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حقيقت اين است كه پيشرفت مشيت چانگ پيانگ بواسطه
ی تالشھای اعضاء ممكن شده است .زيرا اعضاء به چانگ
پيانگ ايمان داشته و ھر بار كه به اينجا آمدهاند ،تمامی تالش
خود را بكار بستهاند ،به ھمين دليل ما توانستيم تا بيش از
دويست ميليارد روح مطلقا ً خوب را آموزش بدھيم .بعد از
سقوط آدم و حوا فرشتگان برای خدا كار نمیكردند ،ولی ما اين
وضعيت را تغيير داديم و اكنون آنھا به ھر طريقی كه شده
ھمكاری میكنند .تمامی اين معجزات كه در نتيجهی از خود
گذشتگیھا و دعاھای پيشكش شده از جانب اعضاء حاصل شده
است ،حتی در دنيای روح قابل مشاھده ھستند.
اكنون اجازه میخواھم تا بطور كلی برای شما بگويم كه
"در طی اين پنج روز—از پانزدھم تا نوزدھم ژانويه --در
وركشاپ مخصوص بزرگداشت دھمين سالگرد مشيت چانگ
پيانگ و ھفتصدمين وركشاپ دو-روزه چه خواھيم كرد".
ساعت ھشت امروز صبح ،بدنبال دريافت پاسخ از جانب
خدا در حين دعا ،چنان خوشحال بودم كه میخواستم در ميدان
درخت عشق رقصيده و آواز سر دھم ،زيرا خدا با خوشحالی
بسيار به من گفت كه "تو در طی ده سال بسختی كار كردی".
او ھمچنين ادامه داد و گفت "تمامی كارھائی را كه قرار بود در
طی ده سال انجام بدھی ،تا به امروز تكميل كردهای".
عالوه براين ،خداوند اين امكان را بوجود آوردند تا كسانی
را كه در گذشته برای مشيت الھی تالش داشتهاند ،از پانزدھم تا
نوزدھم ژانويه بر روی زمين آمده و به امور الزم در طی اين
پنج روز بپردازند .بعالوه ،ايشان حضور دويست ميليارد روح
مطلقا ً خوب و فرشتگان را برای به انجام رساندن كارھا در طی
اين پنج روز ميسر كردهاند.
اگر شما تصميم گرفتيد كه امروز به چانگ پيانگ آمده و
به ھمين خاطر خودتان را برای آمدن به اينجا آماده میكرديد،
آن ارواح مطلقا ً خوب در دنيای روح ،از پيش میدانند كه چه
كسی و به چه دليلی خواھد آمد .بدين ترتيب از پيش به دويست
ميليارد روح مطلقا ً خوب و فرشتگان دستورالعمل داده شده است
تا بتوانند به آن دسته از اعضائی كه در حال آمدن به اينجا
ھستند ،كمك و ياری برسانند.

در بزرگداشت دھمين سالگرد مشيت چانگ پيانگ
دمونيم – پانزدھم ژانويهی دوھزار و پنج

زمانيكه برای اولين بار مشيت چانگ پيانگ را آغاز
كردم ،صادقانه بگويم كه چيزھای بسياری در مورد دنيای روح
وجود داشت كه قادر به درك آنھا نبودم .مسلم است كه از طريق
اصل الھی آنھا را آموختم ،ولی ھرگز نمیدانستم كه خدا ،خدای
اشك و اندوه است .من نمیدانستم كه تاريخ بشر از زمان آدم و
حوا ،از درد و رنج و اندوه پر شده بود .بخصوص فكر
نمیكردم كه در درون ما بر روی زمين ،ارواح بسياری
سكونت دارند .ولی زمانيكه شاھد اشك ريختن خدا بودم ،در
حاليكه تمامی اينھا را به من نشان میداد ،تنھا يك فكر به ذھنم
خطور كرد و آن اين بود كه "من بايد تمامی تالشم را برای
كسب پيروزی در مشيت چانگ پيانگ بكار گيرم".
به ھمين خاطر از خدا پرسيدم "برای انجام مسئوليتم چكار
بايد انجام بدھم؟" او در پاسخ گفت" ،از اولين روز تا به آخر
راستگو و صادق باش .ادعای دروغ به شيطان تعلق دارد .تو
بايد راستگو باشی و بر اساس حقيقت عمل كنی .با عشق عمل
كن .با خدمت و از خود گذشتگی عمل كن و سخت كوش باش".
من بر اين اساس پيمان بستم ،به او گفتم "ھمانطور كه شما گفتيد
بدون ھيچ شكستی عمل خواھم كرد ".و برای مدت ده سال خود
را بطور كامل در دعا وقف كردم ،به اين خاطر شيطان به ھيچ
طريقی حق متھم كردن من را نداشته است.

مشيت الھی در اين پنج روز برای تسكين درد و
بيماریھای مزمن
ارواحی كه در گذشته باعث بروز بيماریھای روانی شده
بودند ،ھمگی بركت دريافت كرده و به ارواح مطلقا ً خوب مبدل
شدهاند .آنھا اكنون به نوبهی خود میتوانند به سوی اعضائی
بروند كه از بيماريھای روانی رنج كشيده و يا در آينده در خطر
مبتال به اين بيماريھا ھستند و ارواح و عامالن آن بيماريھا را
از وجودشان جدا كنند .در گذشته آنھا به خاطر رنجشی كه
داشتند باعث و بانی چنين بيماریھائی میشدند ،ولی اكنون با
عشق خواھان جداسازی ارواح از وجود جسمی اعضاء ھستند،
چون به ارواح مطلقا ً خوب مبدل شدهاند .ھمچنين ارواحی كه
بطور معمول باعث شكلگيری بيماريھای مربوط به آماس
پوستی میشدند ،به ارواح مطلقا ً خوب مبدل شدهاند .آنھا نيز به
نوبهی خودشان در تالش برای جداسازی ارواح مسبب
بيماريھای آماس پوستی ھستند.
شما عزيزانی كه در اينجا حضور داريد ،در اين لحظه
سالم بنظر میرسيد ،ولی بروشنی نمیدانيد كه در آينده چه نوع
بيماری در انتظار شما است .با اين ھمه ،وقتی كه من بطور
روحی به شما نگاه میكنم ،صرف نظر از اينكه چه كسی
ھستيد ،میتوانم غدهھای سرطانی كوچك در حال رشدی را در

حضور فرزندان راستين در دنيای روح و اشخاص
مركزی مشيت شده
قبل از اينكه ادامه بدھم ،مايل ھستم مھمانانی را كه ھمين
حاال وارد سالن شدهاند به شما معرفی كنم .كاش اعضاء
میتوانستند بطور روحی اين رويدادھا را ببينند  "....فرزندان
راستين متمركز بر ھونگ جين نيم در اينجا حضور دارند و
ھمچنين خدا آدم و حوا را برای حضور در اين مراسم
فراخوانده است .ھمينطور ،قابيل ،ھابيل ،عيسو ،يعقوب ،نوح،
ابراھيم ،موسی ،عيسی و چھار مقدس بزرگ نيز حضور دارند.
در دورترين نقطه بزرگ فرشته به ھمراھی ديگر فرشتگان
نشستهاند .اين مھمانان به من گفتهاند كه تا پايان نيمه شب
نوزدھم ژانويه به حضور خود در مركز آموزشی ادامه خواھند
داد .ھمچنين آنھا قول دادند با بعھده گرفتن بعضی از امور نه
تنھا در سالن اصلی بلكه در ھر نقطهی ديگر چانگ پيانگ از
جمله در سالن كوچك ،سالن چين ھوا و غيره به ياری اعضاء
خواھند شتافت.
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درون وجود شما ببينم .به ھمين دليل است كه
ارواح مطلقا ً خوب به كنار شما آمده تا بدن جسمی
شما را از شر اين غدهھای سرطانی در حال رشد
خالص كنند.
ً
در اين زمان ،ارواح مطلقا خوب ،فرشتگان
پزشك مشغول به كار در بيمارستان چانگ شيم را
با خود به اينجا آوردهاند تا در فرصت بيشتری در
بارهی علت سرطان و چگونگی گسترش آن
تحقيق كنند .سرطان يكی از دشوارترين بيماريھا
برای درمان است ،به ھمين دليل آنھا از قبل
تحقيقات بسياری انجام دادهاند .آنھا ھمينطور به
ميزان زيادی در مورد چگونگی تسكين انواع
دردھا و بيماريھای مزمن تحقيقات الزم را به عمل
آوردهاند ،بنابراين از شما تقاضا میكنم در جھت
درمان بيماريھای مھلك و رھايی خود از درد و
رنج ،از اين پنج روزی كه در اينجا ھستيد ،نھايت
بھرهبرداری را داشته باشيد.

بيرون آمدهاند .ارواح مطلقا ً خوب ھمگی لباسھای سفيدی بسان
لباس مقدس برتن دارند .اما ،اگر روح پليدی تصميم بگيرد كه
"من میخواھم بدانم كه آن روح مطلقا ً خوب بر روی زمين
چگونه زندگی میكرده است" ،میتواند به امور ثبت شده
مراجعه كرده و آنھا را مشاھده كند .اين بدين معنا است كه اگر
چه اجداد ما به ارواح مطلقا ً خوبی مبدل شدهاند ،ولی گذشتهی
آنھا بر روی زمين ھنوز ثبت شده باقی مانده است .اما در طی
اين دورهی مخصوص ،خطاھای ثبت شدهی زندگی گذشته آنھا
میتواند به امور مطلقا ً خوب مبدل شود.

در بارهی تكميل برگهھای آرزو
آيا برگهھای آرزو را پر كردهايد؟ در طی "وركشاپ
مخصوص برای به ارث بردن بخت و اقبال بھشتی و پر كردن
برگهھای آرزو" كه در ماه ژوئن سال دوھزار و چھار برگزار
شده بود ،من در تستيمونی بسياری از اعضاء شنيدم كه میگفتند
نوشتن برگهھای آرزو چه كمك بزرگی برای آنھا بوده است.
اجازه بدھيد تا برای شما توضيح بدھم كه اين برگهھای آرزو
چه ھستند .شايد برای شما اين برگهھا چيزی جز يك تكه كاغذ
ساده به نظر نرسند ،اما آنھا در برگيرندهی فروغ و پرتو الھی
ھستند .بنابراين زمانيكه اعضاء آرزوھای خود را در اين
برگهھا مینويسند ،اين فروغ و پرتو الھی برگهھای آرزو را
محصور كرده و بطور مستقيم با خدا مرتبط میكنند .من
میتوانم بر اساس پايهی حضور اعضاء در اينجا و پر كردن
اين برگهھا كه با فروغ الھی ھمراه می شوند ،آنھا را به خدا
تقديم كنم.
برای مثال ،شما در برگهھای آرزو مینويسيد كه "من در
انجام اين كار و آن كار مشكل دارم" يا "من مشكالت اقتصادی
دارم" اما ميدان عمل اين برگهھا خيلی بيشتر از آن چيزی است
كه شما در آن يادداشت كردهايد .اگر شما با مشكالت اقتصادی
روبرو ھستيد ،به اين دليل است كه ارواحی در درون بدن
جسمی شما وجود دارند كه باعث و بانی اين مشكالت ھستند .به
ھمين دليل به ارواح مطلقا ً خوب راھنمائیھای الزم ارائه
شده است تا بر اساس آنچه كه در برگهھای آرزو ثبت شده تا
زمانيكه شما در اينجا حضور داريد ،ارواح مسبب اين مشكالت
را در حين برنامهی سرود خوانی)انسو( از بدن جسمی شما جدا
سازند .بايد اين را بدانيد كه برآورده شدن برگهھای آرزو با
بررسی مكرر چگونگی مشكالت روحی ،در مسير كمك به حل
و فصل مشكالتی كه در آنھا ثبت شده است ،انجام میشود.
بخاطر ارزانی داشتن اين شكوه و بركت فوق العاده كه به
اعضاء رخصت میدھد تا برگهھای آرزو را تكميل كرده و در
مراسمھای پاكسازی شركت كنند ،من از خدا و والدين راستين
بسيار قدردان ھستم.
در طی اين مدت ،توسط اجداد مطلقا ً خوب اعضاء حاضر
در اينجا ،تمامی اشتباھات ثبت شده ،پاك شده و از بين خواھند
رفت .برای مثال ،در حال حاضر بدن تمامی اين اجداد بسيار
پاك و مطھر است بگونهای كه انگاری ھمين حاال از حمام

گفتگو با خدا
ساعت ھشت صبح امروز ،در پيشگاه خدا دعا میكردم:
"پدر بھشتی ،اگر شما از پيش از حوادث جلوگيری كنيد و به
ھمه چيز سر و سامان بدھيد ،اعضاء باور نخواھند كرد ،زيرا
نمیتوانند ببينند كه اگر شما چنين نمیكرديد چه اتفاقی میافتاد.
آنھا به اندازهی كافی قدردان نخواھند بود ،اگر شما پيشاپيش از
چيزھايی جلوگيری كنيد ،كه در غير اينصورت وضعيت
وخيمی در آينده پيدا میكنند ،زيرا امور انجام شده از جانب شما
را نمیبينند .از اينرو خواھش میكنم در اين زمان تمامی
اشتباھات انجام شده را بگونهای تصحيح كنيد ،كه اعضاء بتوانند
آنھا را در اينجا درك كنند .تنھا در اينصورت است كه آنھا
براستی میتوانند قدردان باشند" .خدا پاسخ داد" ،ھر آنچه را كه
تو میگوئی ،درست است".
ھمچنين من در دعای خود به او گزارش دادم كه" ،پدر
بھشتی ،در بدن جسمی انسانھا ارواح و طبيعتھای سقوط كرده
ی بسياری وجود دارند ،به ھمين خاطر برای شما بسيار دشوار
خواھد بود كه به درون آنھا برويد .ھر زمان كه من خواستم تا
برای حل برخی از مشكالتی كه اعضاء با آنھا روبرو ھستند به
درون بدن آنھا وارد شوم ،با چشمانی بسته چنين كردهام .اگر
چه چشمان من بسته بود ،اما توانستم علت مشكالت را يافته ،به
آنھا چسبيده و آنھا را به سادگی حل كنم ،به خاطر اينكه من با
عشق به آنھا نگاه كردم .بنابراين خواھشمندم كه در طی اين
دوره برای حل مشكالت ،با چشمانی بسته وارد بدن و روح ما
شده و با عشق مشكالت را يافته و به ھمه چيز سر و سامان
بدھيد.
آنگاه خدا پاسخ داد" ،بله ،من سعی خواھم كرد تا با
چشمان بسته چنين كنم ".و سعی كرد كه با چشمان بسته دستان
خود را به درون بدن يكی از مدرسھايی كه با من در حال دعا
بود وارد كند .خدا سپس گفت" ،بله ،من با چشمان بسته میتوانم
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شادی و خوشحالی بشويد ،يعنی كسانی كه میتوانند پادشاھی
بھشتی را بر روی زمين و در دنيای روح بواقعيت درآورند.
در تمامی لحظات مراقب خودتان باشيد .به شما قول
میدھم كه از اين به بعد در وركشاپھای چانگ پيانگ
سخت تر از گذشته برای شادی و خوشحالی اعضاء تالش داشته
باشم .ھمچنين مايلم تا با تشكر از تمامی اعضائی كه در طی ده
سال گذشته به ما ايمان داشته ،با ايمان به اينجا آمده و با ما در
امور چانگ پيانگ ھمكاری داشتهاند ،قدردانی كنم.
سپاسگزارم.

نگه داشتن دستان خود را در درون بدن او تحمل كنم ".بدينسان
او در طی اين مدت ،قادر خواھد بود تا برای حل تمامی
مشكالت ،با چشمان بسته به درون بدن اعضاء وارد شود و
مطمئن ھستم كه چنين خواھد كرد .در طی دوران كار و تالش
برای مشيت چانگ پيانگ ،حتی يك بار ھم نديدم كه خدا دروغ
بگويد .منظورم اين است كه ،ما بايد به كالم خدا و والدين
راستين صد درصد ايمان داشته باشيم .من اينھا را در طی ده
سال كار برای مشيت چانگ پيانگ درك كردهام .حتی اگر نيمه
شب خدا به شما بگويد" ،به اينجا يا آنجا برو "،شما بايد برويد.
از ديدگاه بشری به اين نكته نگاه نكنيد .يكبار كه اطاعت كنيم و
طبق فرمان به آن مكان برويم ،كارھای الزم توسط خدا و
والدين راستين انجام خواھد شد .به عقب ننگريد ،فكر نكنيد كه
قادر به انجام آن نيستيد ،و با اين طرز تلقی كه میتوانيد چنين
كنيد ،اطاعت مطلق داشته باشيد .زيرا آنھا والدين راستين و
خداوند قادر مطلق ھستند ،اگر شما با ايمان مطلق از آنھا پيروی
كنيد ،ھر كاری انجام خواھد شد.
آغاز دنيای مطلقا ً خوب
نمیدانم وقتی كه میگويم دويست ميليارد روح مطلقا ً خوب
وجود دارند ،شما چگونه فكر میكنيد .بھرحال ،تا به اين حد
میتوانم بگويم كه مشيت چانگ پيانگ كه نيروبخش دويست
ميليارد روح مطلقا ً خوب بوده است ،بطور واقعی يك امر
مشيتی فوق العاده است .آنچه را كه خدا و والدين راستين سعی
داشتند تا به آن دست پيدا كنند ،بوجود آوردن ارواح مطلقا ً خوب
و انسانھای مطلقا ً خوب بوده است .اكنون بوجود آوردن انسان
مطلقا ً خوب ميسر شده است .از زمانيكه والدين راستين مركز
آموزشی بھشت و زمين چانگ پيانگ را بوجود آوردهاند ،ما
میتوانيم در اينجا ارواح را از وجود جسمی خودمان جدا كنيم.
بدين ترتيب ،به اين توانائی دست يافتهايم كه پادشاھی بھشتی را
بر روی زمين و در دنيای روح تاسيس كنيم.
زمانی كه شما به دنيای روح برويد ،میتوانيد ببينيد كه
پليدی بيش از ھشتاد درصد از دنيای روح را اشغال كرده است
و پادشاھی بھشتی تنھا بيست درصد از آنجا را دربرگرفته
است .شما بايد به خاطر داشته باشيد تا زمانی كه ما نسل اولیھا
به آنجا میرويم ،بايد پنجاه درصد از دنيای روح را به پادشاھی
بھشتی مبدل كنيم .حتی دنيای جسمی نبايد در وضعيت كنونیاش
باقی بماند .بواسطهی ده سال مشيت چانگ پيانگ ،بايد با تمامی
وجود خود و به ھمراھی تمامی ارواح مطلقا ً خوب به خدا،
والدين راستين و اصل الھی افتخار كنيم.
امروز صبح ،ھونگ جين نيم به وضوح به ما گفت كه
"حتی برای يك لحظه ھم نيانديشيد كه شما مراسم دھمين سالگرد
چانگ پيانگ را با موفقيت به انجام رساندهايد .اگرچه مسئوليت
خودتان را به انجام رساندهايد ،اما اين تازه شروع كار است".
او ھمچنين گفت كه نوزدھم ژانويه نقطهی آغاز است .كارھائی
كه تا به حال انجام شده ،يك آمادگی برای بازسازی تمامی دنيا
به دنيای خوبی است .بعبارت ديگر ،تمامی اعضاء بايد نسبت
به آنچه كه تا به حال برای مشيت چانگ پيانگ كار و تالش
داشتهاند ،سختر كار كنند".
تا به امروز ،دويست ميليارد روح مطلقا ً خوب در اينجا
وجود دارند و اين تعداد در طی سال جاری برای ما در كار و
تالش برای چانگ پيانگ قدرت و توان عظيمی خواھد بود .با
اين فكر ،مايلم از تمامی شما اعضای كانون خانواده بخواھم تا
باالترين تالش خود را به انجام برسانيد تا افرادی سرشار از
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