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كشور ما بحرانی است و زمان آن فرا رسيده كه به بيرون رفته و به فعاليت بپردازيم .اگر خواھان استراحت ھستيد به اينجا نيائيد .ما برای
خاطر پادشاھی خدا به اينجا آمدهايم .آب )معدنی( با كيفيت درمانی از اعماق زمين میآيد ،به ھمين ترتيب ما نيز بايد از اعماق آغاز كنيم .شما
نمیتوانيد به اينجا آمده و انتظار داشته باشيد كه راحت باشيد.
من به اينجا نيامدهام كه با شما رفتار خوبی داشته باشم .عنوان “سفيران صلح” چيزی نيست كه با آن به تفريح بپردازيد .اين عنوان بسيار
گرانبھا و با ارزشی است كه نمیبايست ناچيز شمرده شود .شما بايد خود را از انديشهھای فاقد جديت رھا كنيد.
اجازه دھيد تا به چھرهی شما نگاه كنم .به من از نزديك نگاه كنيد ،تا اگر در خيابان مرا ديديد ،تشخيص دھيد.
من سعی دارم تا در مقام والدين و برادر بزرگتر ،شما را آموزش دھم ،تا در مسير نابودی قدم نگذاريد .اگر چه ممكن است بگوئيد كه “رورند
مون فوق العاده است” ،ولی با من مخالف ھستيد.
من يك كشور اعالن كردم زيرا بدون كشور ،سفيران نمیتوانند وجود باشند .بنابراين آيا میخواھيد تا سفيران مخصوص برای خدمت به
كشور و خدا باشيد؟ ...شما میانديشيد كه “من به عنوان سفير به اينجا آمدهام ولی اينگونه با ما رفتار شد!” ما میبايست ھمه چيز را واضح و
روشن كنيم .چگونه میتوانيم قلب رھبران دنيا را فتح كنيم؟
با خدا و با بھشت ،چان به معنی دو نفر است .بنابراين اگر شما بخواھيد متمركز بر خود به پيش برويد ،نابود خواھيد شد .شما بايد برای حل
مشكالت دنيا به كالم راستين رورند مون گوش فرا دھيد .آيا كالم من به آسانی قابل فھم است؟ شما بايد استاندارد ايمان خود را تعالی بخشيده
و به شناخت آفريدگار و والدين بھشت و زمين نائل شويد.
فرزندان خلف! شاه خانواده با اطاعت مطلق و انكار كامل خود از شاه كشور پيروی كرده ،ھمه چيز را پيشكش میكند .اين راه فرزند خلف
است .كشوری با سنتھای فرزند خلف و اطاعت مطلق ،میتواند در آزادی دنيا مساعدت نمايد .ھيچ چيزی چنين مقدسينی را در دنيای روح
متوقف نخواھد كرد .اگر شما با قلبی آزمند به اينجا آمدهايد در اشتباه ھستيد.
من بدنبال در ھم شكستن تمامی موانع ،راه را برای ھمگان در رفتن به پادشاھی بھشتی آماده میكنم ١٩٣ .كشور وجود دارد ،براستی دنيا
چقدر در ھم ريخته است! يك كشور جديد بايد ساخته شود .ھمه چيز بايد واضح بشود .اين چقدر بغرنج است .ماھی غزلآال به نقطهی اصيل
خود بازمیگردد وليكن مردم نمیدانند كه از كجا آمدهاند.
خدا نتوانست برای آدم و حوا مراسم ازدواج برپا كند ،ولی شيطان چنين كرد .او فرزندان )خدا( را ربود و دنيا را واژگون ساخت.
قبل از سروكار داشتن با ديگر مسائل نخست بايد روح و جسم را متحد كنيد .يك مرد بايد آنچنان خود را كنترل كند كه اگر زمانی كه يك زن
برھنه وارد اتاقش میشود عكسالعمل نشان ندھد ،در غير اينصورت نمیتواند پسر خدا باشد .جوانان بايد خودشان را كنترل كنند.
شما بايد با خانوادهھايی از كشور دشمن خود ازدواج كنيد در غير اينصورت نمیتوانيد به بھشت برويد .يك كشور تازه بعد از ازدواج افراد از
كشورھای دشمن ،میتواند شكل بگيرد .در مقام والدين راستين من بايد اين امكان را برای مردم بوجود بياورم تا آنھا بتوانند مسئوليت خود را
به انجام برسانند .شما ،ای فرزندان شيطان بايد بتوانيد خدا را پدر خود بسازيد.
اگر شما از چيزی آگاھی داشته باشيد و به آن عمل نكنيد ،گناھتان بزرگتر خواھد بود.
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من به كيم ايل سانگ گفتم كه ما ھمگی بايد از انديشهی ھماھنگ پيروی كنيم.
به خاطر وجود دنيای روح بود كه من توانستم كارھای بسياری انجام بدھم .آن پايهی شروع بود .اين موضوعات بايد به شاھان و سران
كشورھا آموزش داده شود .شما ظرفيت و توانايی آن را داريد كه بيش از من انجام دھيد .پس به حضور خدا رفته و چنين كنيد .بعنوان مؤسس
كانون و والدين راستين اين آرزوی من است.
تنھا والدين راستين قادر بودند كه دست به چنين كاری بزنند ــ مقدسين و جنايتكاران را به كنار ھم آورده و به آنھا بركت بدھند -.شما بايد به
چان ايل گوگ خدمت كنيد .شما بايد مردم را جمع كرده و به آنھا بركت دھيد .من برای نھضت عشق پاك سرمايه گذاری ھنگفتی داشتهام.
رھبران قبيلهای ،قومی ،سفيران صلح ،و رھبران كليساھا ،رھبران انديشهی مركزی و پيشرو ھستند .شما بايد در چان ايل گوگ ثبت نام كرده
و گناه را تكذيب كنيد .شما نمیتوانيد ھر كاری را بطور اتفاقی انجام دھيد.
به خانوادهی مون امتياز خاصی داده نخواھد شد .شما بايد قادر باشيد كه بر قبيله خود تاثير بگذاريد.
)خطاب به خانمی كه میخواست توجه پدر را جلب كند( چطور میتوانم به مسائل شخصی شما گوش كنم؟ اگر چنين كنم آنگاه بايد به تك تك
افراد در اينجا گوش بدھم.
)خطاب به مردی كه در كار و كاسبی موفق بود( اگر تو فقط برای خود و پسرانت كار و كسب داشته باشی ،اين كاری است كه از دست ھر
كسی ساخته است .شما بايد برای خاطر دنيا عھدهدار چيزی بشويد.
)خطاب به يك خانم( به نظر ميرسد كه آرزو و بلند ھمتی خاصی داری .اگر میخواھی كار بزرگی در زندگی خود انجام بدھی ،بايد ھمراه با
خدا اقدام به انجام آن كنی/.
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