برگزيده سخنان دمونيم
در طی نھصد و ھفتاد و ھشتمين ورکشاپ دو روز چان پيانگ ،سوم ژانويه دوھزار و ده

والدين راستين در شعار سال می فرمايند که در صورت
برخورداری از قلبی پاک ،دستيابی به تمامی آنچه که در
مسير راه برای ما در نظر گرفته شده ،امکان پذير است.

سال نو مبارک! والدين راستين شعار سال  ٢٠١٠را به اين صورت عنوان کردند :مانسی بر يگانگی با قلب پاک و تمامی پيروزيھای والدين
راستين در حوزهی جھانی آرامش متمرکز بر عشق راستين.
در سال  ١٩٩٦زمانيکه به جارديم در برزيل رفتم ،والدين راستين بطور عميقی بارھا دربارهی کارھای چانگ پيانگ سخنانی الھام بخش
داشتند و آن سخنان در آن زمان بسيار شبيه به کالم خدا با من در آغاز کار چانگ پيانگ بود.
ايشان فرمودند" :چانگ پيانگ باغ عدن بازسازی شده است .آن باغ عدن بازسازی شده و کامل بايد الگويی برای تمامی مردم در چگونه
زيستن باشد".
در آن روز ،يعنی دوازدھم دسامبر سال  ،١٩٩٦ھمانطور که از خدا درخواست میکردم ،والدين راستين فرمودند" ،من ايمان دارم ،من به تو
ايمان دارم ،و به چانگ پيانگ ھم ايمان دارم ".آنگاه از من خواستند تا کاغذ و قلم بياورم .آنجا بود که والدين راستين اين شعار را خطاطی
نمودند" :چانگ شيم ايل ،مان سانگ ايل" يعنی يگانگی با قلب پاک و تمامی پيروزيھای والدين راستين" ھمان حروف چينی مشابھی که در
شعار امسال بکار بردند.
در آن زمان پدر راستين در حين نوشتن شعار فرمودند" :اکنون با نگاه به محيط روحی و جسمی مان ،اتحاد با چانگ پيانگ در جھت نيل به
پاکی قلبی بسيار حياتی است .در صورت برخورداری از قلبی پاک ،دستيابی به ھر چيزی امکان پذير است ".پدر راستين بعد از اتمام خطاطی،
آن را به من داده و گفتند که با در آغوش گرفتن اين شعار در قلبم زندگی کنم.
بعدھا من آن شعار را بزرگ کرده و قاب گرفتم و بر روی ديوار ورودی ساختمان اصلی چانگ پيانگ نصب کردم که شما میتوانيد آن را
مشاھده کنيد .والدين راستين نيز ھمواره در ورود به اين مکان به آن نگاه میکنند.
پدر راستين در طی ھون دوک ھه دربارهی اين عبارت برای من توضيح میدادند .به ھمين خاطر به خود میانديشيدم که "چه خوب خواھد شد
اگر پدر راستين در شعار امسال "چانگ شيم ايل مان سانگ ايل" را بکار ببرند .و وقتيکه که ايشان اين کلمات را در دعای نيمه شب آغاز سال
بکار بردند ،گفتم که ايشان حتما اين عبارات را در شعار ھم بکار خواھند برد .ھمينطور ھم شد و والدين راستين بدنبال نوشتن "در حوزهی
جھانی آرامش متمرکز بر عشق راستين" نوشتند" :يگانگی با قلب و پيروزيھای والدين راستين" و من براستی احساس خوشحالی عظيمی داشتم.
مرحلهی دوم چانگ پيانگ از طريق حقيقت و عشق
در آغاز کار چانگ پيانگ ،خداوند فرمودند" ،ھم برای تمامی اعضاء در ايمان داشتن به تو و ھم برای من در کار و تالش از طريق تو راھی
وجود دارد ".و چنين ادامه دادند:
"نبايد دروغ بگويی ،بايد با توجه به واقعيت مسلم ،بدون قيد و شرط و با حقيقت مسئوليت خود را انجام داده و تنھا با عشق آن را به کمال
برسانی! کارھا را با عشق راستينی انجام بده که به تو توانايی خواھد داد تا اعضای گناھکار را با ھر نوع گناھی که مرتکب شدهاند ،مورد عفو
قرار بدھی .نبايد بدنبال چيزی )در پاسخ به کارھايت( باشی .بدون ھيچ انتظاری ،با فداکاری و جانسپاری کار کن .بايد سختکوش باشی ،نبايد
تنھا به خاطر اينکه شب شده ،استراحت کنی! نبايد به خاطر اينکه ظھر شده ،دست از کار بکشی ،سخت کوشانه در موقعيتی باش که ندانی ظھر
است يا شب .وقتی که چنين کردی ،من آنجا خواھم بود و کار خواھم کرد و اعضاء به تو ايمان داشته و از تو پيروی خواھند کرد".
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آنگاه خدا صحنهای را به من نشان داد که در آن اعضای بسياری در يک صف طوالنی تا درخت برکت ايستاده بودند و گفت" ،زمانی
فراخواھد رسيد که مردم از تمامی نقاط مختلف جھان اينگونه در اينجا گردھم خواھند آمد".
ديروز در ھمراھی با تعدادی از رھبران برای دعا به زير درخت برکت رفتم ،در آنجا خداوند فرمودند" ،اگر مرحلهی دوم کارھای چانگ
پيانگ را با قلبی که در آغاز مرحلهی اول داشتهای آغاز کنی ،قادر خواھی بود تا به معجزات بسياری دست بزنی.
باور دارم که با شعار "چانگ شيم ايل مان سانگ ايل" که والدين راستين به من دادهاند ،ھمراه با چھار صد ميليارد ارواح مطلقا خوب و ايمان
راسخ خانوادهھای برکت گرفته ،تحقق ھر چيزی در دومين مرحلهی کارھای چانگ پيانگ امکانپذير است.
از اين به بعد تمامی اعضاء در سطح جھانی و چانگ پيانگ بايد دارای يک قلب و يک خواست باشند .حتی در تمامی کارھای چانگ پيانگ
مھمترين موضوع ،دستيابی به يک طرز تلقی و بدنی واحد در برابر والدين راستين است.
در مسير آمادهسازی برای کارھای چانگ پيانگ ،من شرط  ٤٠روز بيداری داشتم .در طی اين شرط نه فقط شبھا بلکه بطور بيست و چھار
ساعته بدون اينکه چشمانم را ببندم چھل شبانه روز ادامه دادم .موفقيت من در اين شرط به خاطر يگانگی دو نفر بود .شرط ده ھزار بار سجده
نيز با موفقيت انجام شد ،چون دو نفر توانستند به قلب و جسمی واحد دست يابند .ما بواسطهی دستيابی به اتحاد موفق بوديم و اين موضوع در
مجموعه کارھای چانگ پيانگ از اھميت خاصی برخوردار است .درواقع پيشرفت کارھای چانگ پيانگ بواسطهی طرز تلقی داشتن بدن و
نيتی واحد است.
زندگی ويتنسينگ متمرکز بر "قلب پاک و تمامی پيروزيھای والدين راستين"
مسئوليت ما در ورود به سال جديد  ٢٠١٠چيست؟ براساس شعار سال ارائه شده از جانب والدين راستين ،اگر قلبھای ما متحد شده و ما مردمی
پاک و بیآاليش شويم ،قادر خواھيم بود تا حوزهی آرامش را برپا نموده و در تمامی امور زندگی مردمی پيروزمند شويم .ما در برابر والدين
راستين در يک ارتباط والدين – فرزند ھستيم و آنچنانکه آنھا در ارتباط با سال  ٢٠١٣بسيار جدی ھستند ،ما نبايد در موقعيتی قرار بگيريم که
در آن بدون انجام ھر گونه کاری تا پايان سال  ٢٠١٢روز  ١٣ژانويهی  ٢٠١٣را دست خالی و بدون ھيچ نتيجهای سپری کنيم.
مشيت الھی ھمواره در حال پيشروی است و ما نبايد در برابر آن تنھا يک تماشاچی باشيم .بلکه بايد با کمک به تحقق آن امور مشيتی که والدين
راستين بر آنھا تمرکز کردهاند ،ھمراه با والدين راستين پا به سال  ٢٠١٣بگذاريم .شما بايد بيانديشيد که "من بايد فردی شوم که با ويتنس کردن
در تمامی روزھای سال ،بخت و اقبال باشکوه بھشتی را به ارث ببرم.
اکنون خدا محيطی رو بوجود آوردهاند که در آن انجام ھر چيزی ممکن است .اگر با کمی تالش و اين انديشه به پيش برويم که "من بايد ويتنس
کنم ،من بايد ھر ماه الاقل به يک نفر کالم خدا را بدھم" آنگاه خدا در آنجا از ما حمايت خواھد کرد .اجداد مطلقا خوب ما ھم با اين فکر که "باز
ماندگانمان تمامی تالششان را برای ويتنسينگ گذاشتهاند!" با خوشحالی از ما حمايت خواھند کرد.
مسابقهی ويتنسينگ برای تمامی اعضاء در سطح جھانی
در پانزدھمين سال تاسيس چانگ پيانگ ،من برای مسابقات ويتنسينگ جوايزی تعيين کردم ،که قرار است در طی ورکشاپ مخصوص چانگ
پيانگ در روزھای پانزدھم تا ھفدھم ژانويه به اعضای موفق در سطح جھانی اھداء شود .براستی دريافت برکات باشکوه و عظيم الھی برای
ھر کدام از ما امری آسان نيست.
راه يک زندگی شاد برای تمامی خانوادهھای برکت گرفته ،راه ويتنس کردن است .اگر فرزندان روحی و فرزندان جسمی شما دارای قلب و
خواست واحد شوند آنگاه انجام ھر چيزی ممکن خواھد بود .از اين به بعد ما بايد در ويتنس کردن جدیتر از به پيش رفته و نتيجه بخش باشيم.
شما خودتان بايد عضوی بشويد که با قلب "من بايد چنين کنم ...من میتوانم ...من براستی انسان خوشحالی ھستم "...براستی از يک زندگی
خوب برخوردار باشيد .دعا میکنم که تمامی زندگیتان مملو از شادی و خوشحالی باشد .لطفا با حفظ سالمتی جسمی خود ،ھمواره در برابر
والدين راستين مسئوليت يک فرزند خلف را به انجام برسانيد .آرزومندم که شما در ھمه احوال عزيزانی محبوب برای والدين راستين باشيد.
متشکرم.
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