سخنان والدين راستين در اولين دقايق روز خدای راستين ٢٠٠٢
اول ژانويه ،دقايقی پس از شروع سال ٢٠٠٢
مركز آموزش روحی چانگ پيانگ ،كره

شعار سال:

كمال برپائی " چان ايل گوگ" آزاد ،صلح آميز و شاديبخش ،كه ھمان ايدهآل والدين بھشت و زمين
است ،جاويد باد!

سخنان پدر راستين:
بھشت )چان( با حروف چينی دارای دو خط افقی و موازی است كه به معنای وجود دو شخص می باشد .ھر دو افقی
بوده و به معنای اتحاد بھشت و زمين است .يعنی اينكه دو )وجود( بايد يكی شده و ھستی را تكميل كنند .خواست مطلق
خدا برای نيل به بھشت بايد بواقعيت در آيد.
)چان جو( به اين معنا است كه زمين و بھشت بايد متمركز بر خطوط موازی افقی يكی شوند .نخست روح و جسم بايد
متحد شده ،سپس مرد و زن ،پس از آن والدين و فرزندان و سرانجام برادران و خواھران بايد يكی شوند .آنگاه خانواده
و كشور بايد متحد شوند .اگر روح و جسم ،و شوھر و زن در تضاد و مناقشه باشند صلح و اتحاد وجود نخواھد داشت.
)ناسازگاری دو نفر باعث بھم ريختن ھمه چيز شد (.بھشت و زمين  .....اين دو بايد با يكديگر متحد شده و بھم پيوند
بخورند ......ايدهآل بھشت و زمين ايدهآل آزادی ،صلح ،اتحاد و خوشحالی است ) ....سپس پدر راستين به تشريح
عبارت كرهای و چينی متن شعار پرداختند(.
شعار سال گذشته چه بود؟ خواست مطلق ،يگانه ،تغييرناپذير و ابدی خدا كه ھمان طبيعت فاعلی عشق راستين میباشد
از طريق اتحاد روحی و جسمی فرزندان و والدين راستين آزاد شده بھشت و زمين تحقق میيابد.
سه نسل تنھا از طريق عشق ،زندگی و نسب خونی راستين می توانيد متحد و يگانه شوند و از طريق چنين اتحادی
فرزندان در مقام نسل سوم قرار میگيرند .آنھا مثل نوهھای خدا ھستند .خدا اولين نسل ،والدين راستين دومين نسل و
سومين نسل چه كسانی ھستند؟ زوجھای بركت گرفته يا خانوادهھای بركت گرفته مركزی در مقام فرزندان يا نسل سوم
ھستند .چون بواسطهی سقوط آدم از دست رفت ،آدم كامل بايد ظھور نموده و آن شكست را جبران كند .بواسطه سقوط،
نسل دوم و سوم از دست رفت و فقط نسل اول باقی ماند ،او )آدم كامل( بايد آن مقام ھا را بازسازی نمايد .در ھر كجا
كه ھستيد آمريكا ،ژاپن ،كره ) ...مليت اھميتی ندارد( شما بايد به مقام نسل سوم پيوند بخوريد) .پدر راستين از حضار
خواستند كه به ترتيب سه نسل را به زبان كرهای تكرار كنند.
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ھمانطور كه خدا كامل بوده و والدين راستين كامل میباشند شما مردان و زنان نيز بايد كامل شده و به خانوادهھای
كامل و ايدهآل تولد دھيد .فرزندان شما در مقام نسل چھارم خواھند بود آدم ،عيسی ،نجات دھنده و اكنون زمان آدم
چھارم فرا رسيده است .اكنون انسان بايد متمركز بر اتحاد روح و جسم در مقام فرزند راستين قرار گرفته و عشق خدا
را دريافت كند.
والدين بايد متحد شوند ،فرزندان ھم بايد متحد شوند در اتحاد اين چھار حوزه است كه ايدهآل خدا بواقعيت در خواھد
آمد .نبايد ھيچيك از اين چھار حوزه نديده گرفته شوند بلكه ھمه بايد حضور داشته باشند .پدر بزرگ و مادربزرگ ،پدر
و مادر ،پسران و دختران ،عموھا و عمه ھا  ....ھمگی در پی شادی ھستند )و ھمه بايد باشند( .ما در پی تاسيس
پادشاھی بھشتی ھستيم .آزادی يعنی صلح !...
عبارت برپائی )در شعار سال( به معنای اين نيست كه ما در جھت تحقق آن ھستيم بلكه به معنای آن است كه ما به آن
دست يافتهايم ،يعنی زمان برپائی فرا رسيده است .با نگاھی به مواد آلی متوجه میشويم كه ھمه چيز در تمامی سطوح
بصورت زوج وجود دارند .....آنھا خوشحالند زيرا در صلح و آرامش ھستند .چشمھا و بينی و تمامی اعضا بايد يكی
شوند .....اگر يكی از مجراھای بينی شما گرفته باشد آيا احساس ناراحتی نمیكنيد؟ بايد بين تمامی زوجھا اتحاد برقرار
شود ....زمانی كه شوھر و زن يكی شدند عشق راستين میتواند به سوی آنھا رفته و در آنھا ساكن شود .مھمترين چيز
اتحاد روح و جسم است تا زمانيكه اين اتحاد تحقق پيدا نكند ما قادر نيستيم استاندارد عمودی و افقی را به انجام برسانيم.
وقتی كه صبحگاه چھرهی خود را با آب میشوييد ،تمامی اعضای چھرهی شما يكی ميشوند .اگر لبھای شما بسوی
يكديگر نيايند شما قادر به سخن گفتن نيستيد ،در نتيجه شما در صلح و آرامش نبوده در نتيجه "چان ايل گوگ" به
واقعيت در نيامده و شما چيزی برای پيشكش كردن نداريد ....وقتی كه آن دو تا به سوی يكديگر آمده و متحد شوند شما
به صلح و آرامش و شادی نائل خواھيد آمد .شما بايد چنين "چان ايل گوگی" را به واقعيت درآورده و آن را به خدا تقديم
كنيد) ....اين مسئوليت خانواهھای بركت گرفته مركزی میباشد(.
كمال افراد ،خانواده ،كشور و دنيا بايد تحت تسلط خدا قرار گيرد .حشرات و دنيای حيوانات و تمامی جھان آفرينش بايد
تحت تسلط خدا قرار گيرد .وقتيكه تمامی افراد برای خاطر ديگران زندگی كنند عشق راستين فرا رسيده و در آنجا
ساكن خواھد شد .برای پيشكش ھمه چيز شما بايد شرط پرداخت تمامی زندگی خود را به انجام برسانيد) .يعنی اينكه(
ھيچ چيزی به تو تعلق ندارد بلكه بايد ھمه چيز را به خدا تقديم كنيد .تمامی متعلقات زمين ،مرزی بين خدا و انسان شده
است! به ھمين دليل حق مالكيت بايد به خدا بازگردانيده شود .وقتيكه ھمه چيز از طريق اين شرط به خدا پيشكش شود
آنگاه خدا میتواند به آن بركت دھد و شما قادر خواھيد بود تمامی جھان را دوباره سازماندھی كنيد .متمركز بر زوج
كامال متحد شده ،شما قادر خواھيد بود حق مالكيت و يگانگی با خدا را بوجود آوريد .در خانواده ھشت مرحله وجود
دارد كه شما از طريق آن میتوانيد ايدهآل خدا را بواقعيت درآوريد .شما بايد بر اساس استاندارد "ظھر" قرار گيريد...
در لحظهای كه ھيچ سايهای وجود ندارد و شما در اين جايگاه حق مالكيت خواھيد داشت .آنگاه شما فاعل و نقطهی
شروع خواھيد شد .شما میتوانيد ھمهی اين چيزھا را به خدا پيشكش نموده و به خدا افتخار كنيد.
از ديدگاه بھشت ،آمريكائی ،ژاپنی ،چينی ،روسی  ...چيزی برای فخر فروختن ندارند .آنھا ھمه بازماندگان تاريخ
سقوط كرده و تحت تسلط شيطان ھستند .تمامی بشريت بواسطهی سقوط آدم و حوا در برابر خدا دشمن او شده و حق
مالكيت آنھا از جانب خدا بركت نگرفت .شما در اين دنيا چيزی برای فخر فروختن نداريد .و )بر اين اساس( شما در
مقام نسل سوم بايد با انكار كامل خود ،پيشكش كامل ھمه چيز به خدا ،اتحاد كامل شوھر و زن متمركز بر عشق،
زندگی و نسب خونی راستين بواقعيت در خواھد آمد .آيا در وجود شما چيزی به شما تعلق دارد؟ آيا چشمانتان به شما
تعلق دارد؟ ھمه چيز از آن شيطان بوده است .به ھمين خاطر شما بايد ھمه چيز را انكار كنيد  ...اگر زوجی سقوط
كنند ،حوزهی دوم سقوط را بوجود میآورند  ....قبل از بركت ھمه چيز به حوزهی شيطان تعلق دارد .شما بايد ھمهی
آنچه را كه ديده ،شنيده و احساس میكنيد را انكار كنيد .ژاپنی چيزی برای افتخار كردن ندارد ،چينی  ...روسی ...
كرهایھا چطور؟ شما در مورد ديگر مليتھا شكايت میكنيد ولی در ديدگاه خدا بين شما و ديگران تفاوتی وجود ندارد.
شما )ھمگی( بازماندگان اجداد سقوط كردهی مشابھی ھستيد.
"چان ايل گوگ" گيست؟ اين كشور ،كشور آزادی است ،كشور عشق راستين ،كشور صلح و خوشحالی است .اگر
خانوادهی شما دارای اين سه عنصر )آزادی ،صلح و شادی( باشد میتوانيد با خدا در شادی و لذت كامل به صرف نھار
بپردازيد .آنگاه اگر شوھر میخندد ،زن نيز به خند در خواھد آمد  ...اين كشور كشوری است بدون دشمن ،ترس،
رعب و وحشت .از حاال به بعد كسی كه میخواھد مركز درگيری و ناسازگاری و جنگ باشد مورد حملهی رعدآسا
قرار گرفته و نابود میشود  ...آيا میخواھيد چنين چيزھائی را به فرزندانتان آموزش دھيد.؟ رورند "يو" آيا اينجا
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ھستی يا نه؟ آيا می خواھی نمايندهی مجلس بشوی؟ تو بايد بدون ھيچگونه درگيری و ناسازگاری به اين مقام نائل
شوی .اين جائی است كه خدا میتواند در آن در صلح و آرامش باشد .متمركز بر عشق راستين خدا میتواند به ھر
جائی برود  ...متمركز بر عشق راستين ھمه چيز تحت كنترل خدا خواھد بود  ...متمركز بر عشق راستين يعنی
استاندارد ساعت  ١٢ظھر ،لحظه ای كه خورشيد در باالترين نقطه قرار گرفته و سايهای وجود ندارد  ...اين نقطهی
شروع كشور بھشتی بوده و در آن بھشت و زمين متحد خواھند شد .خدا در اين جايگاه بوده و ھمچنين برادران و
خواھران نيز در اينجا در اتحاد خواھند بود ،در اين جايگاه اگر شما متمركز بر عشق حتی چيز يا مطلب اشتباھی
مطرح كنيد شيطان و پليدی توانائی تصاحب آن و سوء استفاده از آن را نخواھند داشت .در اينجا سايهی شيطان
نمیتواند وجود داشته باشد.
تا چه زمانی كشور را )در حوزهی خودتان( بازسازی خواھيد كرد؟ شما بايد شرط پرداخت تمامی زندگی خود را به
انجام برسانيد  ...وقتی كه كشور شكل گرفت ما به شھروند نياز داريم  ...به ھمين منظور كارت شناسائی بايد آماده
شود  ...اكنون نمايندگان مجلس در تمامی كشورھای دنيا میتوانند ھون دوك ھه اجرا كنند  ...شما ميتوانيد در مجلس به
تمامی احزاب آموزش دھيد  ...ما از طريق سفيران صلح و ونگو به ورای سطح ملی رفتهايم  ...اگر شما براستی
اعتماد بنفس داشته باشيد میتوانيد به مالقات رئيس جمھور كشور خود رفته و او به شما گوش فرا خواھد داد .ما
میتوانيم بعنوان فرزندان "چان ايل گوگ" به شكل گيری چان ايل گوگ مان سی )جاويد باد( بگوييم .اعتماد بنفس داشته
باشيد ھمه چيز به درستی انجام خواھد شد.
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