سخنان دمو نيم
مركز آموزشي چانگ پيانگ
بيست و چھارم اوت سال دوھزار و دو

شما بايد توجه داشته باشيد كه عھدي فرارسيده است كه در آن ارواح مطلقا ً خوب بايد به شما كمك كنند تا شما بتوانيد از
يك زندگي خوب برخوردار باشيد .شما بايد توجه داشته باشيد كه ھر چه بيشتر خداوند به خانوادة شما سر بزند ،خانوادة
شما از زندگي بھتري برخوردار خواھد بود و اگر خدا حتي يكبار به ميان خانوادة شما نيايد ،آنگاه خانوادة شما
فروخواھد ريخت.
بنابراين ،شما بايد اين زندگي سقوط كرده را كه در آن فقط خواھان زندگي خوب براي خودتان ھستيد ،از بين ببريد ...
شما بايد تمامي عادات بد خودتان را بدور بريزيد و ضروري است كه در جھت جايگاه اقامت خدا و والدين راستين گام
برداريد.
امروز من براي برخورداري از يك زندگي خوب ،رازي را به شما آموزش خواھم داد .اگر شما به خوبي به خدا و
والدين راستين مالزمت كنيد ،آنگاه قادر خواھيد بود تا از يك زندگي خوب برخوردار باشيد .خانوادة شما بايد از طريق
ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق به خدا و والدين راستين مالزمت كند ...
من از خداوند پرسيدم :براي شما مالقات كدام خانوادهھا بسيار دشوار ميباشد؟ خداوند پاسخ دادند“ ،خانوادهاي كه در
جنگ و نزاع بسر ميبرد ”.چه خانوادهاي مورد عالقة شيطان است؟ خانوادهاي كه در نزاع و جنگ دروني بسر
ميبرد .تنھا راه ورود خدا به ميان خانوادة شما ،عدم درگيري و نزاع اعضاي خانواده ،و مالزمت صد در صد زن به
مرد و خدمت صد در صد مرد به زن )در درون خانواده( ميباشد .زن در چه جاي ديگري ميتواند يك زندگي براساس
مالزمت را تجربه كند؟ شما با مالزمت كردن به شوھر خود درواقع به والدين راستين مالزمت كردهايد و با مالزمت
كردن به والدين راستين درواقع به خدا مالزمت كردهايد .ضروري است كه شوھران عشق مطلق بدھند تا روح و جسم
توانائي برقراي اتحاد را داشته باشند .زنان نيز بايد زيبائي برگردانند.
ما نبايد ھيچگونه طبيعت سقوط كردهاي در درون خود داشته باشيم .در نگاه به درون ھر فردي متوجه ميشويم كه
ھمگي ما داراي طبيعت سقوط كرده ھستيم .رشك ،حسادت ،تندخوئي ،شكايت ،خشم  ...تمامي اينھا در درون ما وجود
دارند ولي ما فكر ميكنيم كه وجود ما عاري از چنين شخصيتھائي است و اين مشكل اساسي ما است.
پيامي است كه من اين روزھا به اعضاء ميدھم .تمامي گناھان و پليديھا در طبيعت سقوط كردة ما قرار گرفتهاند.
گناه! بيشتر از اينكه آتشي باشد تا گناھان خود را پاكسازي كنيد بايد ديوانهوار تالش داشته باشيد كه مرتكب گناه نشويد.
ھمچنين مطلقا ً نبايد سيگار بكشيد ،نبايد مشروبات الكي بنوشيد ،نبايد از مواد مخدر استفاده كنيد .اگر چنين كنيد خدا
نميتواند بسوي شما بيايد ،زيرا شما با بوي جھنم او را از خودتان ميرانيد.
در مرحلة بعدي ،بجز ھمسر خودتان از خوردن ،دست زدن و نگاه كردن به ميوة عشق مرد يا زن ديگري خودداري
كنيد .بعد از بركت ثبت نام )در پادشاھي بھشتي( مطلقا ً بخششي وجود ندارد .آيا بعد از بيست و پنجم اوت سال دوھزار
و دو عفو و بخششي وجود دارد يا نه؟ شما به چگونگي جرات اعضاء واقف نيستيد! با اينكه آنھا دربارة ريشة گناه و
ھمچنين گناه اصيل آگاھي كسب كردهاند ،ولي سقوط ميكنند .چنين اعضائي صد در صد به كجا خواھند رفت؟ به جھنم،
با جائي پائينتر از جھنم .آنھا به جائي چند صد متر پائينتر از جھنم خواھند رفت .چنين اعضائي در جائي زندگي
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خواھند كرد كه آزادي نيست ،عشقي نيست ،نور ھم نيست بلكه فقط تاريكي حكمفرما است .شما مطلقا ً نبايد آن را
خورده ،دست زده و ببينيد.
ھمينطور شما بايد از پول عمومي ترس داشته باشيد .پول پيشكش ،يا ده درصد از ميزان پولي را كه شما ماھانه كسب
ميكنيد پول عمومي محسوب ميشود .سپس نبايد به قلب ديگران ضربه بزنيد .شما براي مالزمت به خدا بايد از كالم
خوب ،كالمي زيبا ،كالمي از روي تعمق و كالم عشق )در گفتار خود( استفاده كنيد .خدا بسوي كساني نخواھد رفت كه
تندخوئي ،حسادت ،حرص ،طمع و دروغ را در گفتار خود ابراز ميكنند .فرد بايد شبيه خدا باشد ،تا خدا بتواند بسوي
برود.
چه زندگي خوبي داشته باشيم و چه نداشته باشيم ،ھمة اينھا به نحوة زندگي ما بستگي دارند .از اين زمان به بعد ما بايد
يك زندگي براساس گيانگبه )تعظيم( را پيشة خود كنيم و از شما ميخواھم كه اعضائي بشويد كه ھمواره به سرويس
ھفتگي ميروند.
عزيزان ،اكنون زماني است كه ھر كسي ميتواند به خدا و والدين راستين مالزمت كند .ھمانطور كه قبل از اين اشاره
كردم ،چگونگي زندگي فرد به ميزان مالزمت او -مالزمت فراوان ،مالزمت كم و يا اصالً بدون ھر گونه مالزمتي -به
خدا و والدين راستين بستگي دارد .بنابراين ،زندگي خوب يك خانواده به ميزان باالي مالزمت آن خانواده به خدا و
والدين راستين بستگي دارد .و من از شما ميخواھم كه براي بازسازي تمامي بھشت و زمين ،ھمگي متمركز بر خدا و
والدين راستين از قلب يك صاحب و مالك برخوردار باشيم و آن را در زندگي خود بكار ببنديم.
/پايان/
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