Περάστε τη θανάσιμη δοκιμασία
Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν κάνει τη μελέτη του Φα προτεραιότητα, και ενώ έχει
συμβεί η κακή δίωξη των μαθητών του Ντάφα και η έντονη πίεση από τον
άσπλαχνο κόκκινο τρόμο, οι παραλείψεις τους έχουν χρησιμοποιηθεί από το κακό
λόγω των φόβων τους, και έχουν κάνει κακά πράγματα στον Ντάφα και στους
μαθητές του Ντάφα που δεν έπρεπε να έχουν κάνει. Έχουν υπηρετήσει ως
μυστικοί πράκτορες και ως χαφιέδες για τις μυστικές υπηρεσίες του χυδαίου
Κόμματος όπως το Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας του ΚΚΚ, την έδρα του
Γενικού Επιτελείου [του στρατού], το Υπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας, κ.λπ.
Όταν μερικοί απ’ αυτούς έχουν παραδοθεί στο κακό, έχουν κάνει πράγματα, σε
ποικίλες ποσότητες και σε διαφορετικούς βαθμούς, τα οποία είναι εντελώς
ατιμωτικά για τους καλλιεργητές να κάνουν. Όντας ζωές οι ίδιοι, όλοι ξέρουν
βαθιά μέσα τους ότι ο Ντάφα είναι καλός, έτσι αφότου κάνουν εκείνα τα πράγματα
το μετανιώνουν. Θέλουν να επιστρέψουν στην καλλιέργεια, αλλά τώρα έχουν κάτι
που οι μυστικοί πράκτορες του ΚΚΚ μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον τους,
έτσι γεμίζουν με τύψεις. Φοβούνται ότι, εάν επιστρέψουν, οι μυστικοί πράκτορες
θα χρησιμοποιήσουν εκείνα τα πράγματα εναντίον τους για να τους απειλήσουν.
Και φοβούνται πιο πολύ ότι μόλις μάθουν οι μαθητές του Ντάφα αυτά που έχουν
κάνει, θα είναι πάρα πολύ ντροπιασμένοι να αντιμετωπίσουν εκείνους τους
μαθητές του Ντάφα. Είναι ένα δίλημμα για αυτούς.
Η αλήθεια είναι ότι, η απώλεια αυτής της ευκαιρίας των εποχών και η μη
πραγματοποίηση του πραγματικού σκοπού του ερχομού σε αυτόν τον κόσμο είναι
πιο τρομακτικά από την προσκόλληση του να είστε πολύ ντροπαλός να
αντιμετωπίσετε τους άλλους. Η καλλιέργεια είναι καλλιέργεια, και η καλλιέργεια
είναι για να ξεφορτωθείτε τις προσκολλήσεις, για να δοθεί ένα τέλος στην κακή
ανθρώπινη συμπεριφορά και σε όλα τα είδη των φόβων, συμπεριλαμβανομένων
των ανθρώπινων προσκολλήσεων του να φοβάστε αυτό και εκείνο. Βαδίσατε ένα
λανθασμένο μονοπάτι λόγω των προσκολλήσεων και των φόβων σας αρχικά, και
τώρα, όταν θέλετε να επιστρέψετε, συγκρατείστε πάλι από τον φόβο και τον
αφήνετε να εμποδίσει την επιστροφή σας.
Ο φόβος μπορεί να προκαλέσει κάποιον να κάνει περισσότερα λάθη, και ο φόβος
μπορεί να αναγκάσει κάποιον να χάσει την προκαθορισμένη ευκαιρία. Ο φόβος
είναι μια παγίδα θανάτου στο ταξίδι ενός ανθρώπου προς τη θέωση. Ήδη έχετε
κάνει τεράστια λάθη λόγω αυτού, και όμως τώρα που θέλετε να τα διορθώσετε
φοβάστε τους ανθρώπους που τα ανακαλύπτουν. Η καλλιέργεια είναι ένα σοβαρό
θέμα. Εάν συνεχίζετε να έχετε φόβους όπως αυτόν, πότε πρόκειται να
σταματήσετε να συγκρατήστε από το φόβο; Για εκείνους τους μαθητές
συγκεκριμένα οι οποίοι τα έχουν καλύψει όλα αυτά τα πράγματα και έχουν
ενεργήσει φαινομενικά καλύτερα από τους περισσότερους υπόλοιπους μαθητές,
εάν δεν εγκαταλείψετε αυτήν την προσκόλληση, δεν σταματήσετε την αμαρτωλή
συμπεριφορά σας, και δεν ξεφορτωθείτε τους φόβους σας, τότε ανεξάρτητα από το
πόσα πράγματα των μαθητών του Ντάφα κάνετε, τα κάνετε για να καλύψετε τα
πράγματα. Εάν εγκαταλείψετε αυτές τις αμαρτίες που κάνατε και έχετε καταπνίξει
εσωτερικά και επιστρέψετε, τότε όλα που κάνετε θα είναι καθαρά και μέρος της
καλλιέργειας ενός μαθητή του Ντάφα.
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Ως Δάσκαλός σας, δεν έχω κρατήσει ποτέ απολογισμό των λανθασμένων
πραγμάτων που έχετε κάνει στην καλλιέργειά σας. Θυμάμαι μόνο τα καλά
πράγματα που έχετε κάνει και τα επιτεύγματά σας. Οι μαθητές του Ντάφα τα
έχουν καταφέρει κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και της ασύγκριτης κακής
δίωξης, έτσι γνωρίζουν βαθιά τις δυσκολίες στην καλλιέργεια, και δεν θα
αποτύχουν να καταλάβουν τους μαθητές που έχουν βαδίσει μια λανθασμένη
πορεία. Έτσι σας το λέω μια ακόμη φορά εδώ: Όλοι οι μαθητές που έχουν κάνει
αυτά τα είδη των λαθών [κατασκοπεία], είναι καλύτερο να αρχίσουν από τώρα να
δηλώνουν δημόσια ότι ξεφορτώνεστε εκείνο το ακάθαρτο βάρος και επιστρέφετε
στον Ντάφα. Μόνο όταν αποκαλύπτετε ανοιχτά ότι έχετε κάνει λάθος θα είστε σε
θέση να ξεφύγετε από τον κλοιό και τις απειλές των μυστικών πρακτόρων. Και
μόνο όταν αποκαλύπτετε ανοιχτά εκείνα τα πράγματα θα είστε σε θέση να
αφαιρέσετε τις προσκολλήσεις και τους φόβους σας. Οι μαθητές του Ντάφα και
εγώ δεν θα θεωρήσουμε τους μαθητές που έχουν ακολουθήσει λανθασμένη πορεία
στην καλλιέργειά τους με τον τρόπο που θα έκαναν οι κοινοί άνθρωποι. Στο
παρελθόν όταν άρχισα να διδάσκω τον Φα στην ανθρώπινη κοινωνία, ήξερα για
τις διάφορες καταστάσεις που θα προέκυπταν στην καλλιέργεια των ανθρώπων.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ενός ανθρώπου προς τη θέωση, δεδομένου ότι είναι
ένας άνθρωπος - και όχι ένας Θεός - που καλλιεργείται, θα κάνει σίγουρα λάθη
στο στάδιο της καλλιέργειας, και θα υπάρξουν σίγουρα δοκιμασίες που δεν θα
περάσει καλά. Και φυσικά υπάρχουν εκείνοι που κάνουν τεράστια λάθη. Μόλις
αναγνωρίσετε το πρόβλημά σας, η ερώτηση κλειδί είναι εάν είστε αποφασισμένοι
να το ξεφορτωθείτε. Μόνο όταν είστε αποφασισμένοι να ξεφύγετε από αυτό
μπορεί αυτό να αποκαλεστεί καλλιέργεια, και αυτό είναι καλλιέργεια.
Ελπίζω ότι οι σπουδαστές που έχουν βαδίσει τη λανθασμένη πορεία δεν θα
συνεχίσουν να κάνουν λάθη. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που ο
Δάσκαλος διδάσκει τον Φα σε μαθητές όπως αυτούς. Επωφεληθείτε της ευκαιρίας
σας. Αμέτρητοι Θεοί σας παρακολουθούν, και οι μαθητές του Ντάφα και εγώ
αναμένουμε την επιστροφή σας.
Λι Χονγκτζί
9 Μαΐου 2006
http://www.falundafa.org/book/eng/articles/20060509A.html
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