برگزيد سخنان پدر راستين
سيزدھم ژانويه دوھزار و سه ،سومين سالگرد تاجگذاری پادشاھی خدا
سال دوھزار و سه ،در مركز آموزشی چانگ پيانگ
در ساعت ھشت و نيم صبح پس از انجام مراسم پيمان ،رورند كواك سخنان پدر راستين را از كتاب سان ميانگ مون و
فلسف صلح و متن مراسم تاجگذاری سال دوھزارويك را بصورت ھون دوك ھه قرائت نمودند .پس از اتمام ھون دوك ھه،
پدر راستين برخاستند و شروع به صحبت كردند.
من چه كسی ھستم كه در اينجا ايستاده ام؟ من يك كره ای ھستم .بنابراين بيساری از مردم فھميدند كه من شكنجه ھای
بسياری را متحمل شدم .بسياری از رئيس جمھورھا نفھميدند و به من گوش فرا ندادند ،اگر شما مطالعه كرده باشيد،
خواھيد ديد كه ھم آنھا نابود خواھند شد .كره چطور؟ چه كسی مالك و صاحب آن است؟ آيا اين كشور دارای مالك است؟
ھانا )در زبان كرهای( يعنی يك .نيم )در زبان كرهای( به معنای احترام است .خدا كسی است كه مورد احترام است .او
زيباست .به طور كلی ما به چند نيم نياز داريم؟ فقط يكی؟ نه .ما ھميشه به جفت نياز داريم .برای ھمين وقتی كه به
صورت خود نگاه میكنيد دو چشم ،دو سوراخ بينی میبينيد .در مورد دھان چطور؟ آيا ما دارای يك دھان ھستيم .نه .دھان
دارای دو لب است .بدون ھمكاری آن دو دھان قادر به كار كردن نخواھد بود.
آيا میدانيد كه خدا انتظار داشت كه فرزندانش از او بھتر شوند؟ من بعضی از سفيران صلح را در بين شما میبينم .بعضی
فكر میكنيد كه من قدرتمند ھستم .نيازی نيست كه من به اين چيزھا در نھضت ھماھنگ گوش كنم .من پولدارم ،قدرت
دارم .ولی شما چه؟ چه قدرتی داريد؟ ھر مردی به چه چيزی نياز دارد؟ به يك مرد خوش تيپ ديگر؟ نه .مرد به زن نياز
دارد .خدا مطلق ،يگانه ،تغيير ناپذير و ابدی است .زن ،مرد را دوست دارد و مرد ،زن را دوست دارد .آيا ميتوان عشق
را با پول خريد؟ عشق چه شكل و فرمی دارد؟ مكان مركزی عشق چيست؟ آيا نقطهای در باالی سر است؟ مكان مركزی
عشق در مرد چه چيزی است؟ مرد و زن به يكديگر نياز دارند.
آيا خدا مرد است يا زن؟ می خواھم بدانم؟ آيا خدا مرد است يا زن؟ او اتحاد ھر دوی آنھاست .خصوصيات خدا ،ھماھنگی
در صفات دوگانه مردانگی و زنانگی است .برای اينكه يك بوس بياد ماندنی شكل گيرد ،به فردی برای بوسيدن او نياز
داريد .كداميك از اھميت باالتری برخوردار است ،االت تناسلی مرد يا آالت تناسلی زن؟ رحم زن در عمق قرار دارد .زن
دارای مكانی در عمق بدن خود برای تولد دادن به فرزندان خدا است .مكان مخصوص اسرارآميزی برای تولد دادن به
فرزندان خدا .چقدر با ارزش است .وقتی كه شما با ھمسر خود در عشق يگانه میشويد ،تمامی حواس )ده حس( شما
برانگيخته میشود .نه تنھا پنج حس جسمی ،بلكه پنج حس روحی نيز در شما به حركت در میآيد.
اين خواست مرد است كه به ھر شكلی به مكان اسرارآميز ھمسرش دست بيابد .تمامی وجود مرد بسيج میشود تا به
جستجوی عشق راستين برود .يك زن به چه دليل آرايش میكند .ھدف برای او عشق است .اين خواست در اعماق
وجودمان نھفته است.
بنابراين در مورد خدا چطور؟ او در تمامی طول تاريخ بشر ،در آرزوی پديدار شدن مفعول عشقش بوده است .مفعول ھای
عشق او ،مرد و زن ھستند .نجات دھنده كيست؟ او شخص مركزی است كه میتواند با خدا مرتبط شود .در مورد زن
چطور؟ چرا زن از گوشواره استفاده میكند؟ چونكه او آلت عشق مرد را دوست دارد .زن به مرد وابسته است .برای
ھمين زن از گردن بند استفاده میكند ،تا مرد را يافته و جذب او شود .عشق اصل راھنما است .در سطح سوم زن از
انگشتر استفاده میكند.
اگر دستگاه تناسلی شما خوب كار نكند ،آيا میتوانيد يكی ديگر بخريد؟ عشق با ارزشترين چيز است .بنابراين با ارزشترين
چيز برای خدا اين است كه مفعول عشق او)مرد و زن( ھدف آفرينش را تكميل كنند.
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تا چه اندازه به اين حقيقت باور داريد كه پدر ،مراسم تاجگذاری خدا را به انجام رسانده است .والدين راستين اين كار را
كرده اند .خدا اين كار را نكرد .مسئوليت بشر بود ،آدم و حوا می بايست برای خدا تاجگذاری ميكردند .پس از مراسم
تاجگذاری پدر حوز زندگی ،فراخوانی برای اتحاد و ھماھنگی بھشت و زمين را به انجام رساندند .پس از آن پدر اجازه
داد تا مراسم سوزاندن مقدس را برگزار كنيم .سپس پدر جنبش برقراری صلح را آغاز كردند .برای تحريك كردن و مرتبط
شدن با قلب خدا ،می بايست برای استقرار او آماده باشيم .زمانی كه شما تمامی اين مراحل را شرح داده ،فھميديد ،خدا
عميقا به به حركت در آمد .او جدا با تكميل تمامی اينھا خوشحال شد .به ھمين دليل بود كه خدا نامه ای به والدين راستين
فرستاد.
بنابراين ،راه خدا ،ھميشه راه رنج و عذاب است .به ھمين دليل است كه در اين زمان او خانواده ھای ھابيلی نھضت
سراسر دنيا را برای نجات قابيل و تاسيس چان ايل گوگ قربانی و پيشكش میكند.
سفيران صلح كجا ھستيد؟ آيا شما معنای اتحاد كر شمالی و جنوبی را درك میكنيد؟ آيا میدانيد كه اگر شما از من متابعت
كرده و پيروی كنيد ،ما قادر خواھيم بود در عرض چھل روز دو كره را با ھم متحد كنيم .بعضی از شما سفيران ،بودائی،
مسيحی ھستيد .ما بايد در يگانگی با ھم كار كنيم .اتحاد دو كره تنھا مورد توجه كره ای ھا نيست ،بلكه برای آمريكا ھم
اھميت دارد .برای دستيابی به اين اتحاد به كمك آمريكا نياز است .از طريق آمريكا كره میتواند متحد شود .از شما سفيران
صلح سپاسگذارم كه امروز به اينجا آمديد.
شعار امسال چه بود:

خانواد ما متمركز بر عشق راستين ،يك خانواد راستين فرزند خلف ،ميھن پرست ،مقدس،
و دختر و پسر الھی را در چان ايل گوگ به واقعيت در آورد.
خان صلح آميز خانواد متحده در چان ايل گوگ،
پايان/
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مضمون فعاليت ما در سرزمين پدری خواھد بود.

