برگزيده سخنان و دستورالعملھای والدين راستين به خانوادهھای بركت گرفته
در طی سه روز اول سال دوھزار و پنج
نھم ژانويه دوھزار و پنج
در اين سال نو و شروع تازهی پنجمين سال چان ايل گوك،
بركات والدين راستين متعال بھشت ،زمين و بشريت شامل حال
شما و خانوادهھای گرامی شما باشد.
مراسم روز خدای راستين امسال  --پنجمين سال چان ايل
گوك --متمركز بر والدين راستين متعال بھشت ،زمين و بشريت،
با شركت بيش از ده ھزار نفر از اعضاء و خانوادهھای بركت
گرفته از نقاط مختلف جھان در مركز آموزشی روحی چانگ
پيانگ برگزار گرديد .روزھای دوم و سوم ژانويه نيز بترتيب با
برگزاری مراسم بيست و دومين سالگرد روز پيروزی عشق،
مراسم سالروز تاجگذاری پادشاھی خدا و سالروز تولد عيسی
سپری شد .والدين راستين خواستند تا بعنوان يك شرط تمامی
اعضاء در طی اين سه روز در چانگ پيانگ در ھمراھی با آنھاباشند.
بدينوسيله نكات مھم و دستورالعمل ارائه شده توسط والدين راستين را در طی اين سه روز به حضور گرامی شما تقديم
میكنيم ،با اين اميد كه چراغ راه تمامی ما در جھت انجام مسئوليتھايمان در مسير ورود به چان ايل گوك باشد.
پدر راستين در دعای نيمه شب اول ژانويه با سخنان گرمی بخش خود به قلب خدا كه مشيت الھی را برای بازسازی
نسب خونی و مالكيت راستين از دست رفته بواسطهی سقوط بشر ھدايت میكرده است ،آرامش داده و يك شروع تازه را برای
ساختن كشور پادشاھی بھشتی اعالم نمودند.
 .١شعار سال :بياييد ايدهآل چان ايل گوك درونی و بيرونی را بواقعيت درآوريم.
پادشاھی درونی بھشتی و پادشاھی بيرونی بھشتی :چان ايل گوك كشوری است كه در آن دو نفر يكی میشوند .روح و
جسم يكی میشود ،مرد و زن يكی میشوند و والدين و فرزند يكی میشوند .درونی به معنای خدا و بيرونی به معنای والدين
راستين میباشد .اگر شما اين جمله را باز كنيد آنگاه چنين خواھد شد" :عصر پادشاھی صلح و اتحاد جھانی" .چان ايل گوك،
پادشاھی صلح است ،اما دنيای درونی چان ايل گوك در نيل به كمال ناتوان بوده است ،زيرا تنھا از طريق دنيای بيرونی چان
ايل گوك چنين چيزی انجام خواھد گرفت .از آنجائيكه بھشت و زمين كامالً نابود شدند ،بايد از طريق بدن جسمی بيرونی در
ھم ادغام شوند و اين ائتالف ھمان چان ايل گوك بيرونی و درونی است.
 .٢ظھور عصر پادشاھی صلح و اتحاد جھانی
شما بايد متمركز بر پسران و دختران خود ،خانوادهھای فرزندان خلف ،ميھن پرست ،مقدس و دختران پسران الھی را
بوجود آوريد كه بعنوان نمايندهی پدر و والدين ،در مقام نمايندهای قرار میگيرند كه به يك خط ،يعنی به يك نسب خونی واحد
مرتبط شدهاند كه از طريق آن شما با ايستادن بر اين پايهی جھانی ،نبايد بميريد بلكه بايد تمامی آن چيزھای از دست رفته در
باغ عدن را بازيابيد .در نقطهی اوج پايهی آزادی و رھايی كامل ،خانوادهھا ،ملتھا و بھشت و زمين به بھشت و زمين آزاد
شدهی مرتبط به نسب خونی عشق مبدل میشوند .چيزی كه در آن ھيچگونه مرزی در درون خانوادهھا ،كشورھا و يا در ھيچ
جای ديگری ديده نخواھد شد و والدين راستين قھرمانان آن حوزه قلمداد خواھند شد .به خاطر بسپاريد كه تنھا پس از آن است
كه پادشاھی بھشت بر روی زمين و در دنيای روح آزاد شده و عصر صلح فرا خواھد رسيد كه در آن ما میتوانيم در
مالزمت به خدا از حاكميت صلح بازسازی شده و كامل برخوردار باشيم .بنابراين "من" كسی است كه میتواند پادشاھی صلح
و اتحاد جھانی را به كمال برساند ،و "من" كسی است كه پادشاھی چان ايل گوك را به انجام خواھد رساند.

 دو موردی كه خدا میخواھد آنھا را برپا كند: .١نسب خونی
ما نسب خونی راستين را از دست دادهايم .مھمترين چيز از دست رفته كه حتی از عشق و زندگی مھمتر است ،نسب
خونی است .بدون عشق و زندگی نسب خونی تكوين نخواھد يافت ،بھمين خاطر میخواھد با آنھا باشد .نطفهی عشق راستين و
بدن عشق راستين در درون نسب خونی نھفته و با آن در ارتباط است .بدون نسب خونی ،عشق و زندگی كامالً از بين خواھند
رفت .تنھا در صورت حفظ نسب خونی است كه آن چيزی كه عشق دريافت كرده است توانائی بقاء را خواھد داشت .نسب
خونی ميوهی اصيلی است كه به بدن جسمی زن و يا پدر رخصت زيستن و يا تداوم حركت میدھد .نسب خونی ميوهی عشق،
ميوهی زندگی و ميوهی شادی است كه با ارادهی آزاد والدين آفريده شده است. .
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خدا برای برداشت محصول در فصل پاييز ،خاك را در باغ عدن پرورش داد .ايدهآل خدا آن بود كه بگذارد تا گل عشق
راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين از طريق پسران و دخترانش شكفته شده و آنھا را بعنوان مالكين عشق درونی،
مالكين زندگی درونی و مالكين نسب خونی درونی بپروراند.
 .٢مالكيت
در باغ عدن ،خدا قصد داشت تا بدنبال ازدواج آدم و حوا ،تمامی حق مالكيت خود را به آنھا منتقل كند ،وليكن قبل از فرا
رسيدن چنين روزی آنھا سقوط كردند و شيطان حق مالكيت را تصاحب كرد.
عشق ورزيدن كامل به دشمن ،به ما توانايی آن را میدھد تا به استقبال پنجمين سال چان ايل گوك برويم كه مبشر عصر
آزادی بر روی زمين و در دنيای روح میباشد .اكنون تمامی اجداد در دنيای روح بركت گرفته و تمامی دنيای روح و دنيای
جسم بطور ابدی و كامل در عصر پادشاھی بھشتی صلح برابری و آزادی خدا تداوم خواھد داشت ،كه اين امر از امروز آغاز
میشود.
 دستورالعملالف( ازدواج بين نژادھا و فرھنگھای متفاوت
شما بايد ازدواج بين افراد از فرھنگھا و نژادھای مختلف را گسترش بدھيد .ھر چه بيشتر چنين ازدواجھايی بين افراد از
جناحھای دشمن برپا شود ،ھمبستگی بيشتری شكل میگيرد كه ھيچكسی يارای از بين آن را ندارد .خدا با شادی و شيطان با
افسردگی به آن نظر خواھند دوخت .شما در خانوادهی خودتان بدنبال صاحب فرزند شدن ،بايد آنھا را بگونهای آموزش بدھيد
كه در پی عشق ورزيدن به دشمن بوده و برای ابديت نمايندهی خدا و والدين راستين بشوند .آنگاه پادشاھی آن كشور حاكميتی
خواھد شد كه شما آن را پروراندهايد .والدين راستين پيشگامان چنين راھی ھستند.
بيش از پسران و دختران خودتان ،دشمنتان را دوست بداريد ،اميد در چنين جايی است ،يعنی در جائيكه شما بطور
خصوصی يكديگر را دوست میداريد.
ب( بازسازی از طريق غرامت
 شامل حال :تمامی اعضاء و خانوادهھای بركت گرفتهمعنا :ما بر اساس نظم آفرينش -خود و خانواده -بايد در عھد پادشاھی صلح شرطی بعنوان پيشكش تمامی دارايی خود به خدا و
بھشت برپا كنيم .اين پيشكش در مسير بناسازی كشور بھشتی مورد استفاده قرار خواھد گرفت.
 مبلغ پيشكش :براساس قرعه كشی ،ده درصد ،بيست در صد ،و يا سی در صد از كل دارايی فرد بايد پيشكش گردد. مھلت زمانی :تا سی و يكم مارس دوھزار و پنجپ( آمادگی برای مھاجرت
اكنون زمان آن فرا رسيده است تا تمامی شما زادگاه خودتان را ترك كنيد .شما فاقد كشوری ھستيد كه به آن تعلق
داريد .شما بايد در پی سرزمين پدری اصيل خود باشيد.
ت( آمادگی برای استقبال از اجداد و ارواح خوب
شما بايد اجدادتان را فراخوانده و به ارواح در دنيای روح بركت بدھيد .اكنون زمان فراخوانی اجدادتان فرارسيده است.
شما نقطهی مركزی سه نسل ھستيد و به اين ترتيب راه زندگی اجداد و بازماندگانتان را كنترل میكنيد .اجداد شما از سوم
ژانويه نزول به روی زمين را آغاز میكنند .شما در مقام خانوادهی بركت گرفته بايد تمامی زندگی خودتان را وقف كنيد تا
اجدادتان در بازگشت خودشان برای نيل به خواست خدا بطور كامل با شما ھمكاری كنند.
مراسم بيست و دومين سالگرد روز پيروزی عشق
ھون سوك نيم و شين چال نيم )ھمسر و فرزند( ھونگ جين نيم مراسم بيست و دومين سالگرد روز پيروزی عشق با
روشن كردن شمعھا و تعظيم در برابر ھونگ جين نيم آغاز كردند .پدر راستين در اين روز و اين مراسم يادبود سخنانی ايراد
فرمودند كه برگزيدهای از آن به شرح زيرمیباشد:
 ...وقتيكه به نسب خونی و مالكيت راستين دست پيدا كرديم ھمه چيز )امر بازسازی( به پايان خواھد رسيد .دنيای ابدی
جائيكه اين امر در آن بواقعيت درآمده باشد و جائيكه ما برای نيل به موطن اصيل گام برداشتهايم ،ھمان پادشاھی بھشتی بر
روی زمين و در دنيای روح میباشد .مسئوليت فراخوانی دنيای روح در اين پنجمين سال چان ايل گوك و به آغوش گرفتن آن
در حوزهی طايفهی خود ،بركت دادن به آنھا و به رسميت شناختن آنھا در درون خانوادهھايمان و در نھايت راھی كردن آنھا
)به دنيای روح( بايد در جايگاه عيسی زنده و سرور در ظھور دوباره تقبل شده و به انجام برسد .شما بايد آگاه باشيد كه اگر
در انجام اين امر شكست بخوريد ،راه زندگیتان گشوده نخواھد شد .در مراسم يادبود عروج ھونگ جين نيم شما بايد از اين
واقعيت شگفتانگيز باخبر شويد كه چيزھايی را كه حدود بيست سال پيش عنوان كردهام ،به اوضاع امروز ما مرتبط است.
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متمركز بر چھارمين سال چان ايل گوك ،ما مراسم تاج پادشاھی صلح را براساس پايهی حوزهی ورای مذھب و كشور
برگزار كرديم .چيزی كه باقی مانده است تغيير نسب خونی شيطانی مردم مغول -بعنوان يك نسب و نه يك نژاد -به حوزهی
الھی است.
ھمانطور كه در پيمان خانواده آمده است ،شما خانوادهھايی ھستيد كه مالك چان ايل گوك میباشيد .تمامی شما مالكان چان
ايل گوك ھستيد .خدا مالك است و والدين راستين نيز مالك ھستند .مھمترين چيز اين واقعيت است كه خدا در مقام نسل اول،
والدين راستين در مقام نسل دوم و شما نسل سوم میباشيد .شما در اين مقام امروز بعنوان ميوهی واقعيت بيرونی ،درونی و
سنتی خدا ،بعنوان واقعيت بيرونی ،درونی و سنتی والدين در مقام نسل دوم و واقعيت بيرونی ،درونی و سنتی مرتبط با سيستم
فكری نسل چھارم متمركز بر نسل سوم بزرگ شده و پرورش يافتهايد .اين امر بايد با رفتن به ورای نسل سوم و حتی نسل
چھارم به انجام برسد .در آن جايگاه ،فقط يك نقطهی شروع برای فرھنگ و كشور وجود دارد .در آن جايگاه ردپای سقوط
كردهای چون ،كره ،ژاپن و اياالت متحده وجود ندارد ،بلكه تنھا يك كشور مردم با رستاخيز شدهی اجداد شما --ملت و فرھنگ
زادگاه شما --وجود دارد .سرچشمهی كاميابی در ميان تمامی مخلوقات اين واقعيت خواھد بود كه تمامی شما در مالزمت به
والدين راستين خانوادهھای بركت گرفتهای بشويد كه در مقام باشكوه و حوزهی راستين سه نسل قرار گرفته است...
پايان/
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