مثبت داد  ر . او پاسخ داد که پرسید که چی چیر

 در اینجا تنها خودش را میبیند. آن روحائر گفت: 

اند به اند، اما در آئینه یک طرف شیشه را با جیوه پوشانیدهینه هر دو از جنس شیشه درست شدهاگر چه پنچره و آ

ر خاطر نمیتوائر در پس آن ، در حالیکه در مورد شیشه همیر ی را ببینر ر ر پوششر وجود ندارد و تو چیر های پنجره چنیر
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 . تا زمانیکه نتوائر خودمحوری و غرور را که بطور عمیقی خود را به تو چسبانیده میتوائر هر چه را در پس آن مشاهده کنر

، نمیتوائر حقیقت را بیائی و تمایم وجودت را پوشانیده ، اند، از خود جدا کنر ر دنیا را ببینر  و نه تنها نمیتوائر زیبائی راستیر

 را 
ی

ر زندگ ر نمیتوائر شادی راستیر  . تجربه کنر همچنیر

 بدست آورده بود اما همیشه نگران این بود که در زندگیش 
ی

آن فرد جدی اگر چه ثروت و افتخارات بسیاری در زندگ

در ئی ارزشهای  ، تنها ین بود که همیشه متمرکز بر خود نمیتواند به شادی دست پیدا کند که البته دلیلش دقیقا به خاطر ا

وری و مهم است که دست از غرور و خودمحوری برداشته  ، بسیار ضر
ی

ر زندگ مادی زیسته بود. برای نیل به شادی راستیر

 و در ئی ارزشهای دروئر بود. 

 و شانجام 
ی

ر ارزشهای دروئر زندگ شادی و خوشحایل  یائی به مسیر راهدر اصل فلسفه و مذهب عرصه و وسائیل برای یافیی

یکدیگر زیسته، نگران حال و روز یکدیگر بوده و اند که ما باید برای خاطر بزرگیی هستند. فلسفه و مذهب آموزش داده

ر از طریق بلوغ روچ در ئی روشنگری و خوشحایل  در به این ترتیب نه تنها در ئی کامیائی و خوشحایل باشیم بلکه همچنیر

اند که قبل از برآورده کردن امیال جسیم باید یمان در دنیای روح باشیم. فلسفه و مذهب تاکید داشتهزندگ مرحله بعدی

 و بوده و آموزش دادهروچ در ئی برآورده کردن امیال 
ی

 براساس هماهنگ
ی

جسم و روح را پیش  برابریاند که یک زندگ

یم.   گیر

 
ی

ر آموزش داده و میدهند که در زندگ  و زناشوئی فرد باید با حفظ پایک و برخورداری از یک رویه آنها همچنیر
ی

خانوادگ

 شاش 
ی

ر در تمایم عمرش نسبت به همرس خود وفادار باقی مانده، و همراه با فرزندانش یک زندگ براساس عشق راستیر

ش که عشق در خانواده باید در س  الوه این آموزش ارائه داده شده استشادی و زیبائی را بیافریند. بع طح جامعه گسیی

یافته تا براین اساس تمایم افراد برای خاطر یکدیگر زیسته و اینگونه وظیفه خود را در روابط و همکاری  هایشان با دیگران 

ه با اای پایدار همر عنوان شده و برآن بسیار تاکید شده که مردم باید رابطه ارتباط با طبیعت برسانند. حنی در  به انجام

 طبیعت برقرار کنند.  عالقه را با عشق و 

راه شادی دروئر آموزش داده شده توسط فلسفه و مذهب را انکار کرده و برعکس در ئی یک  ،جوامع مدرن یاما انسانها

 راحت و آرامش بخش برای خود بوده و خود را درگیر انواع و اقسام رقابتها برای ارضاع امیال جسمائر کرده
ی

اند. آنها زندگ

، خودمحوری مذهنی و خودمحوری میل دیگران را زیر پا گذاشته با تمرکز بر خودمحور 
ی

ی فردی، خودمحوری خانوادگ

م و حیا عذاب کشانیدهآنها را به  ی است  ،ئی و بدون هرگونه شر ر تنها در ئی برآورده کردن امیال خودشان هستند. این چیر

 که ما را از دستیائی به خوشحایل بازمیدارد. 

ر با توجه به این امر، والدی حایل بزرگیی را به شکه جستجو برای خو   هائ  اند که تمایم عرصهکید کردهبر این امر تا ن راستیر

یت آموزش میدهند، از جمله ف ه باید با هم متحد شوند. آنها با ارائهلبرسر حقیقت در عرص  سفه، مذهب، علم و غیر

ما درباره اصل آفرینش، سقوط برسر و همینطور تا بتوانند به ، آن را به رشته تحریر درآورده  از طریق اصل الیهحاضر 

م و بعبارئی از طریق حقیقت تازه در این عرص آشکار کردند که مذهب زی آموزش بدهند. آنها از طریق کال اصل بازسا

ر آموزش میدهد و علم  را  بلوغ دروئر رسیدن به و به ما راه برای  هابزاری برای مشیت الیه بود مشیت الیه برای  ابزار نیر
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، یا همان حقیقت تازه  آم یت درباره کالم والدین بهشنی وئر است. تنها زمانیکه برسر وزش راه در مسیر نیل به بلوغ بیر

 را بیابد. تمایم آموختهنیل به بیاموزد، قادر خواهد بود تا راه برای 
ی

های ما خوشحایل هماهنگ روچ و جسیم در زندگ

وئر است. در راستای باشد که باید در مسیر حقیقت تازه   و بیر
 نیل به روشنگری دروئر

ر راه برای شادی و خ اند اند. آنها به ما گفتهوشحایل جهان شمول را براساس اصل آفرینش به ما ارائه دادهوالدین راستیر

  بصورت که تمایم مخلوقات
ی

زوج آفریده شده و این یعنر هر عضوی برای دیگری وجود داشته و باید برای دیگری زندگ

ر به ما آموزش دادهآنکند.   شده، در ئی ارزشهای نامرئی بوده و اینکه ها همچنیر
اند که ما باید تجسم والدین بهشنی

 کامیل را بواقعیت درآوریم که در آن روح بتواند بر تمایم امیال جسیم ما تسلط داشته باشد. 
ی

وری است تا یک زندگ ضر

ر  تسلط برقرار کرده متمرکز بر عشق بر تمایم جهان خلقت  ه آفرینندانسانها باید بتوانند مالکائر بشوند که در مقام دومیر

ر از کالم و حقیقت تازه اعالم   بتوانیم با دستیائی به فهیم دقیق و راستیر
ی

و از آنها مواظبت کنند. با امید به اینکه همگ

، فرزندان والدین بهشنی شده و از طریق حقیقت در ئی  ر هنگ روچ و جسیم خوشحایل هماشده توسط والدین راستیر

 باشیم. 

 

 نکاتی برای تعمق

ر چه ارزش برای ما دارد؟ .1  حقیقت تازه اعالم شده از جانب والدین راستیر

م؟برای نیل به خوشحایل من و خانواده .2  ام، چگونه باید حقیقت تازه را بکار بگیر

 مرحله اجرا درآورد؟انسانها چگونه باید حقیقت تازه را در ارتباط با همسایگان، جامعه و دنیا به  .3


