پيام ھونگ جين نيم
ملت اسرائيل چھارم
اين پيام بدنبال اعالن "گشايش ملت اسرائيل چھارم" ساعت  ٧:۴۵صبح روز سوم ماه سپتامبر
دوھزار و سه از جانب ھونگ جين نيم به والدين بھشت و زمين تقديم گرديد.
والدين بھشت و زمين با شنيدن مفاد اين پيام دربارة فعاليتھاي ارواح مطلقا ً خوب ،موسسين
مذاھب بزرگ و تغييرات متفاوت در دنياي روح در ھماھنگي با مشيت الھي بسيار خوشحال شده و
ابراز كردند كه :بله ھمينطور است!
عميقا ً دعا ميكنيم كه تمامي اعضاء در تمامي فعاليتھايشان مخصوصا ً در ويتنس كردن و
معرفي والدين بھشت و زمين به ديگر انسانھا ،با ايمان مطلق ،عشق مطلق ،اطاعت مطلق پيروز و
موفق باشند.

اين پيام را به والدين بھشت و زمين تقديم میكنم.
والدين محترم و محبوب بھشت و زمين!
من براستی بواسطهی گشايش حوزهی چان ايل گوگ قدردانی میكنم ،جائيكه ما در آن میتوانيم در شادی و خوشحالی
زيسته و ملت اسرائيل چھارم را اعالم كنيم .ما اكنون دورهی اقبال ،اختيار و پادشاھی بھشتی را آغازيدهايم ،كه در آن
خدا میتواند بطور مستقيم كار كرده و ما را با والدين بھشت و زمين ھدايت نمايد .مخصوصا ً "مراسم بركت ازدواج
مقدس والدين بھشت و زمين در گشايش چان ايل گوگ" تنھا شادی دنيای روح و دنيای جسم نبوده بلكه ھمچنين شادی
والدين بھشت و زمين بعنوان پيروزی و آزادی آنھا بود.
والدين بھشت و زمين با پيروی از راه بھشتی ،مرزھای شكل گرفته شده توسط سقوط را فروريختند و رابطهی اصيل
بھشت و زمين را بازسازی كردند .به ھمين دليل آنھا با بوجود آوردن حلقهھايی برای ھر لحظه از مشيت الھی با اين
نيت كه بشريت براه صلح و خوشحالی ھدايت شوند ،قادر نبودند كه حتی يك روز ھم استراحت داشته باشند .ھر زمان
كه بيانيه و قطعنامهی مشيت شدهای اعالم گرديد آنھا بر نقش دنيای روح تاكيد كردند .حتی وقتيكه گشايش ملت اسرائيل
چھارم را اعالم فرمودند ،در يك خوشنويسی برای من چنين نوشتند" :پيروزی مطلق ھونگ جين مون ،فرماندهی كل
قوای بھشت" من عميقا ً از تشويقات شما قدردانی میكنم ،اگر چه ارزش آن را ندارم.
براساس پايهھای پيروزمندانهی والدين بھشت و زمين ما ،مشيت دنيای روح پيشرفتھای ممتدی داشته است .در اينجا
مايل ھستم تا يك گزارش بعنوان مروری بر فعاليتھای دنيای روح و مؤسسين پنج مذھب بزرگ تقديم كنم.
فعاليتھای دنيای روح با توجه به توسعهی مشيت الھی
نخست مايل ھستم تا قدردانی خود را از والدين بھشت و زمين ابراز كنم كه با برگزاری رويدادھايی قطعنامهھا و
بيانيهھايی را برای گشايش راه رستگاری برای تمامی بشريت اعالم فرمودند.
پس از ورود به سال دوھزار و دو والدين بھشت و زمين "حوزهی پيروزی ملت مستقل" را اعالم فرمودند و از طريق
دعای خود در اين بيانيه به دنيای روح و دنيای جسم فرصت و دستورالعمل برای اتحاد و ھمكاری در جھت تاسيس
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چان ايل گوگ را ارائه دادند .و از طريق "مراسم اعالن اتحاد كامل دنيای روح و دنيای جسم" راه را برای اجدادمان
گشودند تا برای تاسيس چان ايل گوگ ،ملت خدا ارواح مطلقا ً خوب بشوند.
والدين بھشت و زمين ھمچنين "حوزهی زندگی اتحاد و استقرار كامل والدين بھشت و زمين" را اعالم فرمودند .آنھا
دوباره به ما بركت دادند تا بتوانيم حوزهی اصيل زندگی را تاسيس كنيم ،جائيكه در آن اجداد در دنيای روح و
خانوادهھای بركت گرفته بر روی زمين بتوانند با يكديگر به والدين بھشت و زمين مالزمت كنند .شما از طريق مراسم
تاجگذاری پادشاھی خدا ،آزادی كامل تاريخ شش ھزار ساله ،و اعالم حوزهی زندگی اتحاد و استقرار كامل والدين
بھشت و زمين به سلطنت خوبی قدرت و نيرو بخشيديد .از آن پس ما وارد عھدی شديم كه در آن خوبی مطلق قويتر از
پليدی است و بدينسان علم و قدرت مطلق خدا بر روی زمين و در دنيای روح آشكار گرديد .ما اكنون میتوانيم با
چشمھای خودمان شكوفائی خوبی و نابودی پليدی را ببينيم.
از زمان "اعالميهی حوزهی زندگی اتحاد و استقرار كامل والدين بھشت و زمين" ،خدا بطور مستقيم با استفاده از صدا
و جسم اصيل خود بر خانوادهھای بركت گرفته ظاھر شده است .قبل از اين خدا در قالب نور ظاھر میشد ولی اكنون
میتواند شخصا ً بطور مستقيم با اعضای خانوادهھای بركت گرفته سخن بگويد .وقتيكه ما در يك چنين زمان باشكوھی
فراخوانده میشويم ،بايد با اعتماد بنفس و با تاكيد بر ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق پاسخ مثبت بدھيم .تنھا
در اين زمان است كه ما قادر خواھيم بود تا در شادی و خوشحالی مورد نظر والدين جھان ھستی و والدين بھشت و
زمين زندگی كنيم.
از طريق بيانيهی "عھد برابری صلح و اتحاد" حوزهی زندگی گشوده شد كه در آن خدا میتواند بطور مستقيم به مالقات
خانوادهھای بركت گرفته رفته و بر آنھا حاكميت داشته باشد .من عميقا ً قدردانی میكنم از اينكه میتوانيم در زمانيكه
دنيای روح و دنيای جسم از ارزش و اھميتی برابر برخوردار ھستند ،به شما والدين بھشت و زمين مالزمت كنيم.
اجدادی كه با دريافت بركت در دنيای روح به ارواح مطلقا ً خوب مبدل شدهاند ،اكنون میتوانند به روی زمين بازگشته
و بيش از پيش با بازماندگان خود ھمكاری داشته باشند.
ششم فوريهی سال دوھزار و سه ،سومين سال چان ايل گوگ ،برابر با شصتمين سالگرد تولد مادر راستين و ھمچنين
سالگرد تولد پدر راستين نيز بود و ما در آن روز "مراسم ازدواج مقدس والدين بھشت و زمين را در گشايش چان ايل
گوگ" و مراسم تاجگذاری پادشاھی خانوادهھای بركت گرفته برای اتحاد والدين جھان ھستی و والدين بھشت و زمين"
را جشن گرفتيم.
روز تاريخی مراسم بركت ازدواج مقدس والدين بھشت و زمين در گشايش چان ايل گوگ عھدی جديد برای تضمين
چان ايل گوگ بر روی زمين متمركز بر پادشاھی خدا بوجود آورد .در آن روز والدين بھشت و زمين به مقام اجداد
خوبی نائل آمده و توانستند ازدواج اصيل )خودشان( را ثبت كنند .بواسطه اين بركت ،خانوادهھای بركت گرفته سرانجام
توانستند تولد خودشان را ثبت كنند ،و به اين خاطر ما قدردان ھستيم .بر اين اساس خانوادهھای بركت گرفته برای رشد
بعنوان فرزندان خدا و والدين بھشت و زمين بايد بيش از پيش تالش داشته باشند .اين براستی يك مراسم تكان دھنده ،يك
نقطهی عطف باشكوه برای شروع پادشاھی بھشتی واقعی بود كه بايد متمركز بر شما بر روی زمين آغاز گردد .اين
روز ھمچنين در اين نكته كه والدين بھشت و زمين بطور كامل با خدا ،والدين جھان ھستی ،متحد شده و توانستند بعنوان
پادشاه خانوادهھای بركت گرفته تاجگذاری كنند ،دارای اھميت خاصی بود.
مراسمھای بركت ازدواج مقدس و تاجگذاری پادشاھی خانوادهھای بركت گرفته پايهای برای نقطهی شروع فرھنگ
تازهی پادشاھی بھشتی گرديدند.
براساس اين پايه جام صلح سان مون  ٢٠٠٣با شركت ھشت تيم به نمايندگی از طرف تمامی قارهھا با موفقيت برگزار
گرديد .رويداد جام صلح ،مبلغ ھماھنگی و اتحاد بشريت بود و به فستيوالی باشكوه برای تاسيس حوزهی اختيار خدا و
ملت او در حوزهی چان ايل گوگ مبدل گرديد.
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در دنيای اصيل فعاليتھايی چون فرھنگ ،ھنر و ورزش واسطهھايی ھستند كه از طريق آنھا در مطابقت با محيط
پادشاھی بھشتی در دنيای روح ،محيط ايدهآل پادشاھی بھشتی بر روی زمين تكوين میگردد .رويداد جام صلح برگزار
گرديد تا فرصتی باشد برای مردم كه از طريق ورزش طبيعت باشكوه پادشاھی بھشتی زيبا را تجربه كنند .اين رويداد
بيانگر دنيای اتحاد و ھماھنگی در پادشاھی بھشتی به دنيای جسمی بود .اين رويداد يك نقطهی عطف باشكوه ،نمايشگر
ارزش اصيل ورزش شد.
در نشست رھبران جھانی در ما اوت ،شما بر ضرورت تغيير اصيل در قلب ،شخصيت و ايدئولوژی تمامی مردم در
جھت تحقق دنيای راستين صلح ابدی تاكيد كرديد .ما در دنيای روح كار خواھيم كرد تا تمامی ملتھا و مذاھب را در
ارتباط با اشتباھات گذشتهشان به توبه وادار كرده و برای صلح و ھماھنگی ،عھدی تازه ببندند.
بعالوه شما يك كميتهی بينالمذھبی در سازمان ملل بوجود آورديد تا دنيا بتواند يك تاريخ تازهی صلح را آغازيده و
مصمم شود تا رنج و عذاب حاصله از جنگ ،بيماريھا و فقر را از بين ببرد.
با توجه به مشيت والدين بھشت و زمين در نشست رھبران جھانی در قطعنامهی صلح سئول ،دنيای روح از طريق
ھماھنگی و اتحاد در آن در تاسيس ملت خدا و دنيای صلح به پيش خواھد رفت .برای اين منظور ما ارواح مطلقا ً خوب
را در جھت كار و تالش سرسختانهتر برای مصالحه و اتحاد بين مذاھب آموزش خواھيم داد.
فعاليتھای مؤسسين پنج مذھب بزرگ در دنيای روح
مؤسسان پنج مذھب بزرگ كه در دنيای روح بركت گرفتهاند ھمراه با ارواح مطلقا ً خوب بطور فعال در حال كار و
تالش ھستند تا پيروان خود را يافته و آنھا را كه ھنوز بازسازی نشدهاند قانع ساخته و به شما پيوند بزنند .مؤسسين ھر
يك از مذاھب ،اصل الھی را براساس تعاليم مذھب خود  -بر طبق اصل الھی  -برای پيروان خود توضيح میدھند .آنھا
بطور ممتد پيروانشان را آموزش داده و در مسير چگونگی پاكسازی گناه اصيل و به ارث بردن عشق راستين از
والدين بھشت و زمين تربيت میكنند .به پيروان آنھا آموزش داده میشود كه آفريننده فقط يك خدای واحد بوده و برای
آفرينش دنيای اصيل خدا ھر كسی بايد به والدين بھشت و زمين پيوند بخورد.
با اين ھمه شھادت دادن به ارواح و آموزش آنھا برای مؤسسين پنج مذھب بزرگ كار آسانی نيست .اين وضعيت شبيه
وجود ديوارھای فكری بين مردم روی زمين است .برای فروپاشی اين مرزھای نامرئی يك رابطهی قلبی گرم ضروری
است .وقتی مردم بتوانند قلبھايشان را بسوی يكديگر بگشايند ،آنگاه ايدهھای آنھا بطور آزادانه با ديگران درميان گذاشته
خواھد شد .موانع و ديوارھای فكری بين مردم در دنيای روح بطور آشكار نمايان نيستند ولی در تمامی افراد وجود
دارند .به ھمين خاطر كار ويتنس وظيفه آسانی نيست.
با اينحال كار والدين بھشت و زمين كه مرزھای بسياری را نابود ساخته و دنيای روح را آزاد ساختهاند درواقع
مرزھای قلبی را از بين میبرد .در نتيجه اكنون بطور قابل توجھی كار در دنيای روح آسان شده است .حتی بر روی
زمين در امر ويتنس كردن ،يك بار و يا دوبار سخن گفتن با فرد كافی نيست .ما بايستی با نشان دادن توجه مداوم
خودمان به آنھا ،وجودمان را برای آنھا بگذاريم .بدينوسيله فرد قلب خود را گشوده ،مرزھا را فروريخته و سرانجام به
يك زندگی با ايمان متعھد میشود .به ھمين صورت در دنيای روح وادار كردن ارواح به گشايش قلبی تالشی شگرف
میطلبد كه بسيار دشوارتر از ويتنس كردن انسان روی زمين است.
به ھمين دليل والدين بھشت و زمين برای فرورريختن مرزھا در دنيای روح از جمله مرزھای موجود در سازمان ملل
قطعنامهھای بيشماری را تدوين نمودند .در روز شكرگزاری كشور كره )جوساك سال دوھزار( شما مراسم "آزادی
كامل تاريخ شش ھزار ساله" و "مراسم آزادی دنيای روح" را برگزار نموديد كه از طريق آنھا مرزھای موجود در
دنيای روح فرو ريخت و ارواح توانستند برای مالقات يكديگر دست به سفر بزنند .اين امر به ما توانائی ويتنس كردن
به ديگران را داده است .در آينده اگر شما برای فرو ريختن مرزھا در حوزهی ميانی دنيای روح به تدوين قطعنامهھا
ادامه بدھيد ما قادر خواھيم بود تا به مراحل ويتنس ارواح سرعت ببخشيم.
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برای اينكه مؤسسين پنج مذھب بزرگ تاثير بيشتری بر روی پيروان خود در دو دنيای روح و جسم بگذارند ،ضروری
است كه سفيران صلح و معتقدان مذھبی ،يعنی كسانيكه در مراسم بركت شركت جستهاند ،بطور مرتب در مورد
موضوعات مربوط به دنيای روح آموزش ببينند .بطور ھمزمان فعاليتھای بينالمذھبی برای گفتگو و ھماھنگی بين
مذاھب بايد ادامه يابد.
صرف نظر از تالش سرسختانهی مؤسسين مذھبی در جھت كار از طريق مردم روی زمين ،اغلب اوقات مردم روی
زمين از درك اين تالشھا عاجز ھستند .زيرا پنج حس روحی آنھا بسته بوده و ارواح پليد بسياری در بدن جسمی آنھا
وجود دارد .بدينسان ،عليرغم تالشھای بسيار ارواح در نزديكی به مردم روی زمين ،انجام چنين چيزی آسان نيست.
برای گشايش احساسھای روحی آنھا ،در كنار مشيت چانگ پيانگ ،برنامهھای آموزش بايد ادامه پيدا كند.
مؤسسين پنج مذھب بزرگ سرسختانه در كار و تالش ھستند تا ھر يك از مذاھب بتوانند با والدين بھشت و زمين متحد
شوند .آنھا عميقا ً نسبت به عشق باشكوه والدين بھشت و زمين كه به تمامی بشريت ابراز داشتهاند ،احترام میگذارند،
عشقی كه به ورای محدوديتھای مذھبی میرود .آنھا براستی ،براستی ،در قبال عشق و شكوه با عظمت شما قدردان
ھستند .شما به تمامی مشكالت حل و فصل نشده توسط مذاھب آنھا ،از جمله نابودی گناه اصيل از طريق بركت و كمال
چھار پايهی اساسی ،سر و سامان بخشيدهايد.
من بخوبی واقف ھستم كه شما به صد و بيست ميليارد نفر از ارواح در كنار صدھا ميليارد نفر از مردم روی زمين
بركت دادهايد .اين امر به مردم بسياری رخصت داد تا با بازسازی نسب خونی سقوط كرده  --لكه دار شده توسط
شيطان ،--از سقوط آدم و حوا به نسب خونی خدا ،با قلبی واحد ،جسمی واحد و روحی واحد زندگی كنند .شما ھمچنين
با اشك و عرق خودتان جسمھای آلودهی آنھا به طبيعت سقوط كرده را پاكسازی كردهايد.
خانوادهھای بسياری تا ھفتاد نسل از اجدادشان را آزاد ساخته و بركت داده و آنھا را به ارواح مطلقا ً خوب مبدل
ساختهاند .از آنجائيكه اجداد به يك اجتماع متحده مبدل شدهاند ،قادر ھستند با قدرت عظيمی ،مشابه با تاثير گروھی ھفتاد
پيرو عيسی در زمان حيات او ،اعمال كنند .اگر خانوادهھای بركت گرفته نتوانند اجدادشان را آزاد ساخته و بركت داده
و از آنھا ارواحی مطلقا ً خوب بسازند ،قادر نخواھند بود تا بدرستی پابرجا بايستند .خانوادهھای بركت گرفتهای كه به
والدين جھان ھستی و والدين بھشت و زمين مالزمت كنند تنھا براساس پايهی بركت اجدادشان آفريده خواھند گرديد.
خانوادهھای بركت گرفته بر روی زمين بايد با تمامی قدرت به شما مالزمت كرده و حوزهی اختيارات سلطنت چان ايل
گوگ را توسعه ببخشند .آنھا بايد بطور مداوم حمايت اجدادشان در دنيای روح را تشخيص داده و برای ھمكاريھای
بيشتر با آنھا مشورت داشته باشند .آنھا بايد بطور عميق به ارزش و قدرت باشكوه ارواح مطلقا ً خوب پی برده و در حد
توان خود در آزادسازی و بركت اجدادشان شركت كنند .آنھا ھمچنين بايد در وركشاپھای تدارك ديده شده توسط مركز
آموزشی چانگ پيانگ برای پاكسازی گناھان و جنايات بسيار زياد مرتكب شده توسط اجداد شركت جسته و برای
جداسازی ارواح و طبيعتھای سقوط كرده از بدنھای جسمی خود تالش داشته باشند.
اھميت فعاليتھای تونگ بان گيوك پا
از طريق مشيت چانگ پيانگ گشوده شده توسط والدين بھشت و زمين ،صد و بيست ميليارد روح بواسطه بركت به
ارواح مطلقا ً خوب مبدل شدهاند و اكنون دنيا پيشرفت سريعی را در جھت تبديل به دنيای خوبی آغازيده است .در
گذشته ارواح مطلقا ً خوب وجود نداشته و كسی ھم وجود نداشت كه بسان شما با تدوين بيانيهھا و قطعنامهھا راھگشا
باشد و به ھمين خاطر پليدی بسيار موفق بنظر میآمد.
اما ما اكنون در عھدی اميدبخش قرار گرفتهايم كه در آن روياھا بواقعيت درخواھد آمد .اكنون زمانی است كه ھر چه
سختر كار كنيم نتيجه بيشتری برداشت خواھيم كرد .من میدانم كه خانوادهھای بركت گرفته برای خواست خدا رنج
زيادی تحمل كردهاند .اما آنھا بايد يكبار ديگر بردباری خود را تقويت بخشيده و در پی فھم دقيق طبيعت اين لحظات
تاريخی باشند .اگر آنھا ھمراه با ارواح مطلقا ً خوب با قلبی واحد ،جسمی واحد و روحی واحد برای ويتنس كردن كار
كنند ،آنگاه آثار شگفت انگيزی ھويدا خواھد شد .شما والدين بھشت و زمين با عشقی پايان ناپذير برای بشريت،
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فداكارانه پايهھای بسياری را برای خانوادهھای بركت گرفته بنا نھاديد تا آنھا ھمزمان و در ھمصدائی با دنيای روح كار
كنند.
شما آغاز ملت اسرائيل چھارم را اعالم فرموديد كه اميد اسرائيل اول ،دوم و سوم بوده است .از طريق اين اعالميه
دنيای روح و دنيای جسم قادرند در قلب ،جسم و روحی واحد يكی شوند .در اين دورهی زمانی شگفت انگيز
خانوادهھای بركت گرفته بعنوان مالكين چان ايل گوگ بايد بطور مبرم بيانديشند كه "من مالك تونگ بان گيوك پا
ھستم" .آنھا بايد با ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق از طريق نفوذ در تودهی مردمی و كسب پيروزی به
تعھدات خود عمل كنند .ملت اسرائيل چھارم بايد مسئوليتھای انجام نشده توسط اسرائيل اول ،دوم و سوم را به انجام
رسانده و ھمراه با كمكھای دنيای روح بطور فعال به ويتنس مشغول شود.
خانوادهھای بركت گرفته بايد بطور عميق آگاه شوند كه شما والدين بھشت و زمين دنيای درد ،بدبختی ،رنج و عذاب و
بيماری بشری را از بين برده و دنيای آزادی ،صلح ،نظم و عشق را بنا میكنيد .خانوادهھای بركت گرفته بايد نسبت به
مشيت بازسازی احساس مسئوليت كرده و با درد مردم در ميان ھمسايگان خود ،با كسانی كه بيمارند يا در رنج و
عذابند ،يا در بدبختی و غم و اندوه ھستند سھيم شوند .آنھا بايد با تجربهی مشكالت مردم بعنوان مشكالت خودشان،
عزمی مبرم در نجات آنھا را در خود احساس كنند .تونگ بان گيوك پا تنھا زمانی تحقق خواھد يافت كه شما نسبت به
محله و اجتماعی كه به آن تعلق داريد احساس مسئوليت كنيد .ھيچ چيزی باارزشتر از بازسازی نسب خونی از طريق
ويتنس كردن ھمسايگانتان نيست .از اين زمان به بعد اگر خانوادهھای بركت گرفته دربارهی ويتنس كردن برای تونگ
بان گيوگ پا جدی باشند دنيای روح قويا ً حمايت خواھد كرد و نتيجهی تالشھای آنھا را گسترش خواھند بخشيد .بعنوان
مثال ،وقتی معتقدين مذھبی از مسيحيت ،كنفوسيوس ،بوديسم ،اسالم يا ھندوئيسم به فعاليتھای ويتنسينگ بپردازند،
مؤسسين مذاھب و ارواح مطلقا ً خوب از مذاھب آنھا برای انجام كارھای بزرگ ھمكاری خواھند كرد.
خانوادهھای بركت گرفته نه تنھا بايد ده درصد از درآمد ماھانهی خود را پيشكش كنند بلكه بايد زمان و انرژی خود را
نيز در فعاليتھای محلی تقديم كنند .آنھا بايد روزانه الاقل سه ساعت از طريق ھون دوك ھه و ديگر برنامهھای آموزشی
درباره عشق راستين ،به فعاليت برای پخش كالم اصل الھی در محل ماموريت خود بپردازند .خدا میخواھد تا
خانوادهھای بركت گرفته برای تاسيس پادشاھی بھشتی بر روی زمين ،جائيكه قلب مردم سرشار از صلح ،شادی و
خوشحالی است به ويتنس كردن ،آموزش دادن و بركت دادن ھمسايگان خود مشغول شوند .اين نكته عميقترين آرزوی
خدا و راه برای تاسيس خانوادهی ايدهآل است .تنھا زمانی كه خانوادهھای پرھيزگار و يك نظم عمومی وجود داشته باشد
پايه برای پادشاھی بھشتی میتواند تاسيس شود .زندگی خانوادهھای بركت گرفته بايد نمونه و الگو باشد .در اين
صورت دنيای روح ھمكاری كرده و پايه برای چان ايل گوگ را كه به نھضت خانوادگی ھون دوك مرتبط میباشد،
تضمين خواھد كرد .اين چگونگی آفرينش ملت اسرائيل چھارم میباشد .من مايل ھستم تا قدردانی عميق خود را از شما
بخاطر گشايش مركز آموزشی بھشت و زمين چانگ پيانگ و بيمارستان جانگشيم در جھت جريان مشيت الھی اعالم
كنم .مردمی كه با ابتالء به بيماريھای جسمی و روحی ناشی از سقوط رنج میكشيدند ،اكنون میتوانند شفا يافته و در
شادی و خوشحالی زندگی كنند.
نود درصد از بيماريھای بشری ناشی از مشكالت روحی است .ارواح رنجيده خاطر و ارواح پليد در درون وجود
جسمی مردم حضور دارند .تاثيرات منفی آنھا در طی گذشت زمان قويتر میشود و اين مسبب بيماريھای روحی و
جسمی است كه سرانجام به مرگ زودرس میانجامد .شما در طی مراسم پيشكش بيمارستان جانگشيم ،با شادمانی و
مسرت عنوان كرديد" :سرانجام بشريت میتواند از بيماری و رنج و عذاب نجات يابد".
با توجه به كالم شما ،ما برای كمك به ديگران در جھت زيستن در شادی و خوشحالی با تمامی وجود به پيش خواھيم
رفت .ما با متمركز شدن بر كار مركز آموزش روحی بھشت و زمين چانگ پيانگ و بيمارستان جانگشيم به تالشھای
ارواح مطلقا ً خوب و فرشتگان در جھت جداسازی ارواح پليد ،و ھمچنين تالش فرشتگان و پرستاران در معالجهی
مردم از بيماريھا و رنج و عذاب ،سرعت ببخشيم .خانوادهھای بركت گرفته بايد بدانند كه اين كارھا تنھا زمانی امكان
پذير خواھد بود كه آنھا به شما مالزمت كرده و با پيش گرفتن يك زندگی براساس ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت
مطلق در مقامی برای دريافت بخت و اقبال بھشتی قرار بگيرند .آنھا بايد بدانند كه خودشان دارای كليد حل تمامی
مشكالت بوده و بنابراين بايد با پشتكاری بيشتری تالش داشته باشند.
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والدين محترم بھشت و زمين
دنيای روح اكنون به عھدی پا گذاشته است كه در آن میتواند بالفاصله به كالم و بيانيهھای والدين بھشت و زمين پاسخ
بگويد .بنابراين خانوادهھای بركت گرفته بايد بدانند كه ما اكنون در زمانی باورنكردنی زندگی میكنيم كه در آن مشيت
الھی آشكارا زمين و دنيای روح را منور ساخته است .از اينرو آنھا بايد تمامی تالش خودشان را در شھادت دادن به
والدين بھشت و زمين به تمامی بشريت بكار گرفته و يك زندگی در مالزمت به آنھا را پيش گيرند.
خواھران و برادران من و من بطور مداوم به اين میانديشيم كه چگونه مسئوليتھا و وظايف خودمان را به انجام رسانده
و بدينسان خدا و والدين بھشت و زمين را خوشحال كنيم .ما تمامی تالش خودمان را بكار خواھيم گرفت تا شما بتوانيد
در شادی و مسرت باشيد و بطور ھمزمان ما بايد تمامی قلب و قدرتمان را پيشكش كنيم تا شما بتوانيد تمامی آنچه را كه
در حين زندگی بر روی زمين در نظر داريد بواقعيت درآوريد.
اميدوارم كه خانوادهھای بركت گرفته به شما مالزمت كرده و برای انجام مسئوليت ناجی قبيلهای با ارواح مطلقا خوب
و فرشتگان ھمكاری كنند .اين سنتی است كه والدين بھشت و زمين خودشان سرمشق و الگوی آن بودهاند – .سنت ايمان
مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق –
بدنبال "مراسم تاجگذاری پادشاھی خانوادهھای بركت گرفته برای صلح و اتحاد والدين جھان ھستی و والدين بھشت و
زمين" شما با استفاده از مھر چان ايل گوگ ھمه چيز را به ما اعطاء نموديد .بواسطه اين ارثيه ،دنيای روح متمركز بر
ارواح مطلقا ً خوب و خانوادهھای بركت گرفته بر روی زمين يكی شده و در جھت آزادی و رھايی كامل تالشی
عظيمتر را از سر خواھند گرفت .بنابراين من تمامی دنيا ،مخصوصا ً سه كشور مشيتی كره ،ژاپن و آمريكا را برای
تاسيس فعاليتھای نھضت ھون دوك ھهی خانوادگی در ھمراھی با مشيت الھی تازه متمركز بر حزب خانواده تشويق
میكنم .اين امر سلطنت ابدی ،تغييرناپذير ،يگانه و مطلق چان ايل گوگ در سطح درونی و ملت اسرائيل چھارم را در
سطح بيرونی تاسيس خواھد كرد.
برادران و خواھران من و من ،مؤسسين پنج مذھب بزرگ ،تمامی مقدسين ،ارواح مطلقا ً خوب و فرشتگان دنيا ،پيمان
میبنديم كه با ائتالف تمامی قدرتمان ،تمامی تالش خودمان را در مالزمت به والدين بھشت و زمين بكار ببنديم .ما به
كارھا در جھت تكميل قصر اصيل در چانگ پيانگ ،جائيكه شما در آن در آرامش به استراحت بپردازيد ،سرعت
خواھيم داد.
عزيزترين والدين بھشت و زمين ،لطفا ً به ما اعتماد كن ،ما از اين زمان به بعد خواھان سرازير شدن شكوه و افتخار
بسوی شما ھستيم .در سالمتی كامل يك زندگی طوالنی و طوالنی داشته باشيد.
سوم سپتامبر دوھزار و سه
ھونگ جين مون
مركز آموزش روحی بھشت و زمين چانگ پيانگ.
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