سخنان پدر راستين با رھبران مذھبی در آمريكا
اول مارس سال دوھزار و سه

در زمان آدم میبايست سه نسل
تاسيس میشد ،خدا بعنوان نسل اول ،آدم و
حوا بعنوان نسل دوم و فرزندان آنھا در
مقام نسل سوم .بنابراين در زمان سقوط خدا
نوهھای خود را از دست داد .در زمان
عيسی او میبايست از جانب اسرائيليان
پذيرفته شده و استقبال میشد .او میبايست
به گونهای مورد حمايت قرار بگيرد كه
بتواند عروس خود را يافته و خانواده
تشكيل داده و بتواند نوادگان از دست رفتهی
خدا را بوجود آورد.
تمامی اين موضوع از طريق بركت
چان ايل گوگ و مراسم تاجگذاری والدين
راستين در مقام پادشاه انجام گرديد و سپس
اين بركت به تمامی زوجھای بركت گرفته
در سراسر دنيا اھداء شد كه براساس آن
خدا نه تنھا توانست والدين راستين را در مقام نسل دوم بلكه تمامی خانوادهی راستين بھمراھی خانوادهھای بركت گرفتهی
مركزی در مقام آدم چھارم را به نمايندگی نسل سوم پذيرا شد .به اين دليل پدر توانست )مقام( سرور چان ايل گوگ را
تاسيس كند .پادشاه خانواده ،قبيله ،ملت و پادشاه دنيا بايد توسط ھر خانوادهی )بركت گرفته( برپا شود.
قبل از اين ،شيطان سرور و مالك دنيا بود و اكنون مالك تغيير يافته است .خانوادهی خدا بايد متمركز بر مراسم
تاجگذاری خدا و مراسم تاجگذاری خانوادهھای بركت گرفته متحد شود و اكنون ما بايد دارائی و بركات خدا را به ارث
ببريم .برای اين منظور ما بايد تمامی دلبستگیھای خود را به چيزھای گذشته قطع كرده و ھمه چيز را به خدا پيشكش
كنيم .در طی اين مراحل خدا میتواند تمامی دارائیھای خود را برای شما به ارث بگذارد .بركات خدا به انسان ھمواره
بواسطهی اتھامات شيطان بلوك شده بود .شيطان توان ادعای ھمه چيز را داشت .بنابراين دورهی بازسازی دست كشيدن از
تمامی دارائیھا و دريافت ارثيهی خدا از طريق بركات خدا است .برای انجام اين امر ما بايد به نسب خونی والدين راستين
پيوند بخوريم .تا زمانی كه ما بتوانيم سلطهی خدا را تضمين كنيم بايد قادر باشيم كه خودمان ،ھمسر و فرزندان خود را
بطور كامل فدا كنيم در غير اينصورت شيطان ھمه آنھا را ادعا خواھد كرد.
به ھمين دليل پدر تمامی دلبستگیھا به ھر چيزی در گذشته را قطع كرد .پدر نام خود و نام مادر راستين را از ھر
نوع مالكيتی پاك كرده و در دسامبر سال گذشته تمامی دارائیھای خود را به خانوادهھای بركت گرفتهی مركزی اھداء
كردند .پدر ھزار و سيصد و بيست قلم )لباس و يا چيزھای ديگر( را به كشور كره اھدا كرد .پدر سپس قبل از مراسم
بركت چان ايل گوگ برای كشور كره با دادن تمامی پول و دارائی پايه تاسيس كرد .پدر يك ميزان سمبوليكی از پول را به
نشانهی ھر ﷼ از پولی كه میتوانست جمع آوری كند به ديگر سازمانھا داد .اكنون زمان آن است كه ھيچگونه ردپا و
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نشانهای از مالكيت در ما وجود نداشته باشد .درواقع اكنون بسيار شبيه گذشته در عھد قديم میباشد آن زمان كه ھر چيزی
میبايست بطور كامل و تمام عيار پيشكش گردد .پيشكش بايد جدا شده و سپس بطور كامل تقديم شود .در عھد جديد
فرزندان خدا متمركز بر عيسی پسر خدا قربانی شدند .عھد تكميل شده عھدی است كه در آن والدين قربانی شدند .اكنون
خانوادهھای بركت گرفته میبايست با تقبل مقام آدم چھارم مسئوليت والدين خود را به انجام برسانند.
تمامی دارائیھا بايد به خدا پيشكش شوند و سپس آنھا دوباره از خدا به ارث برده شوند .اين امر باعث میشود كه ھر
گونه ردپا و ارتباط شيطانی را محو كند .اين امر بايد انجام شود .در زمان پيشكش كردن ،ما بايد ھمه چيز از جمله
خانواده ،فرزندان و ھمه چيز را بطور سمبوليكی اھداء كنيم .آنھا بايد بسان پيشكش تقسيم شده و پاك شده باشند .برای نيل
به اين ما بايد تمامی دارائی خود را با تمامی قلب خود به خدا تقديم كنيم .اگر ما سعی داشته باشيم تا آنھا را برای خودمان
حفظ كنيم آنھا در ارتباط با تسلط شيطانی خواھند بود و آزاد نخواھند شد.
با چنين قلبی در ارتباط با خدا ،نيل به حاكميت خدا دشوار نخواھد بود .به ھمين دليل تمامی زوجھای بركت گرفته كه
بركت ثبت نام را گذراندهاند سرانجام بايد با زادگاه خود در سرزمين پدری مرتبط شده و بر آن تسلط بيابند .اين امر پايه
برای زادگاه واقعی و ملت واقعی را بنا خواھد كرد.
به ھمين علت والدين راستين تالش داشتهاند تا تمامی قلب و وجود و دارائی خودشان را برای خاطر جھان بگذارند.
بخاطر اينكه آمريكا نمايندهی جھان است پدر به اين كشور بيشتر از ھر جای ديگری داد .شما رھبران روحانی بايد اين
موضوع را درك نمائيد .پدر بمدت سی و سه سال ھمه چيز را در امريكا سرازير كرد و اكنون زمان برداشت محصول
فرا رسيده است .ميوه در آمريكا آماده برداشت شده است.
اگر شما رھبران مذھبی ،مشيت الھی متمركز بر والدين راستين را درك كنيد آنگاه از مسيونرھای ژاپنی كه من آنھا
را به اين كشور ارسال كردهام استفاده خواھيد كرد .شما بايد از آنھا بخوبی مواظبت كرده و با آنھا كار كنيد .آنھا در مقام
مادر و نمايندهی روحالقدس ھستند .ھر كدام از شما بايد دو نفر از آنھا به خانهی خود برده و از آنھا مواظبت كنيد .بزرگ
فرشته ،حوا ،مادر بشريت را ربود و ايدهآل خدا را نابود كرد .روحانيون در مقام بزرگ فرشته بايد از مادر حمايت بعمل
آورده و بھمراھی آنھا از طريق اجرای مراسم بركت در كليسا ،اجتماع و غيره تا زمانيكه تمامی ملت آمريكا بركت دريافت
كنند ،به بازآفرينی خانوادهی بپردازيد.
با حمايت از دو مسيونر نمايندهی روحالقدس يك تولد دوبارهی شگرف و اساسی در ميان اعضای كليسای شما روی
خواھد داد .روحانيون بايد توجه و عشق بيشتری نسبت به مسيونرھا نشان داده و اينگونه آنچه را كه بزرگ فرشته در
برابر حوا انجام داد را بازسازی كنند .از طريق دادن عشق راستين به آنھا اعضای كليسای شما از طريق آنھا تولد دوباره
دريافت خواھند كرد.
پنجاه سال گذشته را بخاطر بياوريد .ژاپن و آمريكا دشمن بودند .سفيد پوستان آمريكا در برابر ژاپنیھا ھنوز احساس
يك دشمن را دارند .در مورد سياه پوستان چطور؟ من فكر میكنم كه سياه پوستان مخصوصا ً رھبران سياه پوست احساس
ديگری دارند .آنھا به ژاپنیھا بعنوان يك دشمن نگاه نمیكنند .به ھمين دليل كليساھای سياه پوستان میتوانند بعنوان پايهای
باشند كه خدا بتواند از طريق آنھا برای به ارمغان آوردن تولد دوباره كار كند .اگر شما براستی اين مسيونرھا را به آغوش
بگيريد آنگاه مردم و رھبران اسپانيائی نيز برای پيروی آماده خواھند شد .وقتيكه شما گردھمائی مسيحيان سياه پوست و
اسپانيائی را بوجود آوريد كه از اين مسير پيروی كنند آنگاه آن مجموعه تولد دوباره را تجربه خواھد كرد و سپس سفيد
پوستان نيز پيروی خواھند كرد .اگر شما ظھور ناجی را اعالم كنيد ،مراسم بركت را اجرا نمائيد و مسيونرھا را به آغوش
بگيريد آنگاه بايد تمامی پيروان خود را از طريق ازدواج ميان نژادی ھدايت كنيد .با تاسيس اين شرط ،اين روند ،سرانجام
جريان اصلی خواھد شد .اگر شما بتوانيد از دو مسيونر در خانهی خودتان پذيرائی كنيد بخت و اقبال زيادی دريافت
خواھيد كرد .آنھا در مقام راحيل و راشل خواھند آمد .آنھا به اعضای كليسای شما تولد دوباره خواھند داد.
مسيحيان سياه پوست ھم اكنون از مشيت الھی حمايت میكنند .اگر شما ادامه بدھيد مسيحيان اسپانيائی نيز بزودی
پيروی خواھند كرد و سرانجام مسيحيان سفيد پوست نيز متحد خواھند شد .كليد اصلی ،رھبران سياه پوست حاضر در اين
جمع ھستند .خانوادهھای سياه پوست بايد از تمامی ديگر نژادھا عروس و داماد داشته باشند .اين امر از اھميت ايجاد اتحاد
بين شمال و جنوب و شرق و غرب برخوردار میباشد .گذرگاه برای دريافت بركات الھی عبور از خط عشق ورزيدن به
دشمن میباشد .اين دليلی است كه شما بايد مسيونرھای ژاپنی را دوست داشته و اينكه چرا آنھا بايد خانوادهھای خود را
برای عشق ورزيدن به آمريكا فدا كنند.
من شنيدهام كه تعدادی از سياه پوستان اعتراض كرده و گفتهاند كه پدر يك مرد خوب مثل اسقف  ...را با فردی خارج
از اجتماع سياه پوستان به ازدواج درآورده است .اما من فقط تنھا به قانون عشق ورزيدن به دشمن میانديشم .اسقف ...
فرزندان شما بايد با افرادی از ديگر نژادھا ،مخصوصا بايد با فرزندان سفيد پوستان ازدواج كنيد .آنھا را با چنين طرز
تلقی بزرگ كنيد.
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مردم آسيا از نسل سام ،سياه پوستان از نسل ھام و سفيد پوستان از نسل يافث ھستند .فرزندان يافث با قدرت ،كنترل
ھمه چيز را در دست دارند .اما اكنون آن عھد فرا رسيده است كه در آن بازماندگان ھام فرزندان ارشد شده و يا در مقام
مركزی تمامی حرفهھا قرار بگيرند ،اين قانون غرامت میباشد ،اين بازسازی يك نظم بھشتی است .در زمان عيسی
فرزندان سام كنترل ھمه چيز را در دست داشتند.
اكنون مقام و وظيفهی فرزند ارشد بايد بازسازی شود .اگر رھبران سياه پوست به اتحاد خود با سرور در ظھور
دوباره ادامه بدھند آنگاه آنھا مقام مركزی بعنوان فرزند ارشد را در دست خواھند گرفت .اگر رھبران سياه پوست ھمچنان
به اتحاد ادامه بدھند به يك نيروی قوی برای خدا مبدل خواھند شد .آنھا خيلی سريع اتحاد اسپانيائیھا را جلب خواھند كرد
و سپس مسيحيان سفيد پوست نيز پيروی خواھند كرد .اين نقشه و برنامهی خدا در اين زمان است.
شما تنھا از طريق عشق برادرانه میتوانيد بر تمامی مشكالت جدائی نژادی و مذھبی غلبه كنيد .تنھا از طريق عشق
والدينی چنين چيزی تغيير خواھد كرد .قلب والدينی بايد به پيش برود مخصوصا ً برای آنھائيكه در حال انجام خواست خدا
در ميدان عمل ھستند .تعداد كمی ھستند كه اساس و ارزش قلب والدينی را درك میكنند .شما رھبران بايد از قلب والدينی
برخوردار باشيد.
بزودی ما صليبھا را به پائين خواھيم كشيد و بزودی اسرائيل دوم برای تقبل مسئوليت طلوع خواھد كرد .اسرائيل دوم
شكوفا خواھد شد .شما بايد يك نھضت برای بركت و يك حركت برای به پائين كشيدن صليب و باال كشيدن عيسی رستاخيز
شده را آغاز كنيد .آنگاه عيسی آزاد خواھد شد.
من پير شدهام ولی قلب و روحم قويتر و روشنتر از ھر زمانی است .از زمانی كه – درسال ھزار و نھصد و ھفتاد
و يك  -من برای اولين بار به آمريكا آمدم نظر و عقيدهام حتی يك ذره ھم تغيير نكرده است .تغييری وجود ندارد ،خط مشی
ما تغيير ناپذير است .ما بايستی از مسير بازسازی از طريق غرامت عبور كنيم .پيروزی و موفقيت من چنان وسيع بوده
است كه اكنون تمامی اعتقادات من به درستی تائيد شدهاند .راه غرامت راھی است كه ما بايد پيش بگيريم.
اكثر نمايندگان در سازمان ملل سياه پوست ھستند .رھبری اين سازمان نيز سياه پوست است .بدبختانه بسياری از
رھبران فقط میخواھند در قله به رھبری بپردازند ،آنھا نمیخواھند كه به پايه رفته و جزئی از آن بشوند .شما بايد راه پدر
را – راه غرامت را  -در نظر داشته باشيد .پايهھا و پلهی پائينی نردبان تمامی فشار ديگر قسمتھا را تحمل میكند .قسمت
پائين )نردبان( اگرچه پايه و اساس تمامی نردبان است ولی ھيچ كسی به آن توجه نمیكند .قسمت پائين نردبان با اينكه پايه
است ولی شكوه و جالل شامل حال آن نمیشود .من از شما رھبران میخواھم تا پايه و پلهھای پائينی نردبان بشويد و آنگاه
بطور حتم از جانب خدا در راس قرار خواھيد گرفت.
پايان/
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