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برای خاطر عشق است كه مثبت و منفی میتوانند با ھم يكی شوند .آدم و حوا برای خاطر عشق بود كه آفريده شدند .دانش،
قدرت و پول خدا نامحدود است ولی او به چيزی به نام عشق نياز دارد  ...بدون زندگی و نسب خونی نمیتوانيد عشق را
بر پا كنيد.
چه چيزی ستون خانواده است؟ والدين ،مركز ھستند .خانواده در يك محيط كروی وجود دارد .كه آن رابطهی شوھر و
زن ،خواھرو برادر ،و رابطهی والدين و فرزندی است .شوھر و زن میبايست با ھم متحد و يگانه شوند .برادر و خواھر،
والدين و فرزندان نيز بايد با ھم متحد شوند .وقتی آن دو ھمديگر را مالقات میكنند ،بايد در ھماھنگی باشند .خدا ھرگز به
تنھائی نمیتواند ،خوشحال باشد.
مرد و زن بايد ھر دو در يك رايطهی دو جانبه قرار گيرند .بنابراين ھيچ چيزی برای خودش وجود ندارد .آيا مرد برای
مرد آفريده شده است؟ آيا زن برای زن آفريده شده است؟ نه اينگونه نيست .اگر شما برای خودتان زندگی كنيد اين
خودخواھی است .اگر آدم و حوا ،نه متمركز بر خود ،بلكه متمركز بر خدا میبودند ،میتواستند به باال بروند .زمانيكه تنھا
به خود میانديشيد ،اتحاد و يگانگی وجود ندارد.
بنابراين آيا خدا وجود دارد يا نه؟ چرا خدا وجود دارد؟ آيا خدا متولد شده يا وجود ابدی دارد.؟ خدا يك وجود ابدی است.
ولی او نيز بواسطهی رابطهی عشق رشد كرده است .خدا اين دنيا را بواسطهی عشق آفريد ،نه قدرت  .....بنابراين ھمه
چيز در يك ھماھنگی وجود دارد ،ولی انسان به خاطر سقوط ،عشق خدا را نفھميد » .سقوط يعنی خودخواھی « .خدا
وقتی مرد را می آفريد به زن و آفرينش او میانديشيد .خدا وجود مطلق است .ھيچكس متولد نشده است كه برای خودش
وجود داشته باشد .مردم اين را نمیدانند ،اين مشكل اساسی است.
خدا به من گفت كه من نجات دھنده خواھم بود ،كسی كه بھشت وزمين را متحد میكند .والدين راستين چه كسانی ھستند؟
كسانی ھستند كه میتوانند تمامی كشورھا ،نژادھا و مذاھب را با ھم متحد كرده و صلح را برپا كنند.
چرا بشريت به والدين راستين نياز دارند؟ بخاطر وجود والدين دروغين .بخاطر وجود آنھا )والدين دروغين( بشريت در
حال جنگيدن ھستند و مردم عليه يكديگر بپا خاستند .من سازمانھای بين المللی و بين المذاھب را تاسيس كرده ام ،كه از
جمله آنھا  NGOو غيره ھستند .ھمهی مقدسين بزرگان مذھبی در دنيای روح با اراده مصمم شدهاند تا دنيا را متحد كنند.
اين ماموريت من ،بعنوان والدين راستين است.
چرا والدين دروغين ھمه چيز را از ھم جدا كردند؟ بخاطر وجود عشق دروغين .شيطان زناكار است .او ھمه چيز را
واژگون كرد .شاه فردگرائی و خودخواھی ،او فقط و فقط به خود میانديشد .اگر شما نيز متمركز بر خود بيانديشيد ،بايد
تغيير كنيد  ...وقتی توبه میكنيد ،نه فقط درونی ،بلكه بصورت بيرونی نيز بايد تغيير كنيد.
اگر شما متمركز بر عشق راستين ازدواج كنيد ،شيطان نمیتواند شما را تصاحب كند .مرد و زن به يكديگر تعلق دارند.
اين قانون بھشتی است .چه كسی مالك جسم شماست؟ چه كسی مالك آلت تناسلی شماست؟ ھمسرتان .عشق خدا تغييرناپذير
است .با صدای بلند فرياد بزنيد.
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آلت تناسلی يك آلت ھراسانگيز است .اگر از آن سوء استفاده كنيد ،كشورھا را نابود خواھد كرد .آنھايی كه از آلت تناسلی
سوء استفاده میكنند ،بايد بميرند.
اگر ميخواھيد ازدواج كنيد ،بايد از من اجازه بگيريد .چرا؟ چون در باغ عدن ،آدم و حوا از والدينشان ،خدا اجازه دريافت
نكرده بودند .در بين آفريده ھای خدا ،مؤنث و مذكر )زن و مرد( نميتوانند .كاری را با ميل خود انجام دھند ،آنھا بايد از
قانون بھشتی مطابعت كنند .خدا ھمه چيز را بصورت جفت آفريد برای اينكه او نمیتواند وجود عشق را منكر شود.
)خطاب به خواھران( اگر شما اول باشيد ،ھمه چيز شكسته خواھد شد .شما بازماندگان حوای سقوط كرده ھستيد .ھر كاری
كه انجام ميدھيد ،بايد برای خاطر شوھران تان باشد .فرد بيچاره چه كسی است؟ كسی است كه میخواھد بدھد ولی نمی
تواند و كسی است كه می خواھد دريافت كند ولی نمی تواند
بدترين كار اشتباھی كه ميتواند از شما سر بزند چيست؟ داشتن يك ازدواج غلط بر اساس عشق دروغين و نسب خونی
دروغين است .والدين راستين چه می كنند .آنھا به تمامی زوجھا از ھر مذھبی بركت ميدھند.
آيا ميخواھيد با خدا زندگی كنيد؟ من به وضوح در مورد كشور خدا به شما آموزش دادهام .شما بايد مردم بركت گرفتهای
باشيد كه پيروزی چشمگيری را به ارمغان آورد.
يك روح ،يك جسم ،يك قلب ....
عشق راستين ،زندگی راستين ،نسب خونی راستين.
ما بايد خانواده ھايی را بسازيم كه خدا مالك و صاحب آن باشد.
پايان/
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