نكات و دست نوشته ھای پدر راستين
شانزدھم نوامبر سال ٢٠٠١

چه تعدادی از شما باالی چھل سال سن داريد؟ چه تعدادی زير چھل سال؟ خدا از چه سنينی خوشش میآيد؟ از جوانان ،از
مردم جوان خوشش میآيد  ...رابطهی پدر و پسر تغيير ناپذير است ،در رابطهی پدر و پسر -برادر و خواھر -شوھر و
زن ھر يك از اعضاء جايگاه و مقام خود را دارا ھستند  ...ما بواسطهی سقوط ،والدين خود را از دست دادهايم به ھمين
دليل برادران دشمن يكديگر شده و يكديگر را به قتل میرسانند  ...رھبران و موسسين مذاھب ھرگز نمیانديشند كه چنين
شده باشد  ...اما سرانجام والدين راستين ظھور نمودند و اين آنھا ھستند كه بايد ھمه چيز را تحت كنترل قرار دھند.
بواسطهی وجود والدين راستين مشكالت بين برادران از بين خواھد رفت ...
آيا برادران میتوانند از يكديگر جدا شوند؟ والدين چطور؟ خدا چطور؟ ھيچكدام نمیتوانند جدا شوند ،زندگی ھمهی ما به
ھم مرتبط است ،ھمه در نسب خونی با ھم مرتبط ھستم  .براستی متمركز بر نسب خونی است كه میتوانيم والدين،
برادران و خواھران خود را بيابيم  ....كه اين جايگاه ،صلح است و خدا براستی خواھان صلح است.
آيا تا به حال در بھشت زندگی میكردهايد يا در جھنم؟ جھنم چگونه جائی است؟ جھنم جائی است كه در آن عشق و نسب
خونی وجود ندارد! شما اكنون به كجا میرويد؟ آيا براستی برای رفتن به بھشت و دنيای صلح آميز آماده ھستيد؟ اگر شما
نتوانيد كه صلح را بيابيد در زباله دانی خواھيد بود! شما بر اساس پايهی پليدی به دنيا آمدهايد و من بايد ھمه چيز شما را
قطع كرده و از بين ببرم  ...در واقع پايهی پليدی بشری را از بين ببرم  ...آيا قادر ھستيد كه شاھزاده و شاھدخت خدا
بشويد؟ يا اينكه بايد شما را بدور بياندازم؟ شما بايد بدرستی خوبی و بدی را بشناسيد! آيا در حوزهی خوبی ھستيد يا بدی؟
در راه ايمان بايد بارھا و بارھا جان فدا كنيد .چند بار خواھان فدا كردن زندگی خود ھستيد؟ اگر سلولھای جسمی شما
بميرند آيا قادر ھستيد به زندگی ادامه دھيد؟ اگر خدا وجود داشته باشد آيا خواھان پيروی از او ھستيد يا خدمت به او؟
براستی خواھان چه چيزی ھستيد؟ شما خواھان پول و دانش ھستيد!  ...اينجور چيزھا از كجا آمدهاند؟
آيا زبان كرهای ميدانيد؟ آيا میخواھيد زبان كرهای آموخته و از آن استفاده كنيد )....پدر اين مطلب را با رو كردن به
خواھرھای ژاپنی حاضر در سالن مطرح كردند( آيا اين دو زبان میتوانند يكی شوند؟
اگر به شما بركت ندھم چه خواھيد كرد؟  ....بين ميوهی يك درخت ده ھزار ساله و يك درخت سه ساله چه تفاوتی وجود
دارد؟ بذر ھر دو يكی است اما ميوهی درخت كھن سال تر ،با ارزش تر است  ...شما بايد روحی پاك داشته باشيد  ...شما
دارای چيز با ارزشی در درون خود ھستيد  ...آيا براستی شما از آدم بھتر ھستيد يا نه؟ پاسخ دھيد؟
ما با انكار كامل خود میتوانيم بطور كامل يك شھروند پادشاھی بھشتی بشويم .آنھائيكه به تحصيالت خود میبالند به جائی
نخواھند رسيد  ...بايد متواضع باشيد و مثل كودكان خود را انكار كنيد آيا متوجه منظورم ميشويد؟ ...اتحاد چگونه ممكن
است؟ نه پول ،نه قدرت ،نه دانش میتوانند به چنين امری نائل آيند  ...عشق خدا برترين چيز است  ...عشق خود به خود
شكل نمیگيرد  ...اگر مفعولی وجود نداشته باشد عشق به جريان نمیافتد ،حتی خدای قادر مطلق ،قادر به انجام چنين
چيزی نيست  ...عشق به معنای زيستن برای ديگران است  ...خدا نيز برای يافتن عشق بايد خود را انكار كند .اگر خدا
اينچنين باشد ،شما چطور؟ آيا میخواھيد اينگونه باشيد يا نه؟ آيا دارای انجام اين كار ھستيد؟ خدا براستی برای يافتن عشق
در اين مسير گام نھاد ...شما نيز بايد توانائی انكار خود را داشته باشيد  ...آيا در طی زندگی زمينی خود قادر به انجام اين
كار ھستيد يا نه؟

1

آيا خدا از انكار خود ناراحت است؟  ...تمامی مشكالت به "من" ارتباط دارد به ديگر چيزھا توجه نكنيد  ...تنھا راه برای
يافتن خدا و دستيابی به كمال راه عشق راستين میباشد  ...آيا روح و جسم شما يكی ھستند؟ آيا میتوانيد خود را چھل بار
انكار كنيد؟ آيا وقتی كه به مقام شاھزاده و شاھدخت نائل آمديد ،میتوانيد خود را انكار كنيد؟ اگر خدا خود را ھزار بار يا
ده ھزار بار انكار كرده است شما بايد بيشتر از او چنين كنيد " ...من" به كمال خدا كمك میكنم  ...زن و شوھر به كمال
يكديگر كمك ميكنند  ...براستی اگر با خدا ارتباط نداشته باشيد نزول كرده و نابود خواھيد شد  ...كسانی كه سخنان مرا
درك كرده و از آن تبعيت كنند ،ميتوانند به حوزهی آزادی راه يابند .كرهای ھا وقتی در انجام كاری با شكست مواجه
میشوند ،میگويند "خب اشكال ندارد" و آنقدر ادامه ميدھند تا به پيروزی نائل آيند  ...اگر دو دشمن با ھم ازدواج كنند
آنگاه )در پيوند با يكديگر( اجداد نوين پادشاھی بھشتی خواھند شد  ...سخن عيسی را در مورد عشق ورزيدن به دشمن بياد
آوريد چنين عشقی میتواند بر دشمن غلبه كند ...
آيا شاھد رويدادھای دنيای روح بودهايد؟  ...چھار مقدس به دنيای روح به پائين به حوزهی خود رفته و فعاليت خواھند كرد
و بر اين اساس شما شاھد تغييرات چشمگيری خواھيد بود ...
*** آنگاه پدر راستين از يكی از رھبران نھضت خواستند تا برخواسته و "ھون دوك ھه" اجرا كند .اين ھون دوك ھه تحت
عنوان "خدا والدين بشريت است" دربارهی آخرين گزارشات دكتر لی از دنيای روح در مورد وركشاپی بود كه به  ١٨۵تن
از رھبران مذھبی و مقدسين در دنيای روح ارائه شد .در طی اين گزارش مقدسين و بزرگان مذھبی شركت كننده در
وركشاپ ھر كدام پيامھای كوتاھی ارائه دادند كه پيام  ۶٠نفر از آنان فرائت شد و سپس پدر راستين از شخص مركزی
كره خواستند كه ھرچه سريعتر تمامی گزارشات را بصورت يك كتاب منتشر كرده و در اختيار ھمگان قرار دھند .ايشان
در بين گزارش اعالم كردند كه اگر ما دارای كشور الھی میبوديم بطور عمومی اين گزارشات را به جھانيان ارائه
میداديم .از جمله مقدسين و بزرگان شركت كننده در وركشاپ در دنيای روح ،دوازده حواری عيسی بودند .آنھا يك به يك
ابراز تاسف كردند از اينكه نادان و جاھل بودند  ...اشاره كردند كه در طی زندگيشان اين اولين باری است كه با چنين
حقايقی آشنا شدهاند  ...تعدادی اشاره كردند كه از "مسئوليت انسان" چيزی نميدانستند و در اين وركشاپ با آن آشنا شدهاند،
ھمينطور با تاريخ پليدی آشنا شدند ،اينكه باور دارند به خاطر عدم انجام مسئوليتشان مشيت الھی به تعويق افتاده است .از
مدرس و ھمچنين از پدر مون به خاطر ارائهی اين اصل با ارزش الھی تشكر كردند و ھمچنين ابراز تاسف كردند از اينكه
مشكالت موجود در راه عيسی به پدر مون منتقل شده و او بايد به اين خاطر رنج و عذاب تحمل كند .آنھا تاكيد كردند كه
براستی اصل الھی راھنمای بشر و برای زندگی بشر ضروری است و به ھمين خاطر از والدين راستين تشكر كرده و در
برابر آنھا سجده ميكنند  ...ھمچنين اشاره شد به اينكه اصل الھی و موضوع سقوط را درك كردهاند و ھمينطور درك كردند
كه چون مردم از "مسئوليت انسان" اطالعی نداشتند ھمه چيز را به عھدهی خدا میگذاشتند  ...اكثرا اشاره كردند كه از
شنيدن اصل الھی بسيار متعجب شدهاند و دوباره بطور جدی آن را آموخته و خودشان آن را به ديگران تدريس خواھند
كرد ...
پدر راستين در اين بين اشاره فرمودند :شما بر روی زمين بايد بھتر از پطرس و آنھای ديگر باشيد ،و بايد مسئوليت خود
را انجام دھيد  ...چون دنيای روح را نديدهايد از چگونگی آن اطالع نداريد  ...شما نمیدانيد كه چه زمانی به دنيای روح
خواھيد رفت ...
بعد از آن بزرگانی چون ابراھيم ،اسحق ،موسی ،داود ،سليمان ،مارتين لوتر و غيره سخن گفتند و بطور عمومی ھر كدام
به اھميت اصل الھی در زندگيشان اشاره نموده و اينكه بدنبال شنيدن اصل الھی زندگيشان بسيار تغيير كرده است و اينكه
آرزو میكردند كه چه میشد اگر در زمان زندگيشان بر روی زمين با اصل الھی آشنا میشدند .سپس پدر راستين
فرمودند :شما بايد خدا را آزاد كنيد ،پس به خود اھميت ندھيد  ...در زمان آدم و حوا كشور وجود نداشت و ھمه اعضای
يك خانواده بودند ،درست بسان آب دريا )كه در ھر گوشهاش( به تمامی دارای يك سطح میباشد ،تمامی كشورھای دنيا نيز
بايد يكی شوند.
شما بايد خود را فراموش كرده و به طور كامل ويتنس كنيد ،بايد خودتان را بطور كامل در انجام اين امر بگذاريد ،در اين
صورت دارای حوزه و كشوری سلطنتی خواھيد شد  ...شما بايد تا به آخرين لحظه مسئوليت تقبل نموده و آن را به انجام
برسانيد  ...شما بايد تغيير كنيد ،ما بايستی تمامی مشكالت موجود را كامال و يكباره حل و فصل نماييم .من خود دارای
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چنين خصوصيتی ھستم  ...شما بايد به تمامی خانوادهھا و مردم شھادت دھيد  ...وقتيكه آگاه ھستيد بايد آن آگاھی را به
مرحلهی اجرا در آوريد  ...ويتنس كنيد  ...نھضت ھماھنگ براستی راه حل تمامی مشكالت را در دست دارد ...
)عبارت ھستی در زبان كرهای با حروف چينی ،خانهای است كه از دو نفر شكل گرفته است (.پدر راستين با اشاره به اين
موضوع فرمودند :كه خانه جايگاھی است كه دو نفر يعنی شوھر و زن ،يا والدين و فرزند يا برادر و خواھر در آن يكی
میشوند .اين افراد در روابطشان رابطهی كروی بوجود آورده و آنگاه خدا میتواند در آن ساكن شود .خانهی ھستی،
جايگاھی است كه تمامی انواع روابط در آن بواقعيت در خواھد آمد .خانهی شما براستی خانهای است كه افراد در آن يكی
میشوند.
براستی برای دستيابی به نقطهی مركزی در خانواده بايد خدا را دوست بداريد  ...زن بدون مرد ،ھرقدر ھم كه زيبا باشد
نمیتواند به عشق نائل آيد و بر عكس .ھر دو  -مرد و زن -برای يكديگر بوجود آمدهاند  ...به تنھائی نمیتوان به عشق
نائل شد ،بلكه برای دستيابی به عشق بايد دو نفر وجود داشته باشد  ...و اين دو نفر بايد نه در يك خط بلكه در دو خط
موازی كنار ھم قرار گيرند .در صورت قرار گرفتن بر روی يك خط )دو ھمجنس( يكديگر را نابود خواھند كرد .آيا روح
و جسم شما يگانهاند؟ آيا اين دو در دو خط موازی ھستند؟ ھر چيزی بايد موازی و باالنس باشد ،درست مثل كفش كه اگر
در حالت موازی و باالنس استفاده نشود بمرور زمان بد شكل و از بين خواھد رفت  ...اگر عشق وجود نداشته باشد دليلی
ھم برای با ھم بودن وجود ندارد  ...تنھا چيزی كه ميتواند خط موازی را وجود آورد عشق است " ...ما به موازی مطلق
نياز داريم" )پدر راستين از ھمهی حضار خواستند تا اين جمله را تكرار كنند (.وقتی كه دو نفر يكی شوند ،آنگاه اميد شكل
خواھد گرفت ...
/پايان/

3

