مروری بر نخستين چھار روز سال ٢٠٠۴
مركز آموزش بھشت و زمين چانگ پيانگ

با طلوع عھد پادشاھی نوين صلح ،سالگرد روز خدای راستين در اول ژانويه برگزار گرديد كه تا چھارم ژانويه
به ترتيب با مراسمھای بيست و يكمين سالگرد روز پيروزی عشق ،سالگرد تولد عيسی پادشاه اسرائيل و سومين
سالگرد روز تاجگذاری خدا دنبال شد.
 .١مراسم سی و ھفتمين سالگرد روز خدا )اول ژانوية دوھزار و چھار(
الف( خالصهای از دعا و سخنان پدر راستين
دعا :در چھارمين سال چان ايل گوك ما وارد عھدی شدهايم كه در آن میتوانيم موطن خدا و عھد پادشاھی صلح
را اعالم كنيم ...ما اكنون وارد چھارمين سال چان ايل گوك شده و میتوانيم ھمه چيز را بر روی زمين پاكسازی كرده
و به شما بازگردانيم ،چيزی كه قرار بود در طی سومين سال چان ايل گوك توسط خانوادهھای بركت گرفته انجام شود.
در اين زمان ما )تاسيس( موطن خدا و عھد پادشاھی عشق خدا را بر روی زمين اعالم میكنيم .بنابراين خدايا ،ای
مطلق ،ای ابدی ،شما میتوانيد در اين عھد آزادانه و با اختيار خودتان به ھمه چيز در آفرينش رسيدگی كنيد .دعا
میكنيم كه شما پادشاه پادشاھان و پادشاه درستكاری شده و براساس پاية متحد ساختن ھمه چيز متمركز بر خواست
شما ،با اختيار والدين بعنوان منشاء عشق ،آموزگار بعنوان منشاء عشق و پادشاه پادشاھان بعنوان منشاء عشق بر
تمامی آفرينش حكمفرمائی نمائيد.
پدر بھشتی دعا میكنيم كه شما بتوانيد در مقام پادشاه پادشاھان بعنوان فاعل در برابر تمامی آفرينش بر جھان
حكومت رانده و ھمه چيز را تحت حاكميت صلح و آزادی ابدی به حوزة بھشتی منتقل نماييد.
پدر بدنبال دعا شعار سال دوھزار و چھار )چھارمين سال چان ايل گوك( را با مضمون زير خطاطی نمودند:

"اعالن )تاسيس( موطن خدا و عھد پادشاھی صلح"
پدر راستين در دعايشان فرمودند كه از طريق "اعالن )تاسيس( موطن خدا و عھد پادشاھی صلح" درواقع ما به
اين عھد پا گذاشتهايم و بعالوه تاكيد فرمودند كه برای انجام اين ماموريت مردم اين عھد بايد قھرمانان پاكی عشق شده و
بايد بدانند كه ما ھم اكنون در عھدی قرار گرفتهايم كه بايد قانون اساسی جديدی را بيافرينيم .پدر راستين ھمچنين تشريح
فرمودند كه چگونه رويدادھای مشيت شدة گذشته در مسير آمادگی برای اين روز رخ داد ،اينكه چگونه مراسم
تاجگذاری خدا برپا شد ،اينكه چگونه تمامی مخلوقات در عھد قديم فدا شدند ،اينكه چگونه مراسم سوزاندن مقدس برپا
گرديد ،و چرا او مراسم ازدواج مقدس والدين بھشت و زمين و بازگشايی چان ايل گوك ،اعالن انتقال بزرگ به حوزة
تحت تسلط ايدهآل آفرينش و كشور اسرائيل چھارم را ابالغ كرد .براساس اين پايه ايشان ادامه دادند كه ما در عھد
موطن خدا قرار داشته و نه تنھا نبايد تمامی آن چيزھای آماده شده در طی عھد مشيت شدة رستگاری از طريق غرامت
و تمامی آن چيزھايی كه ردپای شيطان را با خود به ھمراه دارند ،بياد بياوريم ،بلكه بايد آنھا را فراموش كرده و ھمه
چيز را براساس سلطة نوين خدا سازماندھی كنيم.
پدر راستين قويا ً تاكيد فرمودند كه قانون اساسی كه عھد موطن خدا را تحت حمايت قرار خواھد داد ،براساس كالم
والدين راستين ،كالم ھون دوك ھه ،برپا خواھد شد .اكنون كه قوانين دنيای انسانی در اين عھد كاربردی ندارند ،ما
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بايستی تحت روش والدين راستين ،آموزگار راستين و مالك راستين زندگی كنيم .از آنجائيكه پدر راستين به تمامی شما
اجازه دادهاند تا مقام مالك چان ايل گوك را به ارث ببريد ،تمامی شما بايد تا زمان فرارسيدن عھد اتحاد كامل متمركز
بر بستگان و خويشاوندانتان -درمقام ملت شما -اكنون در مقام سروران موطن خدا و شھروندان چان ايل گوك زيسته و
بعنوان شھروندان پادشاھی بھشتی با قلبی واحد )سرسپرده( ،جسمی واحد ،فكری واحد و يك ھماھنگی واحد زندگی
كنيد.
 دستوالعمل (١عھد كمال پيمان خانواده
ما بايد خانوادهھايی بشويم كه مفتخرانه با چنين عباراتی اظھار میدارند" ،خانوادة ما بعنوان سرور چان ايل
گوگ  "...روح و جسم بايد يكی شوند آنچنانكه شوھر و زن بايد يكی شوند .شما به پايهای از عشق نياز داريد كه اصل
اتحاد بتواند در نقطه مركزی حوزة كروی آن برپا شود .بايد يك نسب خونی متمركز بر زندگی وجود داشته باشد كه
بترتيب آن ھم متمركز بر عشق خواھد بود و براساس پاية آن نسب متحده دروازهھای بھشت گشوده خواھد شد .دليل
اينكه ما در عھد قديم مخلوقات را ،در عھد جديد پسر را و در عھد تكميل شده والدين را فدا كردهايم ھمه برای خاطر
پيمان خانواده بود.
 (٢عھد استفاده از نمك و شربت مقدس مخصوص
ما توسط پيمان خانواده آزاد شدهايم ،ولی چون دنيای حوزة قابيلی ھنوز باقی مانده است ،برای انجام "تونگ بنگ
كيوك پا" )به معنای خدمت و ويتنس در ميان ھمسايگان و اجتماع( به نمك و شربت مقدس مخصوص نياز داريم .چون
خدا تنھا زمانی میتواند در موطن خود سكنی گزيند كه ھابيل و قابيل با يكديگر متحد بشوند ،در نتيجه بايد برای خاطر
موطن خدا بين ھابيل و قابيل اتحاد وجود داشته باشد.
 (٣استقرار كامل خلوص ،پاكی نسب خونی ،پاكی روابط جنسی و عھد ھماھنگی و اتحاد
ما نه تنھا قبل از ازدواج بلكه بعد از ازدواج نيز به پاكی نياز داريم .شما با حفظ پاكی خودتان ،نسب خونی پاك
خودتان را نيز حفظ میكنيد .نسب خونی بايد پاك باشد .شما مسئول ھستيد تا نه تنھا در سه نسل در حين حياتتان بلكه
بايد در طی نسل چھارم و بعدھا تا به ابد ،پاكی خود را تقديس كرده و آن را حفظ كنيد.
 (۴مراسم تولد دوباره ،مراسم رستاخيز ،حوزة زندگی ابدی و حوزة تطھير
حتی اگر در مراسمھای تولد دوباره ،رستاخيز و عھد زندگی ابدی شركت كرده باشيد ولی اگر ھنوز چيزی بشكل
درونی نقص دارد ،بايد آن را حل و فصل كنيد .پدر فرمودند "ما از طريق مراسم تولد دوباره حتی بايد نطفه را و از
طريق مراسم رستاخيز كودك را بازسازی كنيم .سپس بايد جوانانی را كه از طريق مراسمھای تولد دوباره و رستاخيز
طی طريق كردهاند ،به مراسم بركت ھدايت كنيم.
 (۵وقف كردن برگزيده سخنان پدر راستين
ما بايد تمامی چھار صد جلد از سخنان پدر راستين را به ارث ببريم .مسئولين بايد از تمامی اعضاء بخواھند تا
اين چھار صد جلد كتاب را كه بزودی منتشر خواھد شد خريداری كنند .ھمه چيز بايد براساس موطن خدا آغاز شود .به
آثار گذشتـه زندگی خود افتخار نكنيد .از آنجاييكه تمامی شما بايد پسران و دختران از خود گذشتهای بشويد كه بتوانيد در
مالزمت به خدا به راه ميھن پرست ،مقدس و پسران و دختران الھی برويد ،بايد با رنج و عذاب آغاز كنيد .مقدر شده
است كه از طريق رنج و عذاب وارد بھشت شويد .بنابراين به والدين راستين مغروض نبوده ،بلكه فردی بشويد كه
تمامی رنجشھا را از بين خواھد برد .اكنون بايد اصول برپا شده براساس كالم پادشاھی بھشتی را قانونگذاری كنيم و
آنھائيكه اين قوانين را دريافت میكنند بايد آن را به مرحلة اجرا درآورند.
 (۶ھمه چيز براساس موطن خدا آغاز خواھد گرديد.
نقطة جدائی سومين و چھارمين سال چان ايل گوك ،يك نقطة انتقالی بزرگ است .ما بايد ھمه چيز گذشته را از
خاطر برده و انكار كنيم و اكنون بايد برای تاسيس جديد ھمه چيز براساس موطن خدا به پيش برويم .آن ارزشھا بايد در
جھت موطن خدا بواقعيت درآيد.
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 (٧اتحاد روح و جسم
اكثر اعضای پنج حس -چشمھا ،بينی ،زبان ،گوشھا -در چھرة ما قرار دارند .درست بسان پنج حس كه در ارتباط
با چشم ھستند ،شما بايد روابط متقابل بوجود آورده و با اين اعتماد كه ھيچ چيزی تغيير نخواھد كرد ،با شھامت ھمراه
با اعتماد بنفس در پيشگاه خدا قرار گرفته و وراثان شاھزاده و شاھدختھای قابل ستايش بشويد.
خدا در انتظار موطن خود و انسانھا در انتظار پادشاھی صلح بودهاند .بنابراين ما بايد پسران و دخترانی بشويم كه
بتوانند اشك پرھيزگاری و وفاداری ريخته و بدون ھيچ اشكالی در برابر تمامی آفرينش قرار گرفته و بدون ھيچگونه
شرمندگی از زمين قدردانی كنند .از آنجائيكه برای نخستين بار روز خدا براساس موطن خدا آغاز گرديد از اين به بعد
تمامی روزھای مقدس براساس پايه موطن خدا شروعی تازه خواھند داشت .اكنون متمركز بر روز خدا تمامی روزھای
مقدسی را كه ما گرامی داشته و جشن میگرفتيم ،میتوانند تنظيم شوند .ما يك سنت تازه را برپا خواھيم كرد.
 .٢بيست و يكمين سالگرد روز پيروزی عشق )دوم ژانوية دوھزار و چھار(
پدر راستين در دوم ژانويه كه برابر با سالگرد روز پيروزی عشق بود ،فرمودند ،ما بايد حوزة اتحاد روح و جسم
متمركز بر ريشة عشق ،زندگی و نسب خونی خدا را تاسيس كنيم .گنجينة نھضت ھماھنگ واقعيتھای آشكار كنندة
اصول دنيای روح خواھد بود .منابع دنيای روح يكبار ديگر بر شما اشكار گرديد تا اينكه وقتی به حوزة بھشت وارد
شديد ،ھونگ جين نيم ،فرمانده كل ،بتواند راه بسوی آن پيروزی را به شما نشان بدھد .شما بايد چنان انقالب قلبی
درونی و بيرونی بوجود آورده و روح و جسم خود را بطور مطلق متحد كنيد .اين حوزة آزادی زمين خواھد بود .دنيای
اتحاد و يگانگی و استقرار كامل خلوص ،پاكی نسب خونی و پاكی روابط جنسی مرتبط با زندگی و نسب خونی راستين
متمركز بر عشق راستين خدا –زيستن برای خاطر ديگران -سنت والدين راستين بھشت و زمين است .ما بايد بدانيم كه
عھد پادشاھی صلح زمانی تاسيس خواھد گرديد كه اين دنيا تا به حد قلة درخشان موطن خدا ترفيع يابد .تنھا كسانی كه
مصمم شدهاند تا به راه فرزند خلف ايدهآل و وفادار كه پدر در دنيای تازه نشان داده است بروند و خانوادة پسران خلف،
ميھن پرستان ،مقدسين و پسران و دختران الھی را در پيشگاه خداوند بوجود آورند ،قادر خواھند بود تا به مقام ايدهآل
پسران و دختران اصيل نائل آمده و تمامی ديوارھای دنيای روح را فروريخته و شاھزاده و شاھدختھای دنيای قلب
بشوند.
اكنون عھد قانون است .بدانيد كه خدا ھزاران سال تاريخ بازسازی از طريق غرامت را تحمل كرد تا قوانين دنيای
روح بتواند در مقام مركزی قرار گيرد .بدانيد كه پدر ،يعنی كسی كه به تنھايی در اين مسير گام برداشته و صليب را
بدوش كشيده است ،پدر راستين ما است و ما بعنوان پسران و دختران او بايد بطور مستقيم به آن عشق ،زندگی و نسب
خونی پيوند خورده و ھرگز آن قلبی را كه بعنوان شاھزاده و شاھدخت در دورهای عملی گام برمیدارد ،از دست
ندھيم ،شاھزاده و شاھدختھايی كه مسئوليتھای باقی مانده را به انجام خواھند رساند .اين اخطاری است ك من برای شما
دارم ،دعا میكنم كه شما شاھزادة انقالب قلب بشويد .شما فقط با انقالب وجدان نمیتوانيد روح و جسم خود را متحد
سازيد.
بنابراين ما با اين كالم به موطن خدا و عھد پادشاھی صلح وارد میشويم .پدر وارد شده و با قلبی خالصانه به ما
اخطار میدھد.
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 .٣سرويس يادبود برای تولد عيسی مسيح )سوم ژانوية دوھزار و چھار(
مسيحيت تا به اين زمان تولد عيسی را در روز بيست و پنجم ماه دسامبر جشن میگرفته است ،اما از طريق
روابط روحی آشكار شده است كه روز دقيق تولد عيسی سوم ژانويه میباشد .والدين راستين ھمراه با مراسم تاجگذاری
عيسی كه قبل از اين در بيست و دوم دسامبر دوھزار و سه برگزار شده بود ،يك مراسم باشكوه برای روز راستين تولد
عيسی پيشكش نمودند.
والدين راستين در اين روز اشاره فرمودند كه "چون ما موطن خدا و عھد پادشاھی صلح را اعالم كردهايم ،عھد
آن پادشاھی صلح از اين زمان به بعد آغاز میشود .مدتھا طول كشيد تا ھمه چيز از طريق پدر راستين بطور رسمی
آشكار شود .من در طی چھل سال گذشته در حال آمادگی بودهام .دنيای شيطانی قابيل است .شما بايد بدانيد كه بدنبال
گشايش ديوارھای فردوس و بھشت و رفتن به ورای ھمه چيز در دنيای شيطانی ،متمركز بر حوزة بھشتی ،متمركز بر
حوزة ھابيل ،مرتبط با ھشت مرحله كه با جھنم شروع شد) ،سرانجام( شكل گيری كشور نوع ھابيلی بشكل درونی آغاز
گرديده است".
 .۴سومين سالگرد مراسم تاجگذاری خدا )چھارم ژانوية دوھزار و چھار(
در طی مراسم يادبود سومين سالگرد روز تاجگذاری خدا پدر راستين بر نكات زير تاكيد كردند:
 (١ما بايستی به ورای عھد انقالب غرامت برويم.
بواسطة سقوط ،جسم تحت تسلط شيطان قرار گرفت و ناسازگاری بين روح و جسم را به ارمغان آورد و تمامی
جھان ھستی زير بار غم و اندوه فرو شدند .بنابراين ما بايد تمامی روابط مربوط به شيطان را قطع كنيم .سپس
میبايست با تاسيس شرطھای غرامت ،انقالب غرامت را بوجود آوريم.
 (٢ما بايستی به ورای عھد انقالب وجدان برويم.
نسب خونی بايد تغيير كند .راه عشق ،راه زندگی و راه نسب خونی بايد تغيير كند .چون اين در مقامی است كه
آدم و حوا در آن سقوط كرده و رشد كردند ،و از آنجائيكه وجدان توسط وجود جسمی به اين سو و آن سو كشيده شده
است ،الزم است تا تمامی شما به ورای مرحلة انقالب وجدان رفته و بتوانيد با فتح كردن قلة انقالب ،متمركز بر وجدان
تمامی چيزھای مربوط به دنيای شيطانی را ھضم كنيد.
 (٣ما بايستی به ورای عھد انقالب قلب برويم.
ما بايستی نسب خونی را در سطوح فردی ،خانوادگی ،قومی ،ملی ،كشور و جھان ھستی پاكسازی كنيم .اگر
نتوانيد با حوزة قلب بركت ھمراه بشويد ،قادر نخواھيد بود تا به بھشت پا بگذاريد .حتی اگر با انقالب وجدان متحد
بشويد ،تا زمانيكه نتوانيد استقرار كامل سه حوزة بزرگ خانواده را كه سه حوزة پادشاھی و چھار حوزة بزرگ قلب را
بر روی زمين از دست داد به ارمغان آوريد ،حوزة قلب مرتبط به خدا ،والدين راستين ،فرزند ،و قبيله در خطر خواھد
بود .ما بايستی انقالب قلب را بوجود آوريم كه متمركز بر آن پايه ،موطن خدا و عھد پادشاھی صلح طلوع خواھد كرد.
كانون خانواده -ايران
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