چگونگی پايان يك سال و آغاز سالی تازه
پيام ھونگ جين نيم و دمونيم از طريق خانم ھيونم كيم
سی ام دسامبر دوھزار و ھفت
مركز آموزشی بھشت و زمين چانگ پيانگ

در تمامی طول تاريخ از زمان آدم و حوا ،تا به ھابيل و قابيل ،يعقوب و عيسو ،نوح ،ابراھيم ،موسی ،عيسی و
ظھور دوباره ،اشخاص مركزی تعيين شدند ،چرا كه بواسطهی سقوط آدم و حوا ،خدا در طول تاريخ برای خاطر بازسازی
میزيسته است .به اين منظور او اين اميد را داشت كه اشخاص مركزی بتوانند قلب و موقعيت او و ھمينطور فكر و
خواست شيطان و تمامی چيزھای الزم در مورد پليدی را درك كرده و بدينسان ھرگز در وساوس شيطان و پليدی سقوط
نكرده ،بلكه خواست خدا را به انجام برسانند .اما چنين چيزی بواقعيت درنيامد .وقتيكه به تدريسات اصل الھی گوش فرا
داده و بطور مفصل در بارهی اشخاص مركزی مطالعه میكنيم ،سرانجام متوجه میشويم كه زندگی آنھا به تسليم شدن در
برابر وساوس شيطان و پليدی ختم شد .چرا چنين شد؟ آيا بر چگونگی اين موضوع واقف ھستيد؟ به خاطر طبيعتھای
سقوط كرده بود! شيطان و پليدی آنھا را در برابر حسادت ،تندخويی ،نفرت ،دغلكاری ،حرص و طمع ،غرور ،نارضايتی،
خودمحوری ،و غيره قرار داده و آنھا در برابر آن وساوس تسليم شدند و بدين ترتيب با توسعهی تاريخ بشر ،روز بروز بر
ميزان پليديھا افزوده گرديد.
از طرف ديگر ،آيا میدانيد چه كسانی بودند كه براساس خواست خدا در سراسر جھان مخلوقات كار و تالش داشته و
درواقع پيامرسان بودند؟ فرشتگان در چنين مقامی قرار داشته و شخص مركزی آنھا بزرگ فرشته بود ،اما با سقوط آدم و
حوا بسياری از آنھا نيز سقوط كردند.
آگاھی از اين نكته كه خدا شيطان را نيافريد ،بسيار ضروری است .در زمان آفرينش چيزی بعنوان شيطان وجود
نداشت .بنابراين چه كسی شيطان شد؟ يك بزرگ فرشته بود كه شيطان شد و در زمان سقوط آدم ،حوا و بزرگ فرشته دو
سوم فرشتگان نيز سقوط كردند .درواقع آنھا جزئی از جريان عمل سقوط شدند و ما تمای كسانی را كه جزيی از پليدی
شدهاند ،شيطان خطاب میكنيم.
آنھا قوی و بر ھمه چيز واقف بوده ،ھدف خدا از آفرينش و خواست او را درك میكردند .وقتيكه روی برگردانده و
بر عليه خدا كار كردند ،با قدرت فزايندهتری باعث ويرانی ھر چه وسيعتر وضعيت بشری در طول تاريخ شدند .وقتيكه يك
انسان پليد ساكن زمين با عناصر و طبيعتھای سقوط كرده در درونش به دنيای روح میرود ،شيطان و ارواح پليد مقدم بر
او ،از او روح پليد پر قدرتی میسازند .آيا میدانيد كه چرا آنھا چنين میكنند؟ زيرا میخواھند تا بر خوبی غلبه كنند .در
زمان آفرينش تمامی دنيای روح مثل پادشاھی بھشتی بود ،كرهی زمين ھم ھمينطور بود .اما با گذشت زمان بدنبال سقوط
آدم و حوا پليدی گسترش يافت .آيا میدانيد اين گسترش تا چه حدی بوده است؟ بدی )در مقايسه با حوزهی خوبی( ھشتاد
درصد گسترش داشته است.
كار بازسازی متمركز بر والدين راستين
والدين راستين بھشت و زمين و بشريت ،كه در مقام ناجی بر روی زمين ظھور كردهاند ،اين واقعيت تاريخی و ھمچنين
خدا و خواست او را درك نمودهاند .آنھا با آگاھی از اميال خدا در واژگون كردن و بازسازی اين دنيای تحقير شده بواسطه
ی سقوط آدم و حوا ،به وضعيت اصيل خود در زمان آفرينش كه قرار بود مآمن شادی و خوشحالی باشد ،مصمم ھستند تا
اين امر را به واقعيت درآورند.
در انجام چنين چيزی ،قلب شيطان و نيروھای پليدی بايد با قدرت خوبی تحت تاثير قرار گيرد .به ھمين خاطر ،خدا
و والدين راستين در حين پيشبرد مشيت بازسازی ،به شيطان و تمامی نيروھای پليدی عشق داده و شرطھای غرامت مورد
نظر آنھا را برپا داشتهاند و بدينوسيله قلب تك تك فرشتگان سقوط كرده را تحت تاثير قرار داده و بازسازی كردهاند .اگر
چه ما دارای گناه اصيل ،گناه موروثی ،گناه جمعی ،گناه فردی و طبيعتھای سقوط كرده بودهايم ،اما آنھا ھمواره پايين به
روی زمين آمده و به ما بركت میدادند.
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آنھا با دادن بركت به ما درواقع میگفتند كه "ما مسئوليت گناه سمج و ھولناك يعنی گناه اصيل را بعھده میگيريم ،اما
شما بايد با بكارگيری عشق راستين متمركز بر اصل الھی خودتان را از شر گناه فردی ،گناه جمعی ،گناه موروثی و
طبيعتھای سقوط كرده خالص كنيد .يعنی اينكه اين امكان وجود دارد و ما براستی میتوانيم خود را از شر اين گناھان رھا
كنيم .نخست میبايست در برابر خدا و والدين راستين ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق پيشه كنيم .سپس چه بايد
بكنيم؟ تاسيس استوار و پابرجای "ظھر ".١اينجا در چانگ پيانگ ما میبايست به تمركز ھمه جانبهی قلبی ،روحی و
جسمی دست يابيم .امروز بايد بھتر از ديروز ،فردا بايد بھتر از امروز و سال آينده بايد بھتر از امسال باشد .در گذشته ما
میبايستی به اينجا آمده و به تاسيس پابرجای "ظھر" نائل میآمديم ،اما چنين نكرديم .ما میبايست ،بمرور خود را از
عناصر پليدی كه قبل از آشنايی با اصل الھی با آنھا زندگی میكرديم ،رھا كنيم .ما میبايست از شر آنھا خالص شده و
سپس به اينجا )چانگ پيانگ( بياييم ،اما در انجام اين امر شكست خورديم .
شكست خانوادهھای بركت گرفته در انجام مسئوليتھايشان
با اين ھمه خود را چه خطاب میكنيم؟ ما میگوييم كه خانوادهی بركت گرفته ھستيم ،در اين صورت بسيار در اشتباه
ھستيد .پدر راستين تنھا ما را از گناه اصيل رھانيده تا بتوانيم خودمان را از گناه فردی ،گناه جمعی ،گناه موروثی و
طبيعت سقوط كرده جدا كنيم .او تنھا گناه اصيل را از بين برده و میگويد كه با بكارگيری ايمان مطلق ،عشق مطلق و
اطاعت مطلق بايد خودمان را از تمامی ديگر انواع گناھان رھا سازيم.
پدر میگويد" ،از آنجاييكه تنھا ناجی میتواند گناه اصيل را از بين ببرد ،من مسئوليت آنرا بعھده میگيرم ،اما مسئوليت
تمامی ديگر گناھان بعھدهی خود شما است ".ھمانطور كه قبل از اين بدنبال تاسيس اين مركز به شما گفتهام ،ما میبايست
با توجه به اصل الھی خود را متحول ساخته و به اينجا بياييم ،اما تا به حال در انجام اين امر غفلت كرديم.
با توجه به اين موضوع ،اكنون چه میكنيم؟ ما دنيای روح خوب را بوجود آورده و ارواح پليد را از خود جدا
میكنيم .در گذشته قرار بود تا در طی زندگی روزانه ،جريان عمل جداسازی آنھا صورت پذيرد ،اما اكنون میتوانيم با
ھمكاری ارواح مطلقا ً خوب ،با دستان خود آنھا را از وجودمان جدا كنيم .اين چيزی برگرفته از راه اصل اوليه نيست،
مسئوليت چنين چيزی نه بعھدهی يك نفر بلكه بعھدهی تمامی افرادی است كه با اصل الھی آشنا ھستند .نبايد ھيچكسی را
مقصر قلمداد كرد .نبايد بگوييم كه "ما خانوادهی بركت گرفته ھستيم ،چرا بايد در چنين سطحی زندگی كنيم؟ چرا با
مشكالت بسياری روبرو ھستيم؟" الزم نيست تا كسی مورد سرزنش قرار گيرد .
اگر با رضايت خودمان به اينجا آمده و به تاسيس استوار و پابرجای "ظھر" نائل میشديم ،ديگر نيازی به آزادسازی
اجداد نبود .در اين صورت ،وقتيكه ما به افرادی كامل مبدل شده و به جايگاه خدا دست میيافتيم ،اجداد ما نيز میتوانستند
بطور ھمزمان ارواحی مطلقا ً خوب شوند .اين بركتی بود كه خدا و والدين راستين میخواستند كه ما دريافت كنيم ،يعنی
بركتی كه قرار بود تا شما خودتان متمركز بر كالم ،يا متمركز بر اصل الھی دريافت كنيد .آنھا آرزو داشتند تا ما خودمان
متمركز بر ايمان مطلق و عشق مطلق به آن نائل آييم.
اما چه كرديم؟ ما به زندگی گذشتهی خود قبل از آشنايی با اصل الھی و قبل از دريافت بركت نظر دوختيم .در نگاه
كردن به گذشته ،چه كسی بسوی ما آمد؟ شيطان و پليدی حتی بسيار قويتر از گذشته بسوی ما ھجوم آوردند .ما اكنون
چگونه به نظر میرسيم؟ اكنون ما به ستون نمك ٢میمانيم .آيا به چنين چيزی اقرار میكنيد؟ ما ستون نمك شديم ،ما دوباره
به ستونھای نمك مبدل شديم ،چيزی كه به جای خوبی صد در صد مجبور به پيروی از پليدی است .به اين خاطر چون
شيطان و پليدی مولد بيماری ،درد و رنج ھستند ،در پايان ما ھم نتوانستيم از زندگی در بيماری ،درد و رنج اجتناب كنيم و
تاريخ ما اينچنين شكل گرفت.
از دست رفته بر روی زمين ،از دست رفته در دنيای روح
والدين راستين چه چيزی را برای ما در اين مكان برپا داشتهاند؟ اينجا دنيای روح است ،اينطور نيست؟ مركز آموزشی
بھشت و زمين چانگ پيانگ دنيای جسمی نيست ،دنيای روح است .آنھا چيز بسيار ضروری را برای ما فراھم آوردهاند تا
در آن بتوانيم بدن جسمی خود را از ارواح پليد خالص كرده و اجدادمان را واداريم تا با ما ھمكاری كنند .آن دسته از
اجداد ما كه در بدترين شرايط و جايگاه )در دنيای روح( بسر میبرند ،میتوانند آزاد شوند .بنابراين موضوع اين نيست كه
از روی بیفكری به آنھا بگوييم كه "خب ھمانجا بمانيد" بلكه بايد آنھا را در اين زمان به ارواح مطلقا ً خوب مبدل ساخته تا
ديگر نيازی به تمديد در مشيت بازسازی وجود نداشته باشد.
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تعدادی از اعضای خانوادهھای بركت گرفته ھستند كه به چانگ پيانگ نمیآيند ،چرا كه از اينجا خوششان نمیآيد .اما
چيزی وجود ندارد كه آنھا بر آن واقف نباشند .در گذشته ما میتوانستيم با سپری شدن زمان و براساس راه زندگی خود به
خوبی نائل شويم .اين عبارت زمانی درست بود" :آنچه بر زمين ببندی در آسمان بسته گردد ،و آنچه در زمين گشايی در
آسمان گشاده گردد ".اما اكنون برای تمامی ما كه به ستونھای نمك مبدل شدهايم ،به جای رسيدگی به وضعيت زمينی،
رسيدگی به وضعيت دنيای روح و ارواح پليد بايد ارجحيت داشته باشد.
بنابراين دنيای فاعلی كدام است؟ دنيای روح يا دنيای جسم؟ براساس قسمت پنجم پيمان خانواده ،دنيای روح فاعل
است! در دنيای روح چيزھای بسياری وجود دارند كه بايد حل و فصل شوند .تنھا زمانی كه آنجا به دنيای روح خوب مبدل
شد ،خوبی میتواند در دنيای جسمی نفوذ كرده و گسترش يابد .ما اكنون در موقعيتی قرار داريم كه به ھيچ وجه نمیتوانيم
حركتی داشته باشيم ،بنابراين چگونه امكان دارد تا بتوانيم مسائل موجود دراينجا را حل و فصل كنيم؟ چگونه میتوانيم
"بگشاييم" وقتيكه دست و پای خود ما غل و زنجير شده است؟ نمیتوانيم چنين كنيم .به اين خاطر اوضاع و احوال دنيای
روح بايد حل و فصل و مرتب شوند ،تا ھمه چيز از ما جدا شده و ما بتوانيم با شخصيتھای كامل شده ،شھروندان پادشاھی
بھشتی شده و سپس به آنجا برويم .امور به ارمغان آورندهی چنين چيزی ،اموری تاثيرگذار بر دنيای روح ھستند ،يعنی
ھمين فعاليتھايی كه اينجا در چانگ پيانگ انجام میپذيرند.
مسئولين بايد اين موضوع را بدرستی درك نمايند كه اگر چنين نكنند نمیتوانند به چانگ پيانگ بيايند .نيامدن به
چانگ پيانگ اشتباه است .اين روزھا ديگر موضوع اين نيست كه گرفتاری بر روی زمين باعث گرفتاری در دنيای روح
میشود ،بلكه برعكس گرفتاری در دنيای روح باعث گرفتاری بر روی زمين میشود .تنھا زمانيكه شرايط در دنيای روح
اصالح شود ،شرايط بر روی زمين نيز اصالح خواھد شد.
مسئوليت خانوادهی بركت گرفته
بنابراين ھمانطور كه قبل از اين اشاره كردم ،تنھا نبايد نگران شادی فرزندانمان ،ھمينطور نگران خوراك ،پوشاك ،سرپناه
و منزل خوب برای آنھا باشيم ،بلكه الزم است تا آنھا مردمی بشوند كه بتوانند تاريخ را تغيير بدھند .شما بر چگونگی و
ميزان حساسيت اين دورهی زمانی واقف نيستيد .تاريخ ما بسيار طوالنیتر از فقط شش ھزار سال است .اينطور نيست؟
من وقتيكه به دنيای روح میروم ،مشاھده میكنم كه مسائل موجود نه نتيجهی يك دورهی شش ھزار ساله بلكه حاصل يك
تاريخ براستی طوالنیتر میباشند.
ما پس از طی طريق از يك چنين تاريخ طوالنی ،اصل الھی را از والدين راستين كه در مقام ناجی بر روی زمين
ظھور نمودهاند ،آموختهايم .و وظيفه كسانی كه با اصل الھی آشنا میشوند اين است كه به تاريخ سر و سامان بدھند.
در اين زمان وقتيكه بطور عميق در دورهھای گذشته و در زندگی اشخاص مركزی كند و كاو میكنيم ،متوجه
میشويم كه فقط اشخاص مركزی نبودند كه مرتكب خطا شدند .كسانی كه در آن زمان میزيستهاند ،يعنی مردمی كه نوح،
ابراھيم ،موسی و عيسی را میشناختند ،ھم نتوانستند مسئوليتشان را به انجام برسانند.
در اين زمان ،قصر صلح چان جانگ بنا شده و مراسم ورود پادشاه و ملكهی صلح و ھمينطور مراسم تاجگذاری
والدين بھشت و زمين به انجام رسيده و در اين زمان است كه والدين راستين به پيروزی نائل آمدهاند .ولی چه میشد اگر
اشخاص مركزی در دورهھای گذشته پيروز بوده و ما در اين زمان پيروز نمیبوديم؟ در اين صورت چه میكرديد؟ اين
پايهای میبود كه باعث میشد تا ما از جانب تمامی تاريخ مورد مواخذه قرار گيريم.
در حين اينكه والدين راستين ھنوز بر روی زمين حضور دارند ،تعداد ما بايد ھر سال نسبت به سال گذشته بيشتر و
بيشتر شود ،درواقع میبايد در ھر سال تعداد بيشتری از مردم با اصل الھی آشنا شوند .بنابراين مسئوليت ما اين است كه
تاريخی بجای بگذاريم كه در آن با آشنا كردن تمامی مردم با اصل الھی در حين حضور والدين راستين و ناجی بر روی
زمين ،برپايی استوار "ظھر" بطور طبيعی به انجام برسد .آيا متوجه میشويد؟
طرز تلقی ما برای سال جديد
در آغاز امسال ما با خدا عھد بستيم كه "در اين سال چنين و چنان خواھيم كرد و آن را به خوبی به انجام خواھيم رسانيد".
اينطور نيست؟ ما پيمان بستيم .و خدا به ما ايمان داشته و میانديشيد كه بله ،او عضو بركت گرفته بوده ،وركشاپ برای
شروع را سپری نموده و مالك چان ايل گوك است .من به او اعتماد دارم".
امروز چه روزی است؟ سیام دسامبر است .در اين روز خدا میگويد "يك روز باقی مانده است .من اين يك روز را
ھم صبر میكنم تا ببينم آيا به عھدی را كه در آغاز سال بستهای وفا میكنی ".اگر مرتكب خطا شدهايد بايد به او گزارش
بدھيد و اگر عھدی بستهايد كه به انجام نرساندهايد بايد به او بگوييد.

3

در كجا دنيای روح در نزديكی ما است؟ در كجا میتوانيم گزارش بدھيم؟ در چانگ پيانگ يا در مركز خانواده .آن
كسانيكه به ھر دليلی نتوانستند به چانگ پيانگ بيايند ،فردا بايد به مركز خانواده رفته و به خدا اينگونه گزارش بدھند "پدر
بھشتی ،در آغاز سالی كه گذشت ،من چنين عھدی بستم اما در انجام آن شكست خوردم ".بايد به او بگوييد كه چرا نتوانستيد
چنين كنيد و با اين كار به او آرامش بدھيد و او با قلبی والدينی شما را در آغوش خواھد گرفت .بدينسان ما بايد توسعه
بخش چنين چشماندازی از زندگی با ايمان خود باشيم .آيا متوجه میشويد؟
ما بدون جديت دعا میكنيم ،خيلی معمولی گزارش میدھيم ،بدون اينكه بيانديشيم و با بیعالقگی دربارهی عدم
توانائيھای خودمان گزارش میدھيم ،و خيلی عادی میگوييم كه اگر نمیتوانيم انجام بدھيم ،انجام نمیدھيم و اگر بتوانيم،
انجام میدھيم .ما بطور عادی قبل از غذا ،خواب و يا در مركز نھضت در روزھای سرويس دعا میكنيم .اما در نھايت
بايد بدانيم كه خدا درواقع به دعای ما و به آنچه را كه در دعايمان عنوان میكنيم ،ايمان دارد .بايد بدانيم كه شيطان ھم به
آنچه كه در دعايمان عنوان میكنيم ،گوش میدھد .او تالش خواھد داشت تا مانع انجام آن چيزی شود كه در دعايمان
مطرح شده است و خدا با عشق و بركت مواظب ما است تا به مضامين دعايمان جامهی عمل بپوشانيم .او اميدوار است كه
آنھا را به انجام خواھيم رساند.
دليل عدم انجام دعای ما اين است كه خدا نمیتواند به ما كمك كند و علت اين است كه ما در قلب و جسم و روحمان
با او يكی نيستيم .آيا متوجه میشويد؟ بنابراين با پايان سال دوھزار و ھفت ،بايد به اين موضوع بيانديشيم كه "خانواده من
و من تا چه اندازه با خدا در قلب و جسم و روح يكی بوده است؟" ما بايد دربارهی اين موضوع بيانديشيم ،مخصوصا ً
وقتيكه بخش سرود مقدس ٣آغاز میشود يا وقتيكه به سالن جانگشيم وان ٤میرويم.
وقتيكه به سال دوھزار و ھشت میانديشيم ،نه اينكه بسادگی تمامی شكستھای خود در سال گذشته را بدوراندازيم بلكه
بايد دربارهی اين موضوع نيز بطور عميق بيانديشيم .به اين موضوع بيانديشيد و در صورت امكان ،آن را در طی امروز
يا فردا به انجام برسانيد .چيزی را كه در اين فرصت نمیتوانيد انجام بدھيد بايد بدون ھيچ شكی در سال آينده به انجام
برسانيد .در اين راه شما فرزندان خدا شده و احساس خواھيد كرد كه از صالحيت مورد اعتماد قرار گرفتن از جانب او
برخوردار ھستيد.
خدا از من پرسيد" ،آيا میتوانی كاری را كه چانگ پيانگ بايد به انجام برساند به پيش ببری؟" من گفتم" ،بله" او
گفت" ،آيا واقعا ً میتوانی چنين كنی؟" و من با تاكيد گفتم" ،بله!" او پرسيد "آيا میدانی كه بزرگترين مشكل در كاری راكه
میخواھی انجام بدھی چيست؟ و من پاسخ دادم "خير نمیدانم ".او گفت "بدست آوردن قلب مردم بیوفا و كسانی كه عھد
بسته و ھرگز به عھد خود وفا نمیكنند! اين بسيار مھم است".
او به من گفت كه مردم غيرقابل اعتماد ھستند ،و سپس ادامه داد "الزم است تا تو قلبھای آنھا را بدست آوری ،قلبھايی
كه اصيل ھستند ،تو خود نيز بايد اصيل باشی و با عشق با آنھا رفتار كنی .نبايد اميدی در دريافت چيزی داشته باشی ،بلكه
فقط با صداقت و سختكوشی بسيار فداكاری كرده و خدمت كنی .در اين صورت ماموريت به انجام خواھد رسيد.
البته در حين بناسازی اين مركز و ھمينطور قصر اصيل پيشكشھای بسياری از جانب اعضاء انجام شد ،ولی من در
حين پيشبرد فعاليتھای چانگ پيانگ ھرگز به اعضا نگفتم كه "شما بايد چنين مبلغ يا چنان مبلغی را پيشكش كنيد ".اما
چيزی را كه براستی میتوانم به آن افتخار كنم اين واقعيت است كه من تا به اين زمان ھرگز از جانب حتی يك نفر پولی
دريافت نكردم .چرا؟ چون میخواستم ھمانطور كه خدا به من گفته بود با يك فكر فداكار و خادم كار كنم .به ھمين خاطر تا
به اين زمان حتی يكبار ھم به كسی نگفتم كه چنين مبلغی را پرداخت كن تا تو را شفا بدھم" يا "چنين مبلغی را پيشكش كن
تا به امور تجاری تو رونق بخشم".
آن فعاليتھا كه اعضاء با عشق ،فداكاری و خدمت به انجام رساندند ،تا به امروز سيصد و بيست ميليارد روح مطلقا ً
خوب را به عرصهی وجود آورده ،چيزی را بوجود آورده كه ما اكنون چانگ پيانگ میناميم و ھمينطور قصر چان
چانگ را بنا نھادهاند .ھر جنبه و ھر مرحله از بناسازی قصر صلح چان چانگ ،درست بسان معلق ماندن در ھوا امری
بسيارمخاطره آميز بود .حتی تا زمان برگزاری مراسم ورود والدين راستين به قصر و ھمينطور مراسم تاجگذاری پادشاه
و ملكهی صلح ،ما اطمينان نداشتيم كه اساسا ً چنين چيزی انجام خواھد گرفت .اما اكنون جای نگرانی وجود ندارد .چرا؟
بدنبال سقوط ،اين امكان وجود نداشت كه خانهی خدا بر روی زمين ،در يك دنيای براستی خوب بنا نھاده شود .چيزی كه
تحقق خواست بھشت و زمين را ممكن ساخته اين واقعيت است كه اكنون در تمامی بھشت و زمين خانهای وجود دارد كه
در آن خدا میتواند ساكن شود .اين يك تعھد و ضمانت براستی باشكوه است.
آغاز يك تاريخ تازه از مارس دوھزار و ھشت
٣
٤

ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﺳﺎزي ارواح ﭘﻠﻴﺪ ﻳﺎ ﺁزادﺳﺎزي اﺟﺪاد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي ﭼﺎﻧﮓ ﭘﻴﺎﻧﮓ
ﺳﺎﻟﻦ دﻋﺎ در ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﭼﺎﻧﮓ ﭘﻴﺎﻧﮓ

4

بنابراين از ماه مارس دوھزار و ھشت اگر شما عزيزان در اينجا باشيد ،تاسيس پايدار "ظھر" را به انجام رسانده و ھمه
چيز را حل و فصل خواھيد كرد .در اين دوره ،شرايطی كه باعث شد تا مردم به ستونھا نمك مبدل شوند از بين خواھند
رفت .البته برای كسانيكه به ستونھای محكمتری از نمك مبدل شدهاند دورهی بازسازی طوالنیتر خواھد بود اما در پايان
ھمه بازسازی خواھند شد.
بنابراين ھمه بايد با ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق در آن مسير قرار بگيريم .از ماه مارس دوھزار و
ھشت دورهای آغاز میشود كه در آن میتوانيم در برابر تمامی دنيا به خانوادهی بركت گرفته بودن خود افتخار كنيم ،زيرا
تحوالت بسياری در آن زمان صورت خواھند گرفت .از اين به بعد تمامی پيشرفتھای حاصله در فعاليتھا و برنامهی سرود
مقدس در چانگ پيانگ در برابر چشمان ما مرئی و قابل مشاھده خواھند بود .عصری كه در آن ھمه چيز بطور باشكوھی
پيشرفت خواھند داشت در سال دوھزار و ھشت آغاز خواھد شد.
اكنون اجداد نسلھای صد و چھل و يك تا صد و چھل و ھفت را آزاد میكنيم و از ماه ژانويه آنھا بركت دريافت
خواھند كرد .بايد بدانيد كه از زمانيكه اجداد نسلھای صد و چھل و يك تا صد و چھل و ھفت بركت بگيرند تاريخ دگرگون
خواھد شد .
آمادگی برای سال نو
ً
بنابراين ،اعضای محترم ،لطفا تمامی مسائل زندگی خود را در سال دوھزار و ھفت حل و فصل كنيد .امروز بدنبال سخنان
من در برنامهی سرود مقدس میتوانيد ھمه چيز را از خود جدا ساخته و اينجا در چانگ پيانگ دفن كرده و خودتان را
آزاد كنيد .در حين نگاه به ليست اجداد شما كه تا صبحگاه امروز به آن مشغول بودم ،به ميزان بسيار زياد اشتباھات انجام
شده میانديشيدم .چه بايد بكنيم؟ آيا بايد اينھا را بعنوان مسئوليت خود افراد فقط به عھدهی خود آنھا بسپاريم؟ يا اينكه به آنھا
كمك كنيم؟  ...بايد به آنھا كمك كنيم!...
در بسيار خوب بود اگر اعضاء میتوانستند شاھد اتفاقات و رويدادھا باشند كه در حين برنامهی سرود مقدس رخ
میدھد .من بسيارتاسف میخورم از اينكه شما نمیتوانيد آن رويدادھا را مشاھده كنيد .اگر قادر به ديدن آن اتفاقات روحی
میبوديد ،آنگاه بسيار شكرگزار بوده و فرياد قدردانی سرمیداديد .در اين بخش طوالنی سرود مقدس تمامی اشتباھات سال
دوھزار و ھفت را از خود جدا ساخته به ارواح مطلقا ً خوب بسپاريد .بدنبال آن بايد با آن اقبال بھشتی در برابر خدا و
والدين راستين يك فرزند خلف بوده و از راه دختران و پسران الھی وظيفه شناس پيروی كنيد.
از شما میخواھم تا با اميد بسيار به پيشبرد خوبی در تمامی امور به استقبال سال دوھزار و ھشت برويد .از شادی
سالمتی در زندگی روزانهتان لذت ببريد ،و اينگونه با قلب يك فرزند خلف در پيشگاه خدا و والدين راستين ،از سنت
روحی راه پسران و دختران الھی وظيفه شناس پيروی كنيد ،كه میتواند بوجود آورندهی تحولی عظيم در مسير تاريخ
باشد .با آرزوی بركات بسيار برای شما در اين سال ،خواھش میكنم اعضای پرافتخار اجتماع نھضت ھماھنگ بشويد.
متشكرم.
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