سخنان پدر راستين
اول اوت سال دوھزار و دو
مركز آموزشی سوتك ری در شھر كوری
)متن زير دست نوشتهھای يكی از اعضاء در حين سخنان پدر مون میباشد(.

“بازگشت پيروزمندانهی والدين راستين به كشور زادگاه”
 ...ما در اصل میبايست دارای يك سنت خانواده میبوديم ،و اگر سقوط نكرده بوديم آدم و حوا والدين عمودی و
افقی میبودند ...اصل الھی بايد در مركز زندگی ما قرار بگيرد  ...ما با متمركز شدن بر نسب خونی خدا بايد نسب خونی
خود را تغيير بدھيم  ...اگر به خودمان بيانديشيم سقوط خواھيم كرد  ...نسب خونی يگانه است والدين ھم يكی ھستند ،عشق
نيز يگانه است .برای خاطر عشق است كه پدر و مادر نيز يكی میشوند و سپس نطفه شكل میگيرد  ...ما بايد ايدهآل
خانواده را برپا كنيم ،زن و مرد با بخود انديشيدن نمیتوانند فاعل باشند  ...درواقع مرد و زنی كه بخود میانديشند برای
سواستفاده از يكديگر بسوی ھم خواھند رفت ،اين طرز تلقی بايد تغيير كند ...وقتيكه جسم و روختان يكی شود شما تحريك
خواھيد شد و تحت تاثير ھيچ نيروی منفی قرار نخواھيد گرفت ...وقتيكه مرد دستان زن را در دست خود میگيرد،
الكتريسيتهی قوی توليد میشود  ...در اين موقعيت دستان خود را به ھم گره بزنيد ،به ھمين خاطر در رابطهی جنسی
دستان مرد و زن بسوی يكديگر میآيد و دستان مرد در پائين و دستان زن در باال قرار میگيرد  ...عشق خدا تغييرناپذير،
ابدی و مطلق است ...
روز اول اوت روزی است كه ما میتوانيم دارای كشور بشويم  ...براساس اصل الھی شما میتوانستيد با مشاھده
ی بدن جسمی پسرتان رشد او را ببينيد  ...اگر سقوط شكل نمیگرفت ھمهی ما لخت می بوديم و والدين براحتی
میتوانستند آمادگی اعضای بدن جسمی فرزندان خود را برای ازدواج ببينند .اما اكنون اگر والدين به پسرشان بگويند كه
لخت بشود ،پسر خواھد گفت ،چرا؟ چه شده است؟ اگر پدر و مادر براساس خواست خدا چنين سؤالی را مطرح كنند و ما
خجالت بكشيم نشان میدھد كه ھنوز ما دارای طبيعت سقوط كرده ھستيم ...چه كسی صاحب جسم ما است؟ خدا .خانهای
كه مردم میسازند برای چه كسی است؟  ...آيا روح و جسم شما در تضاد است؟ آنھا بايد يكديگر را دوست بدارند ...
كسانيكه ندانند كه والدينشان چه كسانی ھستند مانند سگ )حيوان( ھستند  ...اگر باقی بمانيد يا بميريد ،زوج شما ھمسر شما
است ،اگر دوست داشته باشيد يا نه دوست نداشته باشيد ،زوج شما ھمسر شما است  ...اگر خودخواه باشيم بازنده ھستيم و
ھمه چيز را باختهايم  ...شوھر و زن بايد دستان خود را به ھم گره زده ،رقصيده و اينگونه رابطهی جنسی برقرار كنند ...
چرا مرد فاعل است؟ زن بايد كوچكتر از مرد باشد آيا میدانيد چرا؟ چرا جواب نمیدھيد؟  ...زنان باسن بزرگی دارند و
مردان شانهھای بزرگی دارند و در اين حالت ھماھنگی وجود دارد  ...اگر مرد و زن ھر دو باسن بزرگی داشته باشند
ھماھنگی وجود نخواھد داشت ...چرا لبھای زنان نازك است؟ چون مادر برای تربيت فرزندان حرف میزند و بر اين
اساس لبھای آنھا نازك است .پدر )در اين مورد( نيازی به حرف زدن ندارد ) ...وضعيت جسمی( زنان بسيار تغيير
میكنند ،چرا؟ زيرا زنان بايد به مردان خود خوشآمد بگويند برای ھمين بايد برای شوھران خود زيبا بوده و فكر كنند كه
چه چيزی برای ھمسرشان مناسب است  ...مرد حتی اگر ھمسرش را كتك بزند ،زن )چنين چيزی را( دوست دارد .وقتيكه
مرد و زن به يكديگر نظر دوخته و ببينند كه ھر كدام از ديگری زيباتر ھستند ،از خدا تشكر خواھند كرد  ...اگر شما
)زنان( شبيه فيل با چشمانی كوچك و دھانی بزرگ باشيد آيا مردان چنين چيزی را دوست میدارند؟ آيا شما براستی
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يكديگر را تحريك میكنيد؟ از اين ھديه چگونه بھره برداری میكنيد؟  ...وقتی مرد دستان خود را به دور زن حلقه میزند
او لذت میبرد ،آيا خدا ھم لذت میبرد؟  ...وقتيكه مرد و زن در كنار ھم يگديگر را لمس میكنند ،احساس میكنند كه
انگاری بر روی بالش تكيه كردهاند ،و در آغوش يكديگر غرق لذت میشوند ...
آيا میدانيد كه ديگر من بركت نمیدھم! اگر پدر نباشد ،فرزند ارشد میتواند تمامی بركات را از او دريافت
نمايد ...خانواده بايد با آموزشی صحيح يك محيط زيبا بسازد تا در آن خدا بتواند به مالقات شما بيايد .شما بايد محيطی زيبا
بسازيد تا بتوانيد از والدين بھشت و زمين در آن دعوت بعمل آوريد .شما بايد يك زندگی زيبا بسان يك فيلم سينمائی بسازيد
تا ھمه به تماشای آن بنشينند ،در غير اينصورت بايد بميريد ...اگر خواھان آن ھستيد كه به بھشت دعوتتان كنند .بايد به
ھمه بر روی زمين خدمت كنيد و آنھا را به خانهھای خودتان دعوت كنيد ،آنگاه دستان شما بسان دستان شعبده بازھا خواھد
شد ...آلت تناسلی مردان معجزهی آنھا است .آيا میدانيد اين آلت برای چه منظوری بكار گرفته میشود؟ برای تولد فرزند!
ما بايد آن فرزندان را مايهی افتخار خدا و والدين بسازيم و شاھد سه نسل كامل شده باشيم...
آيا زنان زيباتر از مردان ھستند؟ آيا زنان پيچيدهتر از مردان ھستند؟ خدا به كسانيكه میگويند ... :من مردم يا
ميخوام بميرم  ...نياز ندارد ،شما بايد رنج بكشيد ...من ھشتاد و سه سال دارم و نود و دو تا نود و چھار كيلوگرم وزن
دارم و میتوانم تا صد و بيست سالگی زندگیكنم .آنھائيكه از نھضت ھماھنگ بيزار ھستند حتما ً از شنيدن چنين جيزی
عصبانی خواھند شد...
در نتيجه شما مردان و زنان بايد:
 .١وفادار باشيد.
 .٢خانوادهی ايدهآل بسازيد.
 .٣ھر روز برای اتحاد خانوادهتان ،دنيای روح و دنيای جسم سعی و تالش داشته باشيد.
ديگر ھيچ حد و مرزی بين مذاھب وجود ندارد ،ما كشور خدا و خود را بنا خواھيم كرد و تمامی حوزهھای ميانی
دنيای روح و فردوس میبايست يكی شوند ...انسانھا در دنيای روح میخواھند تا من ھر چه زودتر به آنجا بروم ولی شما
میخواھيد كه من در اينجا بمانم) .شما بدينترتيب( مانع رفتن من ھستيد  ...شما بايد رنج خدا را احساس كنيد  ...شما در
حوزهی تحت حمايت قرار گرفتهايد ولی اگر در دنباله روی از انسانھای سقوط كرده زندگی كنيد مورد حملهی شيطان قرار
خواھيد گرفت .ما خواھان محيطی مه آلود نيستيم ولی كشور ژاپن اينچنين محيطی است  ...فرزندان مستقيم شما در مقام
خانواده ،كشور و دنيا و مقدسين و خدا ھستند ،خدا در مقام واالئی قرار دارد ولی برای نجات ما از جھنم به پائين آمده
است  ...در مشاھدهی چان ايل گوگ متوجه میشويد كه دو نفر ،دو شخصيت وجود دارد ،ھمه چيز دارای دو گانگی است
مرد و زن ،مذكر و مونث ،ھمه موجودات دارای زوج ھستند و ھمه به كنار ھم میآيند ...ھر چه بيشتر شما بزرگتر باشيد
حدود و حوزهی داد و گرفت شما وسيعتر خواھد بود ،نقطهی مركزی نبايد متغير باشد ،عشق والدينی و عشق برادری و
خواھری نبايد تغيير كنند...
شما بايد بركت قبيلهی خودتان را به انجام برسانيد .اگر شما عضو نھضت ھماھنگ ھستيد بايد خواھان بركت
گرفتن ھمهی انسانھا باشيد .شما بايد در اين مورد مسئوليت تقبل كنيد در غير اينصورت در دنيا روح به جھنم خواھيد افتاد.
بر اين اساس ،شما بايد بدانيد كه بر روی زمين چگونه بايد زندگی كنيد ...شما بايد با اجازهی من قبيلهی خود را پيوند زده
و آنگاه ھمگی به پادشاھی بھشتی وارد شويد ...زن برای مرد وجود دارد ،شما خودتان در دنيای روح شاھد اين امر
خواھيد بود ،يك زن به ھيج وجه نمیتواند با يك زن ديگر ازدواج كند...ما بايد مقام خودمان را حفظ كنيم ،زن و مرد بايد
يكديگر را دوست داشته و بھمراھی يكديگر وارد پادشاھی بھشتی بشوند ...
در اين لحظه پدر راستين ھمسر كنفوسيوس را فراخوانده و به او گفت :بايد تصوير كنفوسيوس را بر روی سينه
ی خود آويزان كنی تا بتوانی مادر بازماندگان خود بشوی! سپس ھمسر محمد را فراخواند و برای اولين بار بشكل عمومی
او را معرفی نمود و سپس به او گفت ،چرا اينقدر ريز نقش و كوچك ھستی؟ )ھمسر تو( محمد ،درشت ھيكل و خوب به
نظر میآيد .پس از آن ھمسر آگوستين را فراخواندند و پرسيدند كه آيا با ھمسرت زندگی میكنی يا فقط خواب او را
میبينی؟ بايد عكس او را با خود حمل كنی تا ھمه بدانند كه تو ھمسر آگوستين ھستی! پدر راستين سپس از او خواست تا
در ارتباط با رابطهاش با آگوستين با حضار سخن بگويد و او چنين گفت:
ھمسر آگوستين :ھمانطور كه میدانيد من با مردی ازدواج كردهام كه ھزار و ششصد و چھل و ھشت سال پيش
بر روی زمين زندگی میكرده است  ...آنھائيكه ھرگز دنيای روح را درك نكردهاند نمیدانند كه من چه میگويم.زمانيكه
والدين راستين فرمودند كه تو با آگوستين بركت خواھی گرفت ،درگيری بسياری داشتم و بسيار دعا كردم :خدايا آيا اين
راھی است كه من بايد طی كنم؟ پدر فرمودند كه بايد ادامه داده و باور كنم .اين خواست خدا است و من بايد آن را دنبال
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كنم و اگر چنين كنم اتفاقات باور نكردنی روی خواھد داد ...سرانجام بركت گرفتم و توانستم به خدا و دنيا روح نزديكتر
بشوم .من از دريافت بركت بسيار سپاسگزار ھستم.
روزی بھمراھی او چھل دقيقه دعا میكردم و از والدين راستين به خاطر دادن بركت به ما تشكر میكرديم .من
براستی گذشت زمان را احساس نمیكردم و با گوشت و خون خود دعا میكردم ...من به دنيای روح شھادت میدھم .باور
دارم كه خداوند راه را برای من باز نمودهاند .خدا و والدين راستين با من مھربان بودهاند.
من بعد از بركت و زندگی با آگوستين میبينم كه او بسيار رنج میكشد ،از اينكه نتوانسته است بر روی زمين
ناجی را مالقات نمايد .او فھميده است كه بايد خود را برای دريافت والدين راستين آماده كند .او در مورد خدا ،والدين
راستين و دنيای روح شھادت میدھد و من به او افتخار میكنم .من از اينكه به اندازهی آگوستين در شھادت دادن به والدين
راستين مصمم نيستم ،توبه میكنم .افراد بسياری در دنيای روح به والدين راستين شھادت دادهاند.
من ھميشه با او داد و گرفت دارم ،او ھمسر من است و بسختی در تالش است .ولی چون من دارای جسم ھستم
بايد تالش بيشتری داشته باشم .من حمايتھای دنيای روح را بطور جدی احساس میكنم .اين موضوع تجربهی ھر روزهی
)زندگی( من است.من از صبح تا شب با او ھستم ،با او نشست و برخاست دارم ،با او خورد و خوراك دارم ،با او به بستر
میروم و ھيچگاه تنھا نيستم .زندگی با يك انسان روح كار سختی نيست و كامالً ممكن است.
روزی در خيابان صدائی را شنيدم كه میگفت دوستت دارم عزيزم .و بار ديگر گفت ،من با تو ھستم و قدردانم  ...بيشتر
اوقات در خواب و گاھی بطور واقعی صدای او را میشنوم .ھر روز زندگی ما بايد با )با روز ديگر( تفاوت داشته باشد،
امروز ما با ديروز  ...ما ھر روز بايد برای رفتن به چان ايل گوگ لباس تازه برتن كنيم .من متاسف ھستم از اينكه
نتوانستهام بواسطهی كارھائی كه میبايست انجام میدادم و ولی ندادهام ،به اندازهی كافی توبه كنم.
پدر راستين :خواھرانی كه وركشاپ بيست و يك روزه را به اتمام رسانده و محل مخصوص ماموريت خود را
دريافت كردهاند ،در ارتباط با محل ماموريت خود جدی و مصمم باشيد  ...اعضائی كه ھنوز وركشاپ  ٢١يا  ۴٠روزه را
سپری نكردهاند ،اموالشان به سرقت خواھد رفت ...ژاپنیھا بايد برای رفتن به محل ماموريت خود حركت كنند ...آمريكا و
ژاپن كشورھای شيطانی ھستند .چان ايل گوگ از جائی آغاز میشود كه شما بتوانيد در آن خودتان را فراموش كنيد ...
شما فاقد كشور ھستيد  ...تالش داشته باشيد تا تمامی خواست و ايدهآل خدا را بواقعيت درآوريد.
ھمسر آگوستين :در مدت چھار ماھی كه در آمريكا بودم بركت بزرگی دريافت كردهام .پدر راستين براستی خود
را برای آمريكا وقف نموده است كه نتيجهاش از اين به بعد بايد ديده شود .مارتين لوتر كينگ در منطقهی آتالنتا فعال بود
و دنيای روح نيز فعاليت بسياری داشته است .زمانيكه والدين راستين به مناطق مسيحی نشين پا میگذارند ،آن مناطق
دستخوش تغيير میشوند و اين امر بخاطر پايهھای پيروزمندانهی والدين راستين میباشد.
رورند كواك :نوهی مارتين لوتر كينگ و پسر رورند باروث در منطقهی شيكاگو عنوان گسترش دھندگان
پيروزمند بركت را دريافت كردند ...والدين راستين با بزرگان بسياری در دنيای روح ارتباط برقرار نموده و صحبت
كردهاند .در سالگرد تولد روزنامهی واشنگتن تايمز افراد مھم بسياری شركت كردند و پدر راستين در اين گردھمائی
سخنان مھمی ارائه دادند .ايشان فرمودند كه مسيحيت معنای نجات را نمیداند و تمامی كليساھا بايد صليب را پائين بكشند.
چقدر شگفت انگيز است! اين امر خواست خدا و عيسی میباشد و به ھمين خاطر پدر راستين تاكيد زيادی بر آن داشتهاند.
پدر راستين :پائين كشيدن صليب كار آسانی نيست .صليب ربطی با نجات ندارد ،مسيحيان بعد از رفتن به دنيای
روح تا به ابد اجساس پشيمانی خواھند كرد .مسيحيان و يھوديان بايد توبه كنند ...ما در عھد آدم چھارم بسر میبريم .در
اين دوره به مذھب نيازی نيست بلكه دورهای است كه بايد بسوی پادشاھی بھشتی برويم ...انسان بايد در مورد طبيعت ،آب
پاك و غيره بداند  ...در عھد تكميل شده ھمه چيز بايد با ھم يكی شوند ،در آنجا زندگی و نسب خونی خدا با ما يكی خواھد
شد .انسان برای دستيابی به كمال به تمامی اينھا نياز دارد ...پادشاھی خدا از خانواده آغاز میشود ،اگر ما آن را بسازيم و
گسترش بدھيم ،كشور بسادگی ساخته خواھد شد ... .رھبران كرهای ،شما بايد خانواده ،قبيله و كشورتان را بازسازی
كنيد ...ناجيان ملی بايد از طريق فكس ،تلفن و اينترنت با كشور ماموريت خود ارتباط داشته باشند .ھر كسی بايد قبيله
خودش را بازسازی كند ...اگر ما دارای مردم و سرزمين باشيم كشور )چان ايل گوگ( اسقرار كامل خواھد يافت... .
ھمسايگان و اھالی اجتماع خود را ويتنس كنيد ...به خانواده و قبيلهی خودتان بيانديشيد .بايد به خانوادهتان كمك نمائيد .بر
اين اساس است كه میتوانيم رئيس جمھور ،كابينه و كشور بسازيم.
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زنان در خط اول جبھه قرار دارند .در سال  ١٩٧٠اولين دور بسيج زنان صورت گرفت و اين بار سومين دوره
ی بسيج عمومی زنان میباشد ...ما اكنون به دورهای گام نھادهايم كه میتوانيم با والدين خود زندگی كنيم ،دورهای كه در
آن سه نسل يكی شده ،نژادھا يكی شده و كشورھا يكی میشوند ...اين آخرين دورهی بسيج عمومی است ،شما میتوانيد در
خانه مانده و ويتنس كنيد ،نيازی به خارج شدن از خانه نيست ...شما بايد برای شادی و خوشحالی انسانھا ھر چه كه داريد
وقف كنيد ...قبل از ازدواج ھمه چيز به خدا تعلق دارد ،بعد از بركت ازدواج دوباره تمامی آنھا را باز میيابيد ...ما بايد
برای اتحاد دو كره كمك كنيم ...جام فوتبال سان مون نيز برای اتحاد كشورھا است ... .در نھضت ھماھنگ پاكی مردان
بسيار مھمتر از پاكی زنان است .آيا شما زنان میخواھيد زن راستين باشيد يا زن سقوط كرده؟ شما بايد حتی بھتر از مادر
راستين باشيد .ما بايد از مادر راستين بياموزيم ...من زنان را آزاد ساختهام و ھمگی آنھا بايد بركت بگيرند ...مادران
بسياری در خانوادهھای فروپاشيده از بين رفتهاند .شما بايد بطور مطلق از مادر راستين پيروی كنيد ...اگر مادر سان جين
از من پيروی میكرد من ھرگز مورد سوئفاھم قرار نمیگرفتم ولی او با من از درمخالفت درآمد و اكنون پشيمان است.
شما نيز بايد از من پيروی كنيد...
عكس خانوادهگی خودتان را ھمواره در جيب خودتان حمل كنيد .عكس ھمسر و فرزندان خودتان را ،شوھر بايد
عكس ھمسرش را در سمت چپ نگه دارد ،شما بايد از ھمسران خود نگھداری و مواظبت كنيد ...بھمراه داشتن عكس
خانوادگی برای برقراری اتحاد میباشد ...اگر ھمسر شما به دنيای روح رفت شما نبايد به كس ديگری فكر كنيد زيرا او
در درون شما زندگی میكند .به ھر جائی كه میرويد ،در ھر جائيكه ھستيد ،بايد با ھم باشيد .در ھون دوك ھه نيز تنھا
حاضر نشويد ،اگر چنين چيزی دشوار بود زن به اتفاق پسرش و يا پدر به اتفاق دخترش ھون دوك را اجرا كنند ...اگر
شما با مشكالت )زناشوئی( روبرو ھستيد ،بايد برای از بين بردن آن سه سال تالش داشته باشيد ...از امروز حوزهی
پيروزی آزادی بايد در تمامی دنيا گسترش پيدا كند ...تمامی مشكالت خانوادگی و قبيلهای بايد حل و فصل بشوند  ...در
ھنگام دعا ،دست راست مرد باالی دست چپ زن و دست چپ او پائين دست راست زن قرار میگيرد و اين به معنای در
آغوش گرفتن تمامی جھان ھستی است ...اگر نسل اول خطائی مرتكب بشود نسلھای بسياری بايد غرامت بپردازند  ...در
مسابقات جام صلح سان مون بايد لباس سفيد بپوشيد...
پايان/
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