كالم والدين راستين ،قانون بھشتی است
برگزيده سخنان دمونيم – بيست و پنجم اوت دوھزار و چھار

در بيست و پنجم اوت دوھزار و چھار در طی مراسم پايانی ھشتاد و ششمين وركشاپ  ۴٠روزه زنان بركت گرفته در
چانگ پيانگ ،دمونيم از تمامی حاضرين خواست تا خانوادهھای بركت گرفتهای بشوند كه به كالم والدين راستين بسان قانون
بھشتی انديشيده و از آن پيروی كنند ،بسان خود او كه به كالم خدا مطلقا ً ايمان داشته و از آن پيروی میكند.

...ما ھميشه آرزو داشته و اميدواريم كه خوشحال بوده و خوب زندگی كنيم .ما اميد آن زندگی را داريم كه ھيچ ارتباطی
با رنج حاصل از بيماریھا و درد و محنت نداشته باشد .و دليل اينكه چرا ما در پی يك زندگی با ايمان ھستيم اين است كه
میخواھيم از طريق ايمان يك زندگی خوب داشته باشيم .ما يك زندگی با ايمان را پيش میگيريم تا بتوانيم در دنيای جسمی
بعنوان شھروندان پادشاھی بھشتی بر روی زمين زيسته و سپس زمانی كه به دنيای روح نقل مكان كرديم ،بعنوان شھروندان
پادشاھی بھشتی در دنيای روح زندگی كنيم .در اينصورت چطور میتوان خوشحال بود و از يك زندگی خوب برخوردار شد؟
دليل موفقيت من در تداوم كارھای چانگ پيانگ اين بود كه من كالم خدا را كلمه به كلمه به خاطر سپرده و تمامی ھمت
و تالش خود را در پيروی از آنھا بكار بردم .خدا به من گفت كه "من میخواھم تو را باور كنم ،ولی برای اينكه چنين كنم،
تو نخست میبايست از آزمون من بگذری ".آزمون او اين بود كه به مدت چھل شبانه روز ،شب زنده داری كنم ،كه قبال در
مورد آن برايتان گفته بودم .شيطان ھم گفت" ،من ھم میخواھم تو را امتحان كنم" و امتحان او چيزی نبود بجزآب كردن يخ
)با گرمای بدنم( .من ھمچنين برای يافتن درخت عشق ،درخت قلب ،درخت مخلوقات ،درخت وفاداری ،درخت بركت و آب
حيات ،شرط ده ھزار بار سجدهی كامل برای ھر كدام از آنھا را برپا كردم.
بعد از انجام و تكميل تمامی اينھا ،خدا ھمچنان به من میگفت "،برای اينكه بتوانی مسئوليت خود را به طور صد در صد
به انجام برسانی ،برای ھر كاری كه من از تو میخواھم انجام بدھی ،بايد استوار و پايدار بوده و ھمينطور بايد از قوانين
خاصی در زندگی روزانه پيروی كنی ".و چنين ادامه داد تا آن قوانين را به من بگويد" :تو بايد از روزی كه وارد زمين
مقدس چانگ پيانگ شده تا زمانی كه آنجا را يكباره ترك میگويی راستين بوده و مسئوليت خود را به انجام برسانی .ھر آنچه
را انجام میدھی بدون ذرهای خطا بايد راستين باشد .تو نه تنھا بايد از روح دمونيم محافظت كنی بلكه بايد جسم ھون مو نيم
را كه روح دمونيم در آن ساكن است ،مورد حفاظت قرار دھی .بايد با ھركسی با محبت رفتار كرده و او را دوست داشته
باشی ،حتی كسانی را كه سنگينترين گناھان را مرتكب شدهاند .تو بايد بدون ھر گونه انتظاری در دريافت چيزی ،خود را در
خدمت كردن وقف كرده و بدون ھيچگونه سستی تالشی مستمر داشته باشی .بايد آماده باشی تا شبانه روز بيست و چھار
ساعته كار كنی ".اينھا سخنان او بود.
نوزدھم ژانويه دوھزار و پنج برابر با دھمين سالگرد آغاز كار چانگ پيانگ است .در طی اين ده سال حتی يكبار
قوانين برقرار شده توسط خدا را زير پا نگذاشتم .من اقتدار و قدرت خدا و والدين راستين را با چشمان خود ديده و به آنھا
ايمان كامل دارم .بدينسان من قادر بودم تا كالم خدا را باور كرده و با تمامی وجودم از آنھا پيروی كنم ،ھمچنين به اين
واقعيت ايمان داشتم كه اگر وظيفه خود را بی چون و چرا به انجام برسانم ،خدا در انجام كارھايم به من كمك خواھد كرد.
من امروز اين چيزھا را با شما در ميان میگذارم چون شما قرقی با من نداريد .شما ھم ھمچنين بايد كالم والدين راستين
را بعنوان قوانين بھشتی درك كنيد و بايد در پيروی از آن عادت كرده و–با توجه به كالم والدين راستين --مسئوليت خود را
به انجام برسانيد .اگر شما فقط بگوئيد كه " ...اوه ،سخنان امروز بسيار خوب و الھام بخش بود و من احساس میكنم كه بركت
گرفتهام" و در ھمين سطح رھايش كنيد ،آنگاه ھيچ نتيجهای از آن حاصل نخواھد شد و ھيچ بھبودی در زندگی شما روی
نخواھد داد.
والدين راستين كالمی را در اختيار ما قرار دادهاند كه درخور اين عصری است كه ما در آن زندگی میكنيم و ما بايد از
آن پيروی كنيم .در ھر دورهی زمانی خاص آنھا از ما خواستند تا )مثالً( ھوم چرچ را آغاز كنيم ،يا )برای بازسازی( به
زادگاھمان بازگرديم و يا ناجی قبيلهمان بشويم .وليكن ما از آن سخنان پيروی نكرديم ،به ھمين خاطر آنھا دوباره از ما می
خواھند تا به زادگاھمان بازگشته و نھضت تونگ بن كيوك پا )خدمت به ھمسايگان و رساندن كالم خدا به آنھا ھمراه با دادن
بركت مقدس به آنھا( را به انجام برسانيم .اگر ھمان اولين بار ما مسئوليت خودمان را به انجام رسانده بودبم ،دليلی وجود
نداشت كه آنھا دوباره از ما بخواھند كه به زادگاھمان بازگرديم .عصر حاضر عصر چان ايل گوگ و ھمين طور عصر بعد
از ظھور بھشت است .معنايش اين است كه تنھا زمانيكه ما به زادگاه خود بازگشته و با ايمان ،عشق و اطاعت مطلق --با
روح ،جسم و ساختار فكری متحد—تونگ بن كيوك پا را به انجام برسانيم ،قادر خواھيم بود تا در شادی و خوشحالی زندگی
كنيم .والدين راستين با اعطای قوانين بھشتی به ما در جھت تبعيت از آنھا ،راه برای برخورداری از يك چنين زندگی را
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گشودهاند .برای اينكه ما در شادی و خوشحالی زندگی كنيم ،آنھا به ما بركت و شكوه ارزانی داشتهاند .ما بايستی اين امر را
بعنوان سرنوشت خود پذيرا شده و با روح ،جسم و يك ساختار فكری واحد در جھت نيل به آن ھدف كار كنيم.
ازاينرو شما نبايد بيانديشيد كه قوانين بھشتی برپا شده توسط والدين راستين ،چيزھای غيرقابل اجرايی ھستند ،زيرا ما
انسانھايی با طبيعت سقوط كرده ھستيم! در درونمان اين تمايل وجود دارد كه با معذوريت به توجيه اعمال خود بپردازيم– .با
اين بيان كه" :بالخره ما انسانھای سقوط كرده ھستيم .ما مرتكب خطا میشويم .ما فقط انسان ھستيم ".نيازی به گفتن نيست كه
اين گفتارھا ھمه اشتباه ھستند .ما بايد تالش داشته باشيم تا بھتر بشويم زيرا ما انسانھايی با دو نوع بدن جسمی و روحی
ھستيم.
وقتيكه ما از اصل الھی سرپيچی میكنيم ،پليدی میتواند براحتی وارد وجود ما بشود .خانوادهھای بركت گرفته ،كسانيكه
فرزندان خدا ھستند ،نبايد قلبشان پناھگاه طبيعتھای سقوط كرده باشد .بعبارت ديگر ما نبايد رشك بورزيم ،حسادت داشته
باشيم ،عصبانی بشويم ،نفرت داشته باشيم ،رياكار باشيم ،حريص باشيم ،خودخواه باشيم ،مغرور باشيم ،شكايت كرده و
نارضايتی نشان بدھيم .وقتيكه ما عصبانيت خود را بروز میدھيم ،ارواح عصبانی بسوی ما ھجوم میآورند ،اگر زن و
شوھری با ھم درگيری داشته باشند ،ارواح پليد براحتی میتوانند به خانوادهی آنھا نفوذ كنند.
من به ياد میآورم وقتيكه اين موضوع را برای مدرسين )مركز آموزشی چانگ پيانگ( توضيح میدادم از مثال مرغھا
استفاده كردم .مرغھا برای تخمگذاری نخست به مرغدانی میروند .اما تخمگذاری بالفاصله بعد از ورود به آنجا صورت
نمیگيريد ،بلكه نخست بايد زمينه برای انجام اين امر فراھم شود .به ھمين شكل ،روحی كه بدرون بدن جسمی ما وارد
میشود ،تقريبا ٌ به دو ماه دورهی زمانی نياز دارد تا در آن ساكن شود .به ھمين خاطر من به اعضاء توصيه میكنم تا ھر ماه
به چانگ پيانگ آمده و ارواح پليد را از وجود جسمی خود جدا سازند.
شما در طی وركشاپ كه در اينجا بودهايد ،ارواح زيادی را از بدن جسمی خود جدا ساختهايد و دربارهی اصل الھی و
دنيای روح --ازطريق والدين راستين—چيزھای بسيار زيادی آموختهايد .به ھمين خاطر نبايد به ھمان مسيری بازگرديد كه
قبل از اين در آن زندگی میكردهايد .من بيشتر از ھر چيز ديگری ،از شما میخواھم تا خانوادهھايی بشويد كه خدا و والدين
راستين بتوانند در آنھا ساكن شوند .شما نبايد فكر كنيد كه خدا و والدين راستين ،والدين ما ھستند و ما فرزندان آنھا ھستيم ،در
نتيجه آنھا ھر زمان كه اراده كنند میتوانند به ديدن ما بيايند .اگر بھرصورتی شرطی را برپا كرده باشيد كه شيطان بواسطهی
آن شما را مورد قضاوت قرار بدھد ،آنھا }خدا و والدين راستين{ نمیتوانند بسوی شما بيايند .تنھا وقتيكه شما در قلبتان آماده
ھستيد تا محل سكونت خدا و والدين راستين بشويد) ،آنھا چنين خواھند كرد ( و شما قادر خواھيد بود تا در خوشحالی زيسته و
مردم كاملی بشويد كه میتوانند پادشاھی بھشت را بر روی زمين و در دنيای روح تاسيس كنند...
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