اعالن عصر استقرار والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و
زمين و والدين بھشت ،زمين و بشريت
بيست و دوم فوريه سال دوھزار و چھار
 برگزيده دعای پدر راستين:پدربھشتی دوست داشتنی و عزيز! امروز بيست و دوم
فوريه ،چھارمين سال چان ايل گوگ ،چھارمين روز سبت
اين ماه است .ما امروز به ھمراھی تمامی خانوادهھای بركت
گرفته بر روی زمين ،از سی و شش زوج بركت گرفته و
آنھائی كه متمركز بر پنج تن از مقدسين بزرگ در دنيای
روح مرتبط شدهاند ،در اينجا گرد ھم جمع آمدهايم .آدم و حوا
كه با روشی مطلق متمركز بر ايمان مطلق ،عشق مطلق،
توسط پدری وفادار و مطلق ھمراه با قلب ،وجود ،طرز فكر
و عمل متمركز شدهی فداكارانه آفريده شدهاند ،قلب ،وجود و
اعمالشان را وقف كردهاند .بنابراين ،در امتداد نقطهی
تاريخی تحول بازسازی از طريق غرامت برای كمال دنيای
متحده و پای بند به روابط جنسی ،نسب خونی پاك و عفت و
پاكدامنی ،من در اين روز ،بيست و دوم فوريه پيروزی را اعالم كرده و متواضعانه خواھشمندم كه اين روز را به
خاطر داشته باشيد.
دعا میكنيم تا استخوان ،پوست و گوشت تمامی موجودات جھان ھستی يكباره متحد شده و متمركز برعشق والدين
راستين در اين روز مستقر شوند .دعا میكنيم تا حاكميت عشق بر آفرينش بتواند در جھت حاكميت شاه شاھان بر پايه
ی خانوادهی مطلق )بر اساس پايهی( پيروزی شما ھدايت شود .دعا میكنيم كه شما بتوانيد پيشكش ما را در اين روز
در خور ستايش ،با شكوھی سزاوارانه پذيرا شويد .دعا میكنيم كه ھمراه با دعای امروز ،درد و رنج تلخ والدين
راستين برطرف شده و اين روز به عنوان روز انتقال ثبت گردد .دعا میكنيم كه )دنيای كمونيسم( كشورھای چين و
شوروی متمركز بر كرهی شمالی و دنيای آزاد متمركز بر كرهی جنوبی بتوانند در پيشگاه شما متحد شده و پايهی ابدی
پيروزی )مطلق ،تغيير ناپذير و يگانه و ھمينطور پايهی پيروزی خانوادهی ابدی برای حاكميت پيروزمندانهی عشق(
شما بشوند .تمامی اينھا را به پيشگاه شما گزارش میدھيم و دعا میكنيم كه شما اينھا را با شادی پذيرا شويد .تمامی
اينھا را به نام والدين راستين اعالم میكنم .امين ،آمين ،آمين.
 برگزيده سخنان پدر راستين:معنا و مفھوم اين روز ،بيست و دوم فوريهی چھارمين سال چان ايل گوگ ،میتواند در عدد شش متمركز بر عدد
چھار يافت شود .از اين روز دورهی استقرار كامل والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين ،و والدين بھشت ،زمين
و بشريت آغاز میشود.
از اينرو خدای نامرئی در دنيای روح در قالب واقعی والدين
راستين آشكار گرديده و متمركز بر اين پايه ،پايه برای تمامی
موجودات در تمامی دنيای روح برای ھمكاری در فعاليتھای
روی زمين تاسيس شد .از آنجائيكه اين روز بر اساس اعداد
چھار و شش ،اعداد غرامت و آزادی ،واقع شده است ،والدين
راستين كه براساس استقرار كامل و آزادی والدين جھان
ھستی و والدين بھشت ،زمين و بشريت ،بعنوان تجسم واقعی
خدا بر روی زمين ظاھر شدهاند ،تا تمامی ديوارھای شكل
گرفته در سطوح فردی ،خانواده ،قبيله ،و جھان ھستی از
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زمان باغ عدن تا به اين زمان را ھموار كنند .ھمانطور كه ما اين روز را بر اساس پايهی خانواده – چھار پايهی
اساسی -در جھت پرداخت غرامت برای عدد شش در نظر گرفتهايم ،عميقا دعا میكنيم تا استقرار كامل و آزادی
والدين جھان ھستی و والدين بھشت ،زمين و بشريت بواقعيت درآيد .از اينرو ما بايد آگاه باشيم كه دروازهھای بھشت
آزاد بر روی زمين و ھمينطور در دنيای روح ھمراه با دروازهھای دنيای روح و خانوادهی استقرار كامل و آزاد
والدين جھان ھستی ،بھشت ،زمين و بشريت گشوده شدهاند.
)در اين بخش از سخنان پدر راستين از ھمگان خواستند تا اين جمله را تكرار كنند" (:آرزوی خدا استقرار كامل و
آزادی والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين و والدين بھشت ،زمين و بشريت بوده است!" تنھا زمانی كه خانوده
ی آدم عشق ،زندگی و نسب خونی خدا را به ارث برده و خانوادهی بركت گرفته بعنوان ايدهآل آفرينش خدا آغاز گردد
و بدينوسيله تمامی كائنات ،جھان ھستی خدا شوند ،اين امر تحقق خواھد يافت .ھمانطور كه ما بر اساس اين پايه ،اين
روز را در نظر گرفتهايم ،پس از تاسيس حوزهی آزادی عدد ده ،بعنوان تركيب اعداد شش و چھار بر روی زمين و
در دنيای روح ،من در اين روز پيروزی را اعالن میكنم.
با شادی دعا میكنيم كه شما نيروی ابدی پادشاھی خانواده
ی بھشت شده ،براساس پايهی كار و تالش سخت والدين
راستين مقام مالك و سرور راستين را به ارث برده و با
شكوھتر از پادشاه پادشاھان بطور ابدی با اختيار
فرمانروائی استقرار كامل و آزادی والدين جھان ھستی و
والدين بھشت و زمين و والدين بھشت ،زمين و بشريت بر
تمامی جھان ھستی حكمرانی نمائيد .من به نام والدين
راستين اعالم میكنم كه پادشاھی مركزی و آزادی تمامی
ملتھا و استقرار كامل والدين جھان ھستی و والدين بھشت و
زمين و والدين بھشت ،زمين و بشريت در جھت دنيايی با
صلحی بيكران و ابدی پيشرفت خواھد كرد .ما دعا میكنيم
كه شما با شادی اينھا را پذيرفته و بر اساس اين پايه بر
تمامی مخلوقات حكمفرمايی نماييد .من با خوشحالی و بنام
والدين راستين گزارش می دھم .آمين آمين آمين.
اكنون آغاز دورهای است كه در آن بايد متمركز بر خانوادهی مرتبط با حوزهی متحدهی والدين بھشتی و والدين
زمينی ،به ورای سطح خانواده رفت .اكنون بھار فرارسيده است و اين اولين بھاری است كه خدا ديده است و دورهای
برای عشق و بركت بر روی زمين میباشد .عدد شش براساس عدد چھار میباشد .امروز چھارمين سبت اين ماه بوده
و از امروز به بعد عصر خانوادهی مطلق خواھد بود كه در آن والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين و والدين
بھشت ،زمين و بشريت بطور كامل بواقعيت درخواھند آمد .بنابراين شما )اعضای خانواده( بايد سرور خانواده شده و
بھشت و زمين را از والدين به ارث برده و برای تاسيس چھار پايهی اساسی و طايفه بر اساس سطح خانواده زيسته و
دعا كنيد .لطفا اصول پيمان خانواده را بطور مطلق حفظ )و اجرا( نمائيد.
بواسطهی اعالن اين امر توسط والدين بھشت ،زمين و بشريت در حوزهی بھشت و زمين ،ھيچكسی توان گريز از اين
اقبال بھشتی را نخواھد داشت .با اينكه دنيای شيطانی سعی در مخالفت داشته است اما اكنون زمان ورود به حوزهی
خدا ،والدين بھشت و زمين ،میباشد كه در آن حوزه )شكلگيری( ملت خدا شروع خواھد شد .ازاينرو والدين بھشت،
زمين و بشريت میتوانند براساس پايهی آزادی بھشت ،زمين و جھان ھستی بدون ھيچ مانعی كار كنند .ما براساس اين
پايه با متحد ساختن سه نسل خانوادهی خودمان به عصر چان ايل گوگ رھا و آزاد پا میگذاريم.
بواسطهی خانوادهی كامل شده متمركز بر كمال پيمان خانواده ،خدا سرور و مالك نبوده بلكه شما صاحبان خانوادهھای
بھشت ،زمين و بشريت سرور و مالك میباشيد .بواسطهی اينكه آدم ساكن روی زمين صاحب اختيار دنيای روح نيز
میباشد ،او بطور ھمزمان آموزگار بوده و ھمچنين در مقام پادشاه قرار گرفته است .بنابراين اكنون زمان حركت
بسوی يك دنيای پيشرفته فرا رسيده است و در نتيجه اين حاكميت صلحآميز متمركز بر پادشاھی خدا خواھد بود.
يك زوح فاعلی اميد دارد كه وجود دومش در مقام وارث از خود او بھتر شود .لطفا ً به خاطر داشته باشيد كه
خانوادهھای ما سروران چان ايل گوگ میباشند .خدا تا به اين زمان نمیتوانست از عبارت مال من )مال ما( استفاده
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كند ،زيرا ھنوز به استقبال بھار نرفته بود .بنابراين ھمانطور كه قرار بود شش ھزار سال پيش انجام شود ،شما اكنون
بايد خانوادهھايی بشويد كه در آن بعنوان سرور جوانه زده ،شكفته و به ميوه نشسته و به مقام پسر و دختر خلف ،و
شھروندان وفادار نائل شويد .اگر از چنين چيزی تبعيت نكنيد نابود خواھيد شد .تمامی شما كسانيكه در اين مراسم
مخصوص شركت جستهايد بايد قدردان باشيد .امروز سنگ بنا و پايهای برای بركت باشكوه و فوقالعادهای میباشد.
فصل بھار مھم است .لطفا به اين بيانديشيد كه والدين بھشت ،زمين و بشريت در حال استقرار كامل ھستند .ما تا به اين
زمان قادر به استفاده از عبارت ما نبوديم .شما بايد بدانيد كه كه عبارات خانوادهی من و خانواده ما بسيار مھم ھستند.
شما بايد بدانيد كه اگر از اين به بعد سقوط كنيد به جايگاھی ھراس انگيزتر از جايگاه آدم و حوا بعد از سقوط نزول
خواھيد كرد .شما نبايد اقدام به كاری كنيد كه باعث شرمندگیتان باشد .لطفا به استقبال بھار برويد كه در آن می توانيم
فرياد مان سی )جاويد باد( سر بدھيم .لطفا بخاطر اين اقبال بھشتی ھمراه با ميوه و محصولی ابدی قدردان باشيد.
سھل انگارانه و نامرتب سخن نگوييد .در يك چنين روز بھاری از كلمات ناباب استفاده نكنيد .تصميمی تازه بگيريد .از
آنجائيكه تصميم گيری خدا تصميم گيری من است ،ما بايد بسيار موقرانه سخن بگوييم .شما بايد از اين حقيقت
شگفتانگيز آگاه بشويد كه امروز نقطهی شروع استقرار كامل والدين بھشت ،زمين و بشريت در خانوادهی ما –در دو
دنيای روح و جسم -است .شما بايد بر اساس اين استاندارد زندگی كنيد.
بھار به چه كسی تعلق دارد؟ به "من" تعلق دارد! اين دوره برای به ارث بردن مقام بھشت ،زمين و بشريت از جانب
خانوادهھای بركت گرفته میباشد .خدا دارای خصوصيات دوگانه ھمراه با طبيعت مذكرانه است .او به بدن جسمی نياز
دارد .او بايد از طريق والدين بھشت و زمين بر روی زمين به مقام والدين بھشت زمين و بشريت دست يابد .او تا به
اين زمان نتوانست در مقام مادر ظاھر گردد .اما از امروز مادر راستين دارای شكوه و عظمت ظھور ماھيت ھيانگ
سنگ )يا شكل بيرونی( او خواھد بود.
بواسطهی بازسازی تاريخ از طريق غرامت و اعالن بھار تازه از جانب والدين راستين ،اكنون آنھا میتوانند بر روی
زمين ساكن شده و بطور آزادانه ظاھر شوند.
مثبت مطلق میتواند منفی مطلق را بيافريند .خانوادهھای نمايندهی والدين )خدا( اول ،دوم و سوم با تولد دادن به پسران
و دختران خود مقام والدين بھشت ،زمين و بشريت را به ارث میبرند .بواسطهی استقرار والدين بھشت ،زمين و
بشريت ،ما اكنون میتوانيم نتيجه ارائه بدھيم .اكنون ما خانوادهی والدين بھشت ،زمين و بشريت ھستيم.
اعداد چھار و شش اعدادی بودند كه شيطان از آنھا برای مسدود ساختن بھشت استفاده كرده بود .به ھمين خاطر والدين
جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين و والدين بھشت ،زمين و بشريت ظاھر گرديده و در روز بيست و دوم فوريه سال
چھارم چان ايل گوك اين اعداد را بازسازی كرده و حوزهی عدد ده را نيز آزاد ساختند.
اكنون شھر ياسو )در جنوب كره( شھری است كه نمايندهی والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين و والدين
بھشت ،زمين و بشريت میباشد .من نسبت به كشورھای آمريكا و كره عالقهی بيشتری به اين شھر دارم .ما با تمركز
انديشه میتوانيم به ھر چيزی دست پيدا كنيم .لطفا ً در استقبال از بھار تازه پيشگام شويد .اگر نتيجهای عايدتان میشود
بايد تمامی آنھا را به حضور مالك و سرور بياوريد .حوزهی حاكميت والدين بھشت ،زمين و بشريت به دختران و
پسران والدين بھشت ،زمين و بشريت ،بعنوان نمايندگان تمام عيار آنھا ،تعلق دارد.
سفيران صلح در صورت برخورداری از قلبی ميھن پرستانه در مقايسه با كرهایھا در مقامی باالتر ازشھروندان
كرهایھا قرار خواھند گرفت .اكنون زمان مشاھدهی دنيای روح فرارسيده است .لطفا باالترين تالشتان را در ويتنس
كردن بكار بگيريد و لطفا با توجه به استانداردھای دنيای روح زندگی كنيد/.
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