برگزيده سخنان والدين راستين با زنان برکت گرفتهی بينالمللی
بيست و سوم ژوئن سال دوھزار و دو

آيا ھون دوک ھه را ھر روز اجرا میکنيد؟ اگر شوھر شما ھون دوک ھه انجام نمیدھد ،متعلقات خودت را جمع کن و از آن خانه
برو! اگر شما میخواھيد با من به پادشاھی بھشتی برويد ،آنگاه نحوهی زندگی شما بايد شبيه زندگی من باشد ،چه خوابيدن ،چه حرکت
کردن ،چه خوشحال بودن و چه غمگين بودن ،ما بايد در ھمهی اينھا با يکديگر باشيم.
آنھائيکه ھون دوک ھه انجام نمیدھند ،دستشان را باال بياورند .چرا چنين نمیکنيد؟ اگر من يک ساعت يا حتی يک ثانيه دير به جلسه
ی ھون دوک ھه برسم ،برای ابراز تاسف به دعا مینشينم .شما چه کسانی ھستيد؟ آيا نبايد از سنت والدين راستين تبعيت کنيد؟
شماھائی که آگاه ھستيد )شما از ژاپن  (...شما خودتان را به نابودی میکشانيد.
من دفعهی بعد آنھائی را که در جلسات ھون دوک غيبت کنند ،مجازات خواھم کرد ،من آنھا را به زندان خواھم انداخت ،سه سال
زندانیشان خواھم کرد  ...اگر به اجرای ھون دوک ھه تمايلی نداريد ،چطور میتوانيد به پادشاھی بھشتی برويد؟ شما نبايد شکايت
کنيد که مدت زمانی انجام جلسات ھون دوک زياد است ،يا اينکه وقت غذا خوردن نداريد ،در زمانيکه مردم توسط بھشت ،خدا و
دنيای روح برکت میگيرند ،شما با اجرای ھون دوک ھه با استاد و والدين بھشت و زمين يکی میشويد.
نسل دوم را بخوبی پرورش بدھيد .راه تعليم و تربيت آنھا با راه و روشی که پدر و مادرتان با شما رفتار کردهاند ،تفاوت دارد .دنيا از
زمان اعالنيهی "اتحاد و استقرار کامل والدين بھشت و زمين" تغيير کرده است .روح و جسم شما نبايد در جنگ و درگيری باشند.
ھيچكدام از شما قادر به دريافت حق شھروندی چان ايل گوگ نيستيد.
اتحاد روح و جسم! آيا آنھا يکی شدهاند؟ حتی اگر من سراسر خشم و غيظ باشم ولی آنھائيکه اھميت نداده و گوش نمیکنند بايد به جھنم
بروند .من از قلبی برخوردار ھستم که میگويد" :صبور باش! کسی که صبور است پيروز خواھد شد".
من قبل از اينکه به تسلط بر ھستی تمايل داشته باشم شعار تسلط فردی را برپا کردم .حتی ھمين االن ھم به ھمين صورت میباشد،
حتی من نمیتوانم زندگیام را بدون توجه بگذرانم .تمامی آنچه را که دارم درموردشان تصميم گرفته شده است ،من با قانون به ھمه
چيز ابديت میبخشم .من با سھل انگاری زندگی نمیکنم آيا متوجه میشويد؟
آن زنانی که به نھضت ھماھنگ ايمان داشته ،در اين کشور زيسته ،به فرزندانی چند تولد داده ،اشک ريخته ،آنھائيکه نمیتوانند به
زادگاھشان بروند و به اينجا آمدهاند ،بايد درک کنند که يک راه مستقيم بسوی پادشاھی بھشتی گشوده شده است .من بواسطهی اين
آگاھی به شما برکت ازدواج دادهام .کره و ژاپن میتوانند يکی شوند  ...بنابراين اگر شما مايل ھستيد تا به سخنان من گوش فرا دھيد
آنگاه با بخطر انداختن مطلق زندگیتان ،با دست خودتان را به جاروب بازسازی از طريق غرامت بچسبانيد .من حتی با بدنی که از
بين خواھد رفت ،می بايست در اين راه گام برمیداشتم.
شما دارای كشور نيستيد ،شما دارای زادگاه ھم نيستيد .آيا زادگاه داريد؟ شما ای دشمنان ،ژاپن زادگاهتان نيست .آيا واقف ھستيد كه
آنھا برای دستگيری و شكنجه كردن من تا چه اندازه مرتكب گناه شدهاند؟
اما نسل دومیھا فرق میكنند .چون شخصيتھای بيشتری ھستند كه والدين راستين را شناخته و مصمم ھستند تا زندگی خود را برای
والدين راستين بخطر بياندازند ،ھمانطور كه گفتم روزی كه كره و ژاپن به مبادلهی ازدواج میپردازند ،كشورھای ديگر نيز يكی
خواھند شد .اگر اعضاء به چنين ازدواجی دست نزنند بلكه بطور جداگانه به ازدواج بپردازند ،آنگاه به عقب رانده خواھند شد .چنين
اعمالی كاربرد نخواھد داشت.
خدا فاقد كشور و فاقد زادگاه میباشد .شما اھل كجا ھستيد؟ چان ايل گوگ! تكرار كنيد  ...شما بايد كشورتان ،تاريختان ،تمامی نامھا
و تمامی مدارسی را كه میدانيد فراموش كنيد .شما بايد نام پدر و مادرتان را نيز فراموش كنيد .شما ،خودتان بايد از آنھا جدا بشويد.
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شما بايد از مخالفتھا قدردان باشيد .زيرا خودتان چنين نكرديد ،بلكه شيطان اين امكان را بوجود آورد تا شما آن را دور بياندازيد .از آن
زمان به بعد شما بايد نه از زادگاھتان بلكه از من پيروی كنيد .آنگاه میتوانيد به زندگی ادامه دھيد .شما بايد كشوری را كه در آن
زندگی میكنيد ،سنت ،فرھنگ ،عادات و آداب و رسوم را فراموش كنيد.
شما ژاپنيھا ،شما بايد بطور كامل آداب و رسوم ژاپنی را فراموش كنيد و برای كرهايھا شما بايد بطور كامل سنت والدين راستين را
فراگيريد .بنابراين شما نبايد به استراخت پرداخته بلكه بايد مطالعه كنيد .چند سال است كه ما ھون دوك ھه را برگزار میكنيم؟ سه
سال ،چھار سال؟ چه اتفاقی برای ژاپن میافتاد اگر آنھا ھون دوك ھه اجرا نمیكردند؟ از آنجائيكه كشور ژاپن كشور حوا است ،شما
بايد آموزش ھون دوك ھه را از زيربنا انجام دھيد .من به نحوهی برپائی سه ھزار و ششصد كليسا را تشريح كردم.
شما از دوران سختی و دشواری زيادی طی طريق كردهايد! و احساسات تلخی نيز داشتهايد ،چرا؟ چون با يك فرد كرهای ازدواج
كردهايد ،بايد درك كنيد كه اين امر بركت بركتھا است .آيا متوجه میشويد؟ چه تايلندی ھستيد و چه ھر كشور ديگر.
“اتحاد و استقرار كامل والدين بھشت و زمين” فقط استقرار نيست بلكه استقرار كامل است .اين موضوع به درون زندگی فرد میرود.
شما بايد قوانين بھشتی را حفظ كنيد .بنابراين بواسطهی وظيفهی بھشتی حتی سقراط ،پنج مقدس بزرگ در دنيای روح و تمامی
خادمان شايسته دنيای فرھنگی بنام خدا آموزش دريافت میكنند.
افراد بسياری ھستند كه به جايگاھھای بسياری در جھنم رفتهاند .اگر دروغ بگوئيد ،آنگاه در دنيای بھشتی شما بايد وارونه بايستيد .بايد
به جائی برويد كه در آن سايهای نيست ،و اين نكته به آن معنا است كه بايد به مكان تاريكی برويد .شما بسيار خوشوقت ھستيد كه
والدين راستين را مالقات كردهايد .اين تنھا راه برای مالقات كردن داماد سنت ابدی است.
برای نتيجهگيری ،چرا برای ازدواج به اينجا آمدهايد؟ شما برای يافتن زادگاھتان به اينجا آمدهايد .زادگاه شما كجاست؟ اگر به ژاپن
رفته و بپرسيد كه زادگاھتان كجاست ،آيا پاسخ درست خواھد بود اگر بگويند كشور ژاپن؟ زادگاھتان كجاست؟ ”چان ايل گوگ” زادگاه
شما است .آنھائيكه وركشاپ ثبت نام در پادشاھی بھشتی را گذراندهاند ،آيا به محل ماموريت خود رفتهايد؟ آنجا زادگاه شما است .شما
برای يافتن زادگاه خود به اينجا آمديد .شما بايد زبان و فرھنگ مرا بياموزيد .شما متبرك ھستيد چون میتوانيد به تمامی خانوادهتان
آموزش بدھيد .شما برای قبيلهی خودتان مايهی افتخار ھستيد ،زيرا ديباچهی سنت برای ورود به بھشت را برای آنھا دريافت كرده و
میتوانيد در تبعيت از او از بيابانھا و اقيانوسھا عبور كنيد.
شما برای يافتن شوھرتان به اينجا آمدهايد .شما برای يافتن زادگاه از دست رفتهی خودتان به اينجا آمدهايد .چقدر باشكوه خواھد بود
برای شما كه پس از ھزاران و دھھا ھزار سال زندگی سرانجام میتوانيد به شوھرتان بپيونديد .شما نمیتوانيد آن را با ھيچ چيزی در
ھستی ،با كشور ژاپن ،با تمامی دنيا معامله كنيد .آيا فكر میكنيد كه والدين راستين به شما بركت خواھند داد؟ شما بايد ارزش آن را
درك كنيد.
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