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روز بچهھا روزی است كه ما بايد در آن بر پايهی پيروزی بايستيم  ...خطا توسط دو نفر شكل گرفت و در نتيجه بازسازی آن نيز بايد توسط
دو نفر انجام شود ،به ھمين دليل والدين راستين ظھور كردند  ...عيسی در مقام پدر آمد و ما در مقام فرزندان او بوديم ولی ما ھمچنين به
مادر نياز داريم  ...باالترين حقيقت آن است كه والدين راستين را به ما نشان دھد ،ھمچنين )چگونگی شكل گيری( زوج ايدهآل و خانوادهی
ايدهآل را به ما نشان دھد  ...ما برای بازسازی و تولد دوباره به والدين )يعنی به مرد و زن( نياز داريم ،اما تا به حال فقط دارای پدر )عيسی(
بوديم  ...اكنون بايد تمامی از دست رفتهھای خدا را بازسازی كرده )آنھا را به او بازگردانده( و او را خوشحال كنيم كه اگر او خوشحال شود
آنگاه ھمه خوشحال خواھند شد ...برای انجام اين كار بايد از پايين ترين سطح يعنی مقام بندهی بنده آغاز كنيم  ...در مسير بازسازی ما نه تنھا
به والدين راستين بلكه به فرزندان نيز نياز داريم و اين دليل تاسيس اين روز مقدس است.
نكاتی چند از سخنان پدر راستين:
امروز چه روزی است؟ آيا شما آن را بوجود آوردهايد يا من؟ ما بايد فرزندان مطلق و شوھر و زنی مطلق بشويم ،بايد به خاطر داشته باشيم
كه من تنھا نيستم بلكه من روحی و من جسمی با ھم ھستند ...
آيا والدين )جسمی( ما راستين بودهاند يا نه؟ تا به اين زمان ھيچيك از روابط )رابطهی والدين و فرزند ،رابطهی شوھر و زن ،رابطهی برادر
و خواھر  (...كامل نبوده است ،چون نسب خونی مطلق نبود و ھمين دليل عدم خوشحالی خدا بود ...
عبارت والدين راستين و تالش برای بازسازی توسط نھضت ھماھنگ آغاز شده است  ...خانواده بايد دارای استاندارد مطلق باشد  ...آيا روح
و جسم شما در حال درگيری و جنگ است؟ چه كسی آغازگر آن بوده است؟  .....آنھا )آدم و حوا( فرزندان خدا بودند ولی چرا بايد سقوط
میكردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ تنھا خدا از آن آگاه بود! اين مسئله توسط شيطان شروع شد و تنھا خدا از آن مطلع بود  ....بھرحال بواسطهی گناه
اولين اجداد بشری ھمه چيز به خطا رفت ....
مردم اكنون به پول عالقهی خاصی دارند ،آيا شما ميتوانيد با پول ،شخصيت خريداری كنيد؟ نه پول ،نه قدرت و نه ھيچ چيز ديگر بلكه عدم
انجام مسئوليت باعث و بانی سقوط شد  ...و چون بواسطهی سقوط ھمه چيز به خطا رفت ما اكنون دارای جھان و دنيائی ھمراه با انواع
درگيريھا از جمله درگيری روح و جسم ھستيم  ...خدا می خواست تا دارای فرزند و ھمچنين دارای خانواده شود اما به خاطر سقوط و خطای
اولين اجداد بشری نتوانست به چنين چيزی نائل آمده بلكه تمامی انسانھا تحت تسلط نسب خونی شيطان قرار گرفتند .آيا خدا به فرزند نياز
دارد؟ )دليل( خوبی داشتن فرزند برای خدا برای تكميل عشق اوست  ...آيا مرد به تنھائی قادر به يافتن عشق است؟ آيا زن به تنھائی میتواند
به عشق نائل آيد؟ خدا ھم به تنھائی و بدون مفعول نمیتوانست به عشق نائل آيد .زنان بدون مردان نمی توانند سروران عشق شوند .تنھا كسی
كه ميتواند باعث شود تا زن سرور عشق بشود نه برادر و خواھر و نه والدين او ،بلكه شوھر اوست .اگر پسر و دختر خدا در عشق كامل
شده و سروران عشق بشوند خدا باالترين نوع شادی و لذت را تجربه خواھد كرد  ...در اصل می بايست روح و جسم مرد و زن  ،ھر كدام
جداگانه – يكی شوند اما بواسطهی سقوط روح و جسم آدم و حوا يگانه نشده بلكه به درگيری با يكديگر پرداخته و ھمينطور اين اصل به
تمامی انسانھا منتقل شد .برای انسانھا امروز خدا وجود ندارد ،شوھر و زن )ايدهآل و اصيل( نيز وجود ندارد .بدينگونه انسانھا ھمه چيز خود
را از جمله كشور خود را از دست دادند  ....چه كسی میتواند اين مشكل را حل و فصل كند؟ )والدين راستين(
اتحاد روح و جسم چيزی بود كه خدا خواستار آن بود ،مطلق شدن مردان و زنان نيز چيزی بود كه خدا خواستار آن بود اما ھمهی اينھا از
دست رفت  ...كمونيزم بزور خود را در مقام سرور قرار میدھد ،زيرا در آن از فلسفهی خانواده خبری نيست  ...برای حركت در مسير
بازسازی ما بايستی ھمه چيز را انكار كنيم ،تمامی روابط بايد نكار شود و دليل آن در اصل الھی آمده است .ھمه چيز را انكار میكنيم تا
بتوانيم دوباره متولد شويم  ....خدا اولين آفريننده و آدم و حوا دومين آفريننده بودند ،ولی آنھا نتوانستند سومين آفريننده را بوجود آورند و به
ھمين دليل خدا نتوانست صاحب نوه شود  ....اگر نطفهای كه در رحم حوا بود به خدا تعلق ميداشت آيا خدا خوشحال میشد يا نه؟ ما بايد به
درخت راستين پيوند بخوريم كه در اينصورت ھمهی درختان راستين خواھند شد .تنھا راه برای ما پيوند خوردن به درخت راستين است! ما
بايد در ميان والدينھا بھترين والدين ،در ميان زن و شوھرھا بھترين زن و شوھر و بين فرزندان بھترين فرزند بشويم .شما بايد قادر باشيد
خانوادهی راستين و ايدهآل را بسازيد  ...فرزند بايد به عشق والدين و عشق پدر بزرگ و مادر بزرگ خود را دريافت كند كه در اين صورت
او نيز در عشق كامل میشود.
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"من" چه كسی ھستم؟ شما بايد ايمان داشته باشيد كه "من" آدم و حوای دوم ھستم و با اين انديشه سه نسل خانوادهی آنھا را بازسازی و تكميل
كنيد و در ھر چيزی )عشق زناشوئی – عشق برادر و خواھری – عشق كودكانه – عشق والدينی( از آنھا بھتر باشيد .شما بايد بر تمامی
مسائل دنيای شيطانی غلبه كرده و فرزند مطلق خدا بشويد .براستی ھيچكس نمیداند كه خدا والدين ما است  ....آيا میتوانيد والدين خود را با
پول عوض كنيد؟
روح و جسم شما )خانوادهی بركت گرفته( بايد يگانه شود .خانوادهی شما نيز بايد متحد و يگانه شود .آنگاه عشق شما راستين و يگانه خواھد
بود  ....سپس میتوانيد جشن بزرگ و با شكوه برگزار نموده به خدا پيوند بخوريد  ...حتی اگر خدا و والدين راستين نباشند و شما تنھا باشيد،
خودتان بايد ساختن و برپائی خانوادهی راستين را آغاز كنيد  ...ما بايد از نو آغاز كنيم و ھمه چيز )پيروزيھا -زمين -دارائی و غيره( بايد به
خدا پيشكش شود  ...ما میتوانيم خود را بيدار كنيم! ما میتوانيم شاھزاده و شاھدخت خدا شده و سرور عشق بشويم ،آنگاه خدا سرور اين دنيا
خواھد شد .تا سال ٢٠١٢بايد ھمه چيز به خدا پيشكش شود ) ...حتی( فرزندان شما ،به شما تعلق ندارند ،قول بدھيد كه ھمه چيز را به خدا
پيشكش میكنيد ....
خانوادهی بركت گرفته چيست؟ خانوادهی بركت گرفته سومين آفريننده است! ما بايد ھمه چيز را به طور كامل فدا كنيم .مثال شما ژاپنی ھا بايد
ھمه چيز را فدا كنيد تا ژاپن بقا يابد و ھمينطور میبايد نسل دومی ھا را بخوبی آموزش دھيد  ...شما زنان ژاپنی نبايد فكر كنيد كه در ژاپن
)زندگی كرده( و جان خواھيد سپرد ،بلكه بايد به تمامی دنيا رفته و برای دنيا زندگی كنيد  ...اكنون زمانی است كه پادشاھی بھشتی از شما
حمايت خواھند كرد و بنابراين شما بايد ارزش حضور والدين راستين و ارزش اين زمان را دانسته و مسئوليت خود را بعنوان شھروندان
پادشاھی بھشتی به انجام برسانيد ) ...در اين لحظه پدر راستين از رورند ھونگ خواستند تا در مورد كارت شناسائی برای تمامی اعضای
نھضت ھماھنگ صحبت كند .ايشان با نشان دادن يك نمونه اشاره كردند كه برای تمامی اعضاء كارت شناسائی مخصوص بعنوان شھروند
پادشاھی بھشتی صادر خواھد شد (.ھمهی انسانھا بعنوان شھروندان پادشاھی بھشتی بايد دارای اين كارت شناسائی باشند  ...ھمانطور كه
ھابيل و قابيل يكی نشدند و خدا نتوانست كاری انجام دھد ،در اين زمان ما نيز بتنھائی قادر به انجام كاری نيستيم  ...تمامی نسل دومیھا بايد
به "دانشگاه سان مون" بروند  ...شما نمیتوانيد چيزھائی را كه مطرح میكنم انكار كرده و به راه خود برويد  ....ما از ايمان مطلق و
اطاعت مطلق سخن میگوييم! آدم و حوا به راه خود رفتند و بھمين دليل برای بازسازی آنھا ،ھمه چيز بايد انكار شده و دستورالعمل خدا بايد
اصل يا قانون اساسی شود .مطالبی را كه برای شما مطرح میكنم بی پايه و اساس نيستند و بر خالف آن عمل كردن در واقع سركشی از
قانون اساسی الھی است .تعدادی از شما دوباره بركت گرفتهايد! چنين چيزی نبايد وجود داشته باشد زيرا چنين چيزی بر خالف قانون اساسی
است  ...شما نبايد بخواھيد كه فرزندانتان با افرادی خوب بركت بگيرند! بلكه بايد با افرادی بد و يا دشمن بركت بگيرند ،آنگاه چيزی در ميان
آنھا شكل خواھد گرفت  ...خدا ھيچ بھانهای را نمیپذيرد  ...شما بايد ھمه چيز را فدا كرده و به خدا مالزمت كنيد  ...شما زنان ژاپنی بايد به
گوشه كنار دنيا رفته و زندگی خود را بگذرانيد .شما بايد مسئوليت خود را تكميل كرده و قلبا خود را فدا كنيد .آيا از چگونگی خوشحالی
بھشتی آگاه ھستيد؟ شما فقط بر اساس عادات خاص خود زندگی میكنيد  ...شما براستی بايد برای اينكه میتوانيد برای خدا كار كنيد قدردان
باشيد ....
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