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قابيل و ھابيل و آفرينش دنيای ايدهآل
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مھمانان محترم از سراسر دنيا ،خانمھا و آقايان!
اكنون زمان تحولی بزرگ در تاريخ است .در
اين لحظه ،خورشيد درخشان پنجمين سال چان
ايل گوك پادشاھی خدا ،مسبب شكوفايی گلھای
زندگی و عشق برای تمامی انسانھا و تمامی
موجودات جھان ھستی است .شكوه و بركات خدا
شامل حال تمامی ما است.
خانمھا و آقايان ،تمامی زندگی ھشتاد و
چند سالهی من بطور يكپارچه برای حفاظت و
پاسداری از خواست خدا وقف شده است .بدنبال
برگزاری دھھا ھزار ميتينگ ،گردھمائی و
سخنرانیھای عمومی برای تعليم كالم حقيقت،
امروز دورهی خدمت بدون وقفهی من به نقطهی
اوج خود رسيده است .ما بطور عمومی میانديشيم كه تاريخ مجموعهای از مردم و رويدادھا است .اما از ديدگاه
عمودی مشيت الھی ،راه ديگری برای فھم تاريخ وجود دارد .امروز تمامی شما در مراسم تاجگذاری پادشاه صلح
اتحاد جھانی شركت نمودهايد ،اين مراسم در تاريخ بیسابقه میباشد و تاريخ اين روز را برای ابديت ثبت خواھد
كرد.
ما امروز عشق بيكران خدا را دريافت كرده و دومين دورهی چھار سالهی مشيت الھی چان ايل گوك را
از سال دوھزار و پنج تا دوھزار و ھشت آغاز میكنيم .برای گرامیداشت اين روز مايلم تا دربارهی قوانين
بھشتی ،مطالبی را با شما درميان بگذارم .قوانينی كه ما بايد بر آنھا واقف بوده و آنھا را در اين عصر بكار ببنديم.
موضوع سخنان من "بازسازی كامل رابطهی برادری قابيل و ھابيل و آفرينش دنيای ايدهآل" میباشد.
مشيت الھی در خانوادهی آدم
خانمھا و آقايان ،اگر اجداد ما ،آدم و حوا ،سقوط نمیكردند ،قصد اوليهی خدا اين بود كه آنھا خود را كامل كرده و
حوزهی اتحاد قلبی با خدا را بواقعيت درآورند .قرار بود كه آنھا فرزندان خدا و زوج مفعولی مطلق او شده و تنھا
با او در ارتباط باشند .اما وقتيكه آنھا سقوط كردند ،در پيوند خونی با شيطان سھيم شده و به پايينترين سطح و
مرتبهای سقوط كردند كه در آن مجبور شدند با شيطان و ھمينطور با خدا سر و كار داشته باشند .من موقعيت بعد
از سقوط را برای شما تشريح میكنم ،زمانيكه آدم و حوا با به دوش كشيدن گناه اصيل ھنوز به ھيچ كار بد يا خوب
ديگری دست نزده بودند .آنھا در آن زمان در موقعيت ميانه قرار داشتند ،يعنی وضعيتی كه در آن میبايست ھم با
شيطان و ھم با خدا سر و كار داشته باشند.
آنگاه خدا دست بكار شد تا خانوادهی گرفتار آمدهی آدم در اين وضعيت ميانه را از شيطان جدا كند) .برای
اينكار( او از فرزندان آدم سقوط كرده و بازماندگان آنھا آغاز كرد .او با توجه به چگونگی وضعيت سقوط ،قابيل،
بزرگترين فرزند در ميان سه پسر آدم ،را در حوزهی شيطان و ھابيل فرزند دوم را در حوزهی الھی قرار داد .خدا
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اين مشيت را براساس قانون بازسازی از طريق غرامت ھدايت كرد .از آنجائيكه شيطان بواسطه رابطهی
خونیاش ،آدم و حوای سقوط كرده را ادعا كرده بود ،خدا فرزندان آنھا را به اين صورت تقسيم كرده و در
وضعيتی قرار داد تا با ارادهی خودشان شرط غرامت برپا كنند ،با اين ھدف كه ھر دوی آنھا را به حوزهی بھشتی
بازسازی كند .شيطان نيز بنوبهی خود میدانست كه خدا در مقام آفرينندهی اصيل بر بشريت ادعا دارد ،به ھمين
خاطر نمیتوانست مردم سقوط كرده را به حوزه خود بكشاند ،مگر اينكه آنھا با برپايی شرطھای پليد به او اجازه
بدھند تا آنھا را تصاحب كند.
به اين ترتيب با توجه به شرطھای تاسيس شده در طی زندگی قابيل و ھابيل برای بازسازی نسب خونی
عشق راستين ،خدا و شيطان وارد يك درگيری نامرئی شدند ،و از آن زمان به بعد ،اين درگيری نامرئی در طی
تاريخ زندگی بازماندگان آدم گسترش پيدا كرده است.
ما با توجه به كتاب مقدس از نتيجهی مصيبت بار اين امر آگاھی داريم .قابيل فرزند ارشد ،ھابيل فرزند
دوم را به قتل رسانيد .او میبايست بطور طبيعی در برابر برادر محبوب خود تسليم شود ،اما چنين نكرد .غم خدا
چقدر میبايست عميق و اندوه او چقدر میبايست تلخ بوده باشد .فرزندانی كه او براساس قلب عشق راستين آفريده
بود ،در اين وضعيت قرار داشتند .شيطان آنھا را ربود و عشق راستين ،دقيقا ً ھمان اصل بھشتی از اين دنيا محو
شد .نسب خونی پروردگار كه می بايست در تمامی نسلھا برای ابديت به ارث برسد ،در يك لحظه از بين رفت.
خدا آدم و حوا را در مقام فرزندان خود آفريد .او قصد داشت تا بدنبال بلوغ ،به آنھا بركت ازدواج بدھد،
تا آنھا بتوانند راه عشق راستين را بنا كنند .خدا در انتظار خانوادهای بود كه تنھا او بتواند دوست بدارد .اما او در
غمی عميق نتوانست فرزندانش ،يعنی آدم و حوا را در عشق راستين به آغوش بكشد .او حتی نتوانست نوهھای
خود ،قابيل و ھابيل ،را در عشق راستين در آغوش گيرد .غم و اندوه خدا در ارتباط با اين موضوع در طول تاريخ
باقی مانده است.
قرار بود تا خدا ،آدم و حوا و فرزندان آنھا ،يك خانوادهی سه نسلی را بوجود آورند .اگر آنھا چنين
میكردند ،سقوط ھيچوقت رخ نمیداد .و شيطان ھم كه بشريت را عذاب داد و تاريخ بشری را برای دھھا ھزار
سال به ويرانی كشيد ،ھرگز وجود نمیداشت .بشريت میتوانست يك خانوادهی باشكوه و عظيم بشود و خدا
میتوانست سرور ھر خانوادهای باشد ،كه با در بر گرفتن سه نسل زندگی میكنند .در نھايت نسلھای دوم و سوم
اولين خانوادهی خدا ،يعنی خانوادهی آدم ،در انجام شرطھای تعيين شده برايشان شكست خوردند .آنھا در انجام
مسئوليت محدودی كه با توجه به اصل آفرينش بعنوان سھم )مسئوليتشان( به آنھا اعطاء شده بود ،شكست خوردند،
و اين آغاز تراژدی تاريخ بشری بود .با اين حال خدا نمیتوانست از آفرينش خود دست بكشد .او مشيت بازسازی
از طريق غرامت را آغاز كرد تا به ھر قيمتی كه شده فرزندانش را كه توسط شيطان ربوده شده بود ،بازيابد .خدا
سرور قوانين ،قواعد و اصول است ،اگر او از حوزهی سه نسل از دست رفته در خانوادهی آدم دست برمیداشت،
اين امر به منزله آن بود كه از تمامی كار آفرينندگی خود دست برداشته است.
بر اين اساس خدا بعد از قتل ھابيل توسط قابيل ،صد و سی سال منتظر ماند و شيث ،فرزند سوم آدم ،را
بعنوان يك شخص مركزی تازه پرورانيد .شيث میبايست مسئوليت انجام نشده توسط ھابيل ،يعنی تاسيس حوزهی
فرزند ارشد و ھمچنين بازسازی نسب خونی خدا ،را به انجام برساند .از آن زمان به بعد خدا ھمزمان با پيشبرد
مشيت بازسازی برای جدايی بشريت از شيطان ،بازماندگان نسب شيث را صدا زد.
قرار بود ،تا خدا با اختيار مطلق در مقام پدر راستين ،معلم راستين و سرور راستين بر جھان ھستی
حكمروايی كند .اما خانوادهی آدم ايدهآل آفرينش خدا را لگد مال كرده و خدا را به درون كوچهھای دورافتادهی
تاريخ كشاند .امروز تمامی شما بايد بطور واضح بدانيد كه چگونه تاريخ جدائی خوبی از پليدی متمركز بر ھابيل و
قابيل ،بطور مشيت شده تاريخ بشر را تحت تاثير قرار داده است .ھمانطور كه ما پنجمين سال چان ايل گوك را
آغاز میكنيم ،شما بايد از اھميتی كه اين موضوع برای ما دارد ،مطلع شويد.
خدا در مقام سرور عشق راستين ،متمركز بر استاندارد ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق بشريت
را در مقام فرزندان خود آفريد .اين اصل برای تمامی موجودات آفرينش میباشد .خدا در زمان آفرينش ،با اذعان
كامل بر آفرينش خود وجودش را بطور كامل و مطلق گذاشت .به ھمين دليل ،ما انسانھا در مقام زوجھای مفعولی
خدا ،بايد ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق خود را به خدا در مقام زوج فاعلی خودمان ،پيشكش كنيم.
اين اصل حتی در مورد رابطهی بين قابيل و ھابيل ھم صادق است ،اگر چه آنھا بترتيب نمايندهی حوزهی
بدی و خوبی ھستند .اين يك قانون بھشتی است كه قابيل ،در مقام يك زوج مفعولی ،بايد از طريق ھابيل به پيشگاه
خدا برود .قابيل بايد بسان مالزمت به پدر ،سرور يا معلم خود به ھابيل مالزمت كند .ھابيل نيز به سھم خود بايد
استاندارد مطلق را حفظ كند .مقام او نمايندهی خدا بودن است .مثل خدا ،او بايد با ايمان مطلق ،عشق مطلق و
اطاعت مطلق قابيل را بسان فرزند خود به آغوش گرفته و دوست بدارد .او با داشتن يك شخصيت قابل اعتماد و
احترام میتوانست قابيل را بطور طبيعی وادار به تسليم كند.
اين اصل بھشتی برای حل مشكالت و درگيریھای بيشمار آشكار شده در تاريخ مشيت الھی است .ھر
زمان كه از اين اصل پيروی نشد ،درگيری ،خونريزی و جنگ بدون ھيچگونه فروكشی تداوم داشته است .خدا با
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ھر شكست مجبور بود تا با ھفت خوان به تعويق افتادن مشيتش روبرو شود .ھزاران سال تاريخ بشری حاوی
بيوگرافی زندهی اين اصل میباشد.
مشيت الھی در خانوادهی نوح و خانوادهی ابراھيم
فرصتی نيست تا من بطور مفصل تمامی وقايع رخ داده در تاريخ مشيت الھی برای كمال بازسازی حوزهی پسر
ارشد و بازسازی نسب خونی خدا را توضيح بدھم .بعد از شيث ،بدنبال ھزار و ششصد سال ،مشيت الھی به
خانوادهی نوح منتقل گرديد .خدا نوح را در مقام شخص مركزی صدا زد و از طريق خانوادهی او برای جبران
شكست خانوادهی آدم كار كرد .اما اين برنامهی مشيتی نيز با شكست روبرو شد.
خدا چھار صد سال ديگر منتظر ماند و آنگاه ابراھيم را صدا زد .او فرزند ارشد ترا ،يك بت ساز ،سمبل
دنيای شيطانی بود .زندگی ابراھيم داستانی از تاسيس شرطھای بازسازی حوزهی پسر ارشد و نسب خونی خدا
میباشد .خدا برای بازسازی سه نسل تاريخی خانوادهی آدم ،خانوادهی نوح و خانوادهی ابراھيم ،مشيتی را در
دورهای كوتاه مدت ،از طريق سه نسل خانوادهی ابراھيم بكار گرفت .سرانجام يعقوب شرطھايی را برای بازسازی
حوزهی پسر ارشد و نسب خونی برپا نمود .او با تبعيد شدن و پيش گرفتن يك زندگی بسان كولیھا ،در نيل به پايه
ی جدايی از شيطان پيروز شد .او براساس اين موفقيت ،در كشتی گرفتن با فرشته پيروزی كسب كرده و با لقب
"اسرائيل" متبرك شد .رابطهی بين عيسو و يعقوب بسان رابطهی قابيل و ھابيل بود .از طريق راه اصولی ايمان
مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق و ھمكاری موفقيت آميز مادر و پسر ،سرانجام يعقوب موفق شد تا با به تسليم
واداشتن طبيعی پدرش ،اسحق و برادرش ،عيسو ،حوزهی پسر ارشد را بازسازی كند.
در خانوادهی يعقوب ،يوسف فرزند راحيل ،ھمسر حوزهی الھی يعقوب ،با ورود به مصر ،در دورهی
بازپس گرفتن از دست رفتهھای خود به موفقيت نائل آمد .مدتی بعد يازده برادر خود را كه در مقام قابيل ايستاده
بودند به تسليم طبيعی واداشت و اينگونه در انجام مسئوليت ھابيل پيروز شد .او با كسب مقام نخست وزيری مصر،
خانوادهی يعقوب را برای زندگی با خود به مصر آورد .چی اتفاقی میافتاد اگر او خانوادهی عيسو را نيز به مصر
دعوت می كرد؟ آنگاه درگيری و ناسازگاری تاريخی قابيل و ھابيل به پايان میرسيد .بعد از آن مشكالتی چون
سرگردانی چھل سالهی بنیاسرائيل در بيابان تحت رھبری موسی ،ھرگز اتفاق نمیافتاد.
مشيت الھی از طريق عيسی
چھار ھزار سال بعد از سقوط آدم و حوا ،عيسی سرانجام از نسب خونی نشات گرفته از پايهی پيروزی خانوادهی
يعقوب پا به عرصهی وجود گذاشت .خدا ده قبيلهی شمالی و دو قبيلهی جنوبی را در قالب ملت متحدهی اسرائيل
پرورش داد و يھوديت را آماده كرد .او برای بوجود آوردن محيطی در جھت دريافت ناجی واقعی ،اسرائيل و
يھوديت را در رابطهی قابيل و ھابيل قرار داد .او اسرائيل را در مقام قابيل ،نمايندهی حوزه سياسی قرار داد و
يھوديت را در مقام ھابيل ،نمايندهی حوزهی مذھب آماده كرد .رابطهی بين يحيی تعميد دھنده و عيسی نيز از نوع
رابطهی قابيل و ھابيل بود.
اگر اسرائيل و يھوديت بدرستی تعاليم عھد قديم را درك كرده بودند كه برای راھنمائی آنھا در طی چھار
ھزار سال مشيت بازسازی به آنھا داده شده بود ،بطور درونی و بيرونی میتوانستند با ھم متحد شوند .آنھا تحت
رھبری يحيی تعميد دھنده قادر بودند تا به عيسی بعنوان شاه شاھان و والدين راستين مالزمت كنند .پس از آن
عيسی میتوانست پادشاھی بھشت ،ايدهآل آفرينش خدا ،را در طی زندگی خود تاسيس كند .عالوه براين ،اگر يحيی
تعميد دھنده به روشنی مسئوليت خود را بعنوان قابيل درك كرده و به انجام میرسانيد ،چطور ممكن بود كه عيسی
بر روی صليب بميرد؟ با اين ھمه ،او بجای دريافت مستقيم بينش و الھام از بھشت و عليرغم رھنمونھای عيسی
مبنی بر مقام سروری و ھابيلیاش ،در آخر يحيی تعميد دھنده نتوانست در اين مبارزه برای زندگی ھمراه با عشق
مطلق ،ايمان مطلق و اطاعت مطلق پيروز شود.
عالوه براين ،عيسی در مقام آدم دوم آمد .قرار بود تا خانوادهی او اجداد راستين بشری شده و نسب خونی
پاك ،خون پاك ،عشق پاك و ھماھنگی پاك را منتقل كنند .بدينسان ،خدا قصد داشت تا برای تشكيل خانوادهی
راستينی كه ريشهی نسب خونی راستين بھشت برای تمامی اعصار شود ،به عيسی بركت ازدواج دھد.
اما با مرگ عيسی بر روی صليب ،يكبار ديگر خدا به سوی غم و اندوه سياھی كشانده شد و اميد او در
ھم ريخت .او عيسی ،تنھا پسر خود ،را فرستاد تا مقام از دست رفتهی آدم را بازآفرينی كند .خدا با اھداء ٌمھر خود
به عيسی بعنوان آدم دوم ،اميدوار بود كه او قادر است تا تاريخ چھار ھزار سالهی مشيت بازسازی را به نتيجه
نھائی برساند .اما برعكس ،يكبار ديگر خواست خدا ناكام ماند .بار ديگر اصلی را كه خدا بعنوان محور مركزی
تاريخ تاسيس كرده بود ،از ريشهی اصلیاش جدا شد.
از آن زمان به بعد ،مشيت بازسازی شتاب بيشتری يافت .با اينحال ،خدا از اصل و قوانين خود ،يعنی
اصول تاسيس شده در آغاز آفرينش ،ھرگز منحرف نشد .او نمیتواند مشيت الھی را از روی ھوا و ھوس و
خودسرانه ھدايت كند .در نتيجه ،بدنبال از دست دادن عيسی ،يعنی كسی كه قرار بود تا ھابيل ابدی بشريت بشود،
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خدا مجبور شد تا يك دو ھزار سال ديگر از تاريخ را صبورانه تحمل كند .او در طی آن دوران ،محيط و شرايط را
بگونهای آماده كرد تا ديگر فرصت ھيچگونه شكستی وجود نداشته باشد .سرانجام بر آن اساس ،خدا فردی را بر
روی زمين فرستاد ،يعنی فردی در مقام سرور ظھور دوباره و با مٌھر خدا ،يعنی كسی كه ھم اكنون با شما صحبت
میكند.
ظھور والدين راستين
در ھر صورت ،دورهی زندگی من ھرگز آسان نبوده است .شيطان مخلوقی بسيار زيرك و دغلكار است كه حتی
قلب خدای قادر مطلق و قادر متعال را پايمال كرده است .در طی ھشتاد و چند سال گذشته ،زندگی من فراز و
نشيب بسياری داشته است .با وجود تاسيس شرطھای ضروری غرامت برای ھر دورهی مشيت الھی ،من در نقطه
ی انتقال بزرگ قرن بيستم ،پيروزی كسب كردم .آن زمانی بود كه كشمكش و درگيری بين قابيل و ھابيل در
خانوادهی آدم به كشمكش و درگيری بين كمونيسم و دنيای آزاد در سطح جھانی كشانده شد .بر اساس پايهی غلبه بر
اين سطح نھايی درگيری ،در سال دوھزار و يك من توانستم عھد چان ايل گوگ ،يعنی عصر عشق راستين تحت
حاكميت ھابيل را اعالم كرده و پادشاھی خدا را به او اعطاء كنم.
بر اساس آن پايهی پيروزی ،در سال دو ھزار و سه در اسرائيل ،من مراسم تاجگذاری پادشاه صلح اولين
اسرائيل را به عيسی پيشكش كردم .در سال دو ھزار و چھار مراسمھای تاجگذاری در آمريكا "يعنی دومين
اسرائيل" ،در كشور كره ،يعنی "سومين اسرائيل" و سرانجام در سطح جھانی برگزار گرديد .بدينسان ،من بعنوان
پادشاه صلح در ورای مذاھب و ملتھا با صالحيت والدين راستين بشری ،ترفيع يافتم .اكنون در سال دوھزار و پنج،
شش ميليارد مردم اين دنيا بر اين پايهی پيروزمندانه ايستاده و به دومين دوره از مراحل سه گانهی تاسيس پادشاھی
چان ايل گوگ گام نھادهاند.
امروز ،بشريت موظف و مجبور است تا سه ھدف بزرگ را به انجام برساند .اين اھداف برای اين است
كه ما برای تكميل مشيت ثبت نام ،برای انتقال حوزهی مالكيت و به ارث بردن حوزهی قلب ،نسب خونی خود را
تغيير بدھيم .شما میدانيد كه بره نسبت به صاحب خود مطيع است ،حتی زمانی كه صاحب چاقو را بر گردن او
نھاده است .شما بايد با اطاعت مطلق ھمچون بره ،زندگی خود را به والدين راستين كه در مقام پادشاه صلح واقعی
و ھابيل ابدی آمدهاند ،پيشكش كنيد .شما بايد و دوره و مسئوليت خود را به عنوان نمايندهی تمامی حوزهی قابيل به
انجام برسانيد.
به اين توجه كنيم كه ما در اين دوره از تاريخ مشيت شده ،در كجا ايستادهايم ،ما در نقطهی انتقال بزرگ
ھستيم ،اگر چه اين امر در ديد بشری نامحسوس است .اكنون كه ما وارد سومين ھزاره شدهايم ،مشيت خدا با
سرعت فوقالعادهای بسوی تكامل به پيش میرود .من موسسات و ارگانھای بسياری را در طی سالھای بسيار
برای پيشبرد مشيت الھی تاسيس كردهام .در بين آنھا برجستهترينھا ،كانون بين المللی و بين المذاھب برای صلح
جھانی و سازمان ملل صلح ) (IIPCمیباشند كه آن را اخيراً تاسيس كردم .ماموريت آنھا به آغوش گرفتن حوزهی
شيطانی در مقام ھابيل ،آزادسازی كانون مردم مغول برای صلح جھانی ،كه در مقام قابيل ايستاده و نماينده حوزهی
شيطانی است .از اينرو قرار است كه آنھا دنيا را بسوی يگانگی سوق بدھند ،تا ديگر درگيری و كشمكش بين قابيل
و ھابيل تاريخ را لكهدار نكند .آمريكا بعنوان نمايندهی حوزهی مذھبی در دنيا ،بايد در مقام ھابيل ايستاده ،سازمان
ملل را در مقام قابيل ،دوست داشته و در آغوش بگيرد .بدينگونه ،آمريكا و سازمان ملل مسئوليت خود را برای
نجات دنيا به انجام خواھند رسانيد.
خانمھا و آقايان ،والدين راستين ھابيل غايی ما ھستند .مقام ھابيل توسط خدا تعيين شده است .مقامی مقدر
شده است كه نمیتوان حتی با مرگ از زير آن شانه خالی كرد .ھر ھابيلی برای كاشتن بذر عشق راستين ،حتی به
قيمت زندگیاش ،صدا زده شده است .ھر ھابيلی بايد مسير ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق را در برابر
خدا پيش گيرد ،زيرا ھدف معكوس اين مسير آن است كه قابيل را بطور طبيعی وادار به تسليم كند.
اين سرنوشت ما است كه در مالزمت به والدين راستين ،در مقام ھابيل درونی ما ،زندگی كنيم .آنھا محور
عمودی ھستند ،كه بعنوان مظھر خدای غير جسمانی ظھور كردهاند .والدين راستين نجات دھنده بشری ،مسيح و
سرور در ظھور دوباره ھستند .آنھا پادشاه و ملكهی صلح در پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در دنيای روح
ھستند.
پادشاھی بھشتی تاسيس شده بر روی زمين و در دنيای روح توسط والدين راستين ،ھمان ايدهآل آفرينش،
يعنی پادشاھی ايدهآل است كه خدا از آغاز آفرينش جھان ھستی در انتظار ديدن آن بوده است .اين ھمان حاكميت
مركزی صلح است كه عھد بعد از آمدن بھشت را به كمال میرساند ،عھدی كه دروازهی آن در ماھھای قبل از
سال دو ھزار و پنج ،پنجمين سال چان ايل گوك ،در برابر بشريت گشوده شد .اين دنيای آزادی و رھايی كامل
است .در اينجا تمامی ديوارھا و مرزھا كه بشريت را برای ھزاران و دھھا ھزار سال از ھم جدا ساخته بود،
عليرغم بھانهھا و داليلشان ،از بين خواھند رفت .در اينجا تمامی بشريت در ورای مذھب و مليت در قالب يك
خانواده زيسته و به والدين راستين در مقام معلم و پادشاه راستين مالزمت خواھند كرد.
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طرز تلقی ما در دورهی زمانی تحول بزرگ
اكنون كه میدانيد در عمق بركات باشكوه بھشتی زندگی میكنيد ،چه بايد انجام بدھيد؟ چگونه میتوانيد خودتان را
برای دريافت اين بركات آماده كنيد؟ نخست و مھمتر از ھمه چيز ،شما بايد زندگی خودتان را بطور موشكافانه
دوباره مرتب كنيد .با كشف حوزهی مطلق اتحاد بين روح و جسم خودتان آغاز كنيد .بدينوسيله شما میتوانيد خود
را در مقام يك فرد ،مظھر حقيقت ،پاكی ،شفافی و درخشندگی به كمال برسانيد .زندگی شما بايد فارغ از ھر گونه
بدھی باشد .بعبارت ديگر ،شما بايد به انقالب غرامت نائل شويد .بعد از آن شما بايد بطور ابدی بدون ھيچگونه
خجلت در وجدانتان زندگی كنيد ،كه اين امر انقالب وجدان خوانده میشود .سپس بايد يك زندگی راستين براساس
زيستن برای ديگران را پيش گيريد كه در آن نه در برابر والدين راستين و نه در برابر ھيچ كس ديگری قلبا ً
احساس مقروض بودن نداشته و انقالب قلب را به انجام برسانيد.
دومين چيز كه شما بايد انجام بدھيد ،بوجود آوردن بھشت در زندگی خانوادگیتان میباشد .خانواده قصر
عشق است .چھار حوزهی بزرگ قلب و سه قلمرو پادشاھی را در درون خانوادهی خودتان به كمال برسانيد.
خانوادهی خود را جايگاھی بسازيد كه در آن دختران و پسران خلف ،شھروندان وفادار ،مقدسين و دختران و
پسران الھی پرورش میيابند .خانواده را باارزشترين جايگاه برای تجربهی عميق قلب خدا بسازيد .بگذاريد
خانوادهی شما وعدهی سعادت بين شما و ھمسرتان را بواقعيت درآورد .اجداد شما به پايين ،به خانوادهی شما آمده و
شما را در مسير راه بسوی بھشت راھنمايی خواھند نمود .خانوادهی خودتان را به شكوفهی عشق راستين و دقيقا ً
جايگاھی برای به ميوه نشستن آن گل مبدل كنيد.
خانمھا و آقايان ،از اين به بعد زندگی شما آسان نخواھد بود .ھر جا كه باشيد و به انجام ھر كاری كه
مشغول باشيد ،صدھا و ھزاران نفر از اجدادتان شما را ھمراھی خواھند كرد .آنھا تا به اين زمان به تلخی رنج
كشيدهاند زيرا نتوانستند بر روی زمين به والدين راستين مالزمت كنند .اما در طی چھار سال آينده با شما خواھند
زيست تا از طريق شما به والدين راستين بر روی زمين مالزمت كنند .آنھا با شما ،در مقام بازماندگانشان بر
روی زمين ،ھمكاری كرده و از شما در مقام ھابيل خود حمايت خواھند كرد .ھدف آنھا ورود به بھشت در
ھمراھی با شما است.
به خاطر بسپاريد كه در عين وجود اين امكان برای نيرنگ زدن به شش ميليارد نفر مردم دنيا ،شما
نمیتوانيد اجدادتان را فريب بدھيد .آنھا ھر جنبه از زندگی شما را مورد بررسی قرار خواھند داد .آنھا براساس
استاندارد بھشتی خوبی و بدی پاداش و سزای شما تعيين خواھند كرد .چه خوشحال باشيد و چه ناراحت ،چه
غمگين و چه راضی ،شما نبايد اجداد خوبتان را نااميد كنيد ،كسانيكه ھر حركت شما را با چشمانی تيزبين زير
نظر دارند .چھار سال آينده ،يك دورهی زمانی جدی خواھد بود .عيسی ،بودا ،محمد ،كنفوسيوس ،تمامی ارواح
خوب در دنيای روح و اجداد خوب شما برای آمدن بر روی زمين بسيج شدهاند .آنھا تمامی تالش خود را برای
تاسيس پادشاھی بھشتی بر روی زمين ،بعبارت ديگر برای تكميل پادشاھی چان ايل گوك وقف خواھند كرد.
مسئوليتمان را در مقام ھابيل و قابيل به انجام برسانيم .با ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق--
استاندارد موجود قبل از آفرينش--با خدا در باال ،پائين ،جلو ،عقب و در راست و چپ خود زندگی كنيم .اگر ما
بتوانيم راه به آغوش گرفتن ،بخشش و عشق را به انجام رسانده و با آن متحد شويم ،آنگاه عصر بعد از ظھور
بھشت عبارت تحتالفظی پادشاھی صلح خواھد شد كه در آن تمامی انسانھا به والدين راستين مالزمت كرده و
كاميابی و صلح حكمفرمائی خواھد كرد.
اكنون ما با در دست داشتن اين كالم بھشتی ،بايستی برای گسترش بذرھا برخيزيم .در حين رفتن به
بيرون برای كاشتن بذرھای زندگی و عشق راستين بعنوان نمايندهی خانوادهی بھشتی ،ھر كدام از ما بايد آفرينندهی
اين دنيای تازه بشويم .آنچنان احمقانه بذرھا را در ھوا نپاشيد تا توسط بادھای دنيوی تكبر و فساد اخالقی متفرق
شوند .در پی پايينترين و فروتنانهترين مقام باشيد و بذرھای خود را در عميقترين و غنیترين خاك حاصلخيز
بكاريد .ديوارھای نژادی را فرو بريزيد ،مرزھای ملی را از بين ببريد ،ازدواجھای بين نژادی و بين فرھنگھا را با
توان رفتن به ورای مذھب و ملت ،،به نتيجه برسانيد .برای حفظ نسب خونی خدا بطور ابدی ،با يكديگر محكمترين
تالشھا را بكار بگيريم .مشيت ازدواج بين نژادھا و بين فرھنگھا ،تعالی بخش نژاد مغولھا و تمامی بشريت از
طريق عشق راستين خدای ابدی است.
در كتاب مقدس ،ھمانطور كه ھمسر لوط در حين ترك سدوم به عقب نگاه كرد و با سرپيچی از فرمان
بھشتی به ستونی از نمك مبدل شد ،امروز شما ھم فرمان بھشتی را دريافت كردهايد .فرمان بھشتی ھمواره يك
شمشير دو دم به ارمغان آورندهی بركت و قضاوت میباشد .انتخاب با شما است .من امروز بدون ھيچ ترديدی
معماھای باشكوه بھشتی را برای شما آشكار كردهام .ديگر نقطهی بازگشتی وجود ندارد ،تير از كمان گريخته است.
ديگر جايی برای مذاكره و سازش وجود ندارد .تنھا كمال مشيت الھی در پايان خط در انتظار ما است.
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تمامی تالشمان را برای بازسازی سه نسل از دست رفتهی خانوادهی خدا از جمله آدم ،بكار بگيريم .يك
بھشت تازه و يك زمين تازهی مملو از عشق راستين و رھايی از ناسازگاری بين قابيل و ھابيل را بر روی زمين
بواقعيت درآوريم.
پادشاھی صلح جاييكه در آن ھمگی ما در قالب يك خانواده خواھيم زيست را به كمال برسانيم .پيمان
ببنديم كه با مالزمت به والدين راستين در پادشاھی ابدی صلح زندگی خواھيم كرد.
بسيار متشكرم.
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