اعالن تاسيس چان ايل گوك

چان ايل گوك ،پادشاھی ايدهآل صلح ابدی
دكتر سان ميانگ مون

مراسم ورود والدين راستين به قصر اصيل )چان جانگ گون(
و تاجگذاری پادشاه و ملكهی صلح در بھشت و زمين
سيزدھم ژوئن ششمين سال چان ايل گوك

ر

ھبران بزرگ كشورھای مختلف دنيا! ميھمانان گرامی خدا كه
از ھر گوشهی زمين برای بزرگداشت اين روز تاريخی و
مشيت شده در اينجا گردھم آمدهايد ،مردم عزيز دو دنيای روح
و جسم كه بعنوان شھروندان چان ايل گوك تولد دوباره
يافتهايد!
من به نام بيش از سيصد ميليارد انسان در دو دنيای روح و جسم ،شكوه و
قدردانی فارغ از "ھان" را به خدا ،آفرينندهی تمامی مخلوقات ،والدين راستين
ابدی بشريت و پادشاه بزرگ جھان ھستی پيشكش میكنم.
از شما خواھشمندم تا برای ستايش از پيروزی والدين بھشت و زمين،
پادشاه و ملكهی صلح جھانی صدای خودتان را تا به عرش آسمانھا باال بيريد.
آنھا برای نجات انسانھای بازماندهی سقوط محكوم شده به سرگردانی ابدی در پليدی و رنج و عذاب در سراشيبی ھميشگی جھنم،
تمامی مراحل بازسازی را از طريق غرامت به كمال رساندهاند.
شما عزيزان امروز در اين رويداد عظيم ،رويدادی براستی بینظير و غيرقابل تكرار در تاريخ مشيت الھی شركت كردهايد.
امروز روزی است كه در آن سرانجام پادشاه صلح در شكوه جلوس نمود .اگر چه ممكن است كه نتوانيد با چشمانتان مشاھده كنيد ،اما
اين حقيقت را انكار نكنيد كه ھم اكنون ھزاران نفر از اجداد خوب خانوادهھای بركت گرفته ھمراه با شما—باالی سر شما—در اين
رويداد شركت جستهاند .آنھا ھمگی با نوای حمد و ثنا كه در سراسر بھشت و زمين انعكاس يافته است ،در حال پايكوبی ھستند.
شما نيز اگر براستی ارزش بيكران اين روز را درك كرده باشيد ،نمیتوانيد اينگونه اينجا ساكت بنشينيد .شما نيز با نغمهی حمد
و ثنا در رقص و پايكوبی پايان ناپذيری به سراسر دنيا خواھيد رفت.

تاجگذاری پادشاھی خدا
عزيزان ،آيا میدانيد كه سيزدھم ژانويهی سال دوھزار و يك چه روزی است؟ روز موعود و گرامی تاجگذاری خدا بود .در آن روز
رورند مون ،تدھين شده در مقام والدين راستين تمامی ابناء بشری—كه برای كسب پيروزی در مسير غيرقابل توصيف رنج و عذاب
گام نھاد—تمامی پايهھا را به خدا تقديم كرد.
روز پيشكش مراسم تاجگذاری ،بعنوان روز آزادی و رھايی ،پايانی بود بر ھزاران سال تحمل "ھان" از جانب خدايی كه با قلب
والدينيش مشيت رستگاری را ھدايت میكرده است .ما در آن روز مشيت شده در برابر تمامی بھشت و زمين اعالم كرديم كه خدا
والدين عمودی است ،به او بعنوان پادشاه بزرگ جھان ھستی مالزمت میكنيم ،پرچم چان ايل گوك را در آسمانھا برافراشته و اينكه
حاكميت نوين خدا آغاز شده است.
در طی سه سال بعد از آن ،والدين راستين ھمراه با وزش بادھای بسان توفان بخت و اقبال بھشتی ،با طی طريق راسخانه از
روزھايی كه ھر كدام آن بسان ھزاران سال بود و براساس پايهی پيروزيشان ،روز" سنگ ھب شيب سانگ" ١را در روز پنجم ماه مه
سال دوھزار و چھار اعالم كردند .والدين راستين در آن روز به عصر قبل از ظھور پادشاھی بھشتی ھمراه با سالھای طوالنی غم و
اندوه پايان داده و عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی را آغاز نمودند ،عصری كه در آن ما میتوانيم يك بھشت و زمين تازه را بنا
كنيم .اين رويداد نشانی بر آغاز يك انقالب بزرگ و تاريخی در جھت بازگرداندن زمين بطور واقعی به خدا بود.
شھروندان عزيز چان ايل گوك! شما امروز با شركت در مراسم تاجگذاری پادشاه واقعی صلح جھانی و ثبت نام بعنوان
شھروندان چان ايل گوك بركت عظيمی را دريافت میكنيد .ھمچنين دھھا ھزار تن از اجدادتان به خاطر شركت در ھمراھی با شما
در چنين مراسمی ،برای ابديت از شما قدردانی خواھند كرد.
در كتاب مقدس آمده است" ،ليكن اول ملكوت خدا و عدالت او را بطلبيد ٢"...امروز شما شاھد معجزهی معجزات ،يعنی تاسيس
چان ايل گوك ،حاكميت عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ھستيد .كارھای خدا براستی اسرارآميز ھستند .او در نخستين روز ھزاره
ی نوين ،چان ايل گوك را گشوده است .با اين حال چه كسی در ميان شما میتوانست در طی زندگيش تصور كند كه اينگونه شاھد فرا
رسيدن روز جلوس پادشاه صلح جھانی بر تختش باشد؟
١
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نقطه و خط مرزی بين قبل و بعد از ظھور پادشاھی بھشتی
متی٦:٣٣
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راه مردم چان ايل گوك
شھروندان پادشاھی بھشتی! من بعنوان پادشاه صلح جھانی در اين روز متبرك
پيروزی و شكوه ،يعنی سيزدھم ژوئن ،سال ششم چان ايل گوك ،وظايف اوليه و
ماموريتی را كه ھر شھروند چان ايل گوك بايد در حين گام نھادن در راه خدا
درك كرده و با آنھا زندگی كند ،ابالغ میكنم.
نخست ،از اين به بعد شما بعنوان فرزندان راستين خدا يعنی والدين
راستين عمودی ،در طی زندگيتان در درون خانواده حوزهی سه نسل را تشكيل
داده ،چھار حوزهی بزرگ قلب را به واقعيت درآورده و بطور عمودی برای
ابديت به خدا مالزمت خواھيد كرد.
بعالوه ،شما نياز به حمايت از پادشاه صلح جھانی يعنی والدين راستين
افقی و زيستن ھمراه با اطاعت مطلق بعنوان شھروندان چان ايل گوك بر محور افقی را به خاطر خواھيد سپرد .زندگی برای ديگران
يا اجرای عشق راستين را استاندارد زندگی خودتان ساخته ،خانوادهی راستين را برپا داشته ،فرزندان راستين پاك و عاری از گناه را
پرورش داده و بدن ترتيب با مورد حفاظت قرار دادن نسب خونی خدا ،آن را به پاكی برای نسلھای آينده بجای میگذاريد.
دوم ،روح و جسم شما تحت ھر شرايطی در يگانگی خواھند زيست .در مورد من ھم ھمينطور ،از ھمان اولين روزی كه در
پيروی از راه خدا مصمم شدم ،عھد بستم تا شعار "قبل از داشتن آرزو در نيل به تسلط بر آفرينش ،بايد بر خودت تسلط داشته باشی"
را حفظ كنم.
در مسير انجام اين امر ،خدا قبل از اين وجدان را بعنوان راھنما به شما ارزانی داشته است .وجدان قبل از آموزگارتان از ھمه
چيز در مورد شما آگاھی داشته و از تمامی اعمالتان و گامھايی كه برمیداريد ،اطالع كامل دارد ،حتی بر انديشهھای شما واقف است.
وجدانتان قبل از والدينتان در ارتباط با شما میداند .وجدان حتی بھتر از خدا در مورد شما آگاھی دارد .بنابراين اگر شما وجدان را
در ارتباط با زندگیتان در جايگاه خدا قرار داده و در يك زندگی ھمراه با استقرار ظھر ،يعنی جايگاه فاقد سايه در مسير اطاعت
مطلق قرار بگيريد ،بطور حتم حوزهی اتحاد كامل روح و جسم را برپا خواھيد كرد.

صلح جھانی از طريق ازدواج بين فرھنگھا
سوم ،شھروندان چان ايل گوك! اتحاد دنيای روح به انجام رسيده است .اكنون مسئله شش ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان ساكن
روی زمين است .آنھا در عين تقال در عمق گناه و عذاب ،برادران و خواھران شما ھستند .ماموريت شما اين است كه ھر چه سريعتر
با ارائهی آموزش آنھا را بعنوان مردم چان ايل گوك به خانه بازگردانيد.
شما بايد بدون استثناء به تمامی بشريت آموزش بدھيد كه ھمه بازماندگان سقوط بوده و بايد با دريافت بركت ازدواج مقدس از
جانب والدين راستين نسب خونی خود را تغيير بدھند .شما بايد تا زمان بازسازی تمامی سيصد ميليارد انسان به نسب خونی خدا ،از
طريق شركت مردم در مراسم ازدواج بين فرھنگھا ،به كار پيوند زدن آنھا به درخت زيتون راستين ادامه بدھيد.
چھارم ،شما آفريده شدهايد تا ده ماه را در رحم مادرتان گذرانده ،در حدود صد سال را با تنفس ھوا بر روی زمين سپری كرده و
سپس برای ابديت در دنيای روح زندگی كنيد .بايد بدانيد به ھمان شكل كه برای داشتن يك زندگی سالم بعد از تولد ،برخورداری از
آمادگی خاصی در درون رحم مادر ضروری است ،شما بايد تمامی زندگی زمينی خودتان را در جھت آمادگی برای مرحلهی بعدی
زندگی در دنيای روح وقف كنيد .ھرگز فراموش نكنيد كه در ھر زمان و ھر مكانی ،تحت ھر شرايطی ،اجدادتان در دنيای روح با
شما ھستند .ھمواره به زندگی در ھماھنگی با دنيای روح انديشيده ،خالصانه و فداكارانه ھمراه با دعا با دنيای روح در ارتباط باشيد تا
در حين زندگی بر روی زمين به كمال وجود روحيتان نائل شويد.
ً
پنجم ،نيروی مردمی برای مديريت و حاكميت چان ايل گوك مطلقا ضروری است .بنابراين اكنون نقاب خودخواھی فردگرايانه
را از چھرهی خود برداريد كه چيزی جز بقايای عھد قبل از ظھور پادشاھی بھشتی نيست .برای بازگرداندن حوزهی مالكيت به خدا،
شما بايد از طريق پيشكش تمامی دارايیتان به خدا در مراسم بازگرداندن مالكيت شركت جسته و سپس ھمه چيز را از جانب خدا
دوباره دريافت كنيد.
بعالوه تمامی شھروندان چان ايل گوك در پيشگاه الھی از طريق كمكھای مالی داوطلبانه ،پشتوانه برای كاميابی و صلح بشری
را ميسر خواھند ساخت .اما آنھا نه از طريق سيستم مالياتی بلكه با پيشكش سه دھم درآمدشان برای اھداف عمومی ،الگوی زيستن در
برابر ملت را به نمايش خواھند گذاشت .يعنی اينكه اين امر نه بعنوان مالياتی تحميل شده بلكه بايد بعنوان ھديهای قلبی در نظر گرفته
شود كه شھروندان بطور داوطلبانه با قلبی شاد به خدا پيشكش میكنند.
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زندگی شھروندان چان ايل گوك
ششم ،شھروندان عزيز چان ايل گوك! عھد بعد از ظھور بھشت ،عھد بازيافتن
دنيای ايدهآل آفرينش از دست رفته بواسطهی سقوط بشر میباشد .خدا تمامی
مخلوقات جھان ھستی را بعنوان محيط طبيعی ما آفريد ،كه بطور مطلق برای
كاميابی زندگی بشری ضروری ھستند .قرار است كه انسان بعنوان زوج فاعلی
و طبيعت بعنوان زوج مفعولی در ھماھنگی متقابل به اتحاد كامل دست يابند.
ديگر بيش از اين نبايد دست به اعمالی زد كه باعث نابودی طبيعت و آلودگی
محيط میشوند.
لطفا ً شھروندان چان ايل گوك برخوردار از عقل و فرزانگی برای حفاظت
از طبيعت شده و با بازگشت به طبيعت از يك زندگی رھايی و آزادی كامل لذت
بيريد .دوست داشتن طبيعت ھمان دوست داشتن خدا است .در آنجا كه زندگی شما با طبيعت در حوزهی يگانگی در ھم آميزد ،گلھای
كمال شخصيت شكوفا خواھند شد .در آنجا گلھای فرھنگ قلب اصيل و دنيای براستی ھنری شكفته شده و اين باغ عدن ايدهآل اصيلی
خواھد بود كه در آن خدا ،بشريت و تمامی مخلوقات متمركز بر سرشت اصيل در ھماھنگی كامل خواھند زيست.
اگر شھروندان چان ايل گوك چنين زندگی عشق راستين را پيش گيرند ،آيا خدا میتواند از اعطای بركاتی عظيم به شما
خودداری كند؟ شما برای ابديت در بركات و در شادی خواھيد زيست.
ھفتم ،عزيزان ثبت نام نموده بعنوان شھروندان و مردم چان ايل گوك! خدا و والدين راستين آشكارا عھد بعد از ظھور بھشت را
گشوده و به ما اعطاء نمودهاند .اما اكنون ماموريت شكوفايی و نتيجه دادن اين عصر بعھدهی شما است .بنابراين لطفا ◌ً فرستادگان
ويژهی بھشتی بشويد كه وظيفهی دوگانهی "نيروھای پليس پادشاھی صلح" و "پاسداران پادشاھی صلح" را تحت پرچم فدراسيون صلح
جھانی در جھت تاسيس سازمان ملل ھابيلی به انجام میرسانند .اگر شما نباشيد ديگر چه كسی میتواند خانوادهھای بركت گرفته و اين
زمين متبرك اعطاء شده از جانب خدا را مورد حمايت قرار داده و تغذيه كند؟
لطفا ً شاھزاده و شاھدختھايی بشويد كه در مالزمت به خدا ،پادشاه صلح ميلياردھا تودهی مردمی ،بعنوان والدين راستين خود
زندگی كنيد .بياييد كه با مالزمت به پادشاه صلح جھانی و انجام وظايف خانوادهی فرزند خلف ،ميھنپرستان ،مقدسين و دختران و
پسران الھی راستين ،پادشاھی ابدی و باشكوه صلح را بنا كنيم.
مردم عزيز چان ايل گوك! اميدوارم كه شما براستی با گراميداشت اين روز مقدس و با ارزش از آن لذت ببريد .در مالزمت
قلبی به پدر بھشتی و والدين راستين ،تمامی دلواپسیھا و نگرانیھای تا به اين زمان خودتان را پاك كرده و اين روز را در شادی
جشن بگيريد .صداقت و فداكاری ابراز شده از جانب ھر يك از شما به ارمغان آورندهی شكوه و بركات بيشتری برای اين روز
میباشد .كوھھا ،جويبارھا ،درختان و گلھا در اين محيط زيبای چانگ پيانگ بركاتشان را بر راه اميد طوالنی كه شما آغاز كردهايد،
جاری ساختهاند .بازماندگانتان نيز از اينكه شما در اين روز موعود شركت داشتهايد ،به شما افتخار كرده و برای ابديت شما را مورد
ستايش قرار خواھند داد.
دعا میكنم كه شكوه و بركات بيكران پدر بھشتی ھمواره شامل حال شما و خانوادهھايتان باشد.
متشكرم.
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