برگزيده سخنان پدر مون
)ھون دوك ھه(
دوم مارس سال دوھزار و سه

قلب خدا در ارتباط با موضوع سقوط چنان بود كه ما نمیتوانيم )چگونگی( آن را تصور كنيم .مثل اين بود كه در
اولين شب عروسی آدم و حوا ،دزدی وارد شد و حوا را ربود ،حتی آدم را نيز با خود برد .اگر آنھا بدنبال سقوط ،برای
سالم و احوالپرسی بسوی خدا بازگردند ،آيا خدا میتواند آنھا را با شادی و خوشحالی پذيرا شود؟ خدا نمیتواند )با مسئلهی
سقوط( ارتباطی داشته باشد.
افسردگی و درد و رنجی را كه خدا تحمل میكند حتی سنگينتر از اينھا میباشد .اين درد و افسردگی چنان سنگين
است كه او نمیتواند چشمان خود را بگشايد .قرار بر اين بود كه بعد از رسيدن به بلوغ ،آالت تناسلی برای اھدافی مقدس
مورد استفاده قرار گيرند .قرار بود تا بدنبال دستيابی انسان به بلوغ ،تمامی آفرينش مورد استفاده قرار گيرند .به پشهھا در
آمريكای جنوبی توجه كنيد ،اگر شما با اين حشرات روبرو شويد بطور حتم فرار خواھيد كرد .بسياری میگويند كه ما به
پشه نيازی نداريم ،اما ما به آنھا نياز داريم ،آنھا ھدفی دارند .ماھیھا در انواع گوناگون در آنجا در رودخانهھا وجود دارند
و ما میدانيم كه بسياری از ماھیھا از پشهھا تغذيه میكنند .انواع بسياری از ماھیھا در رودخانهھای برزيل وجود دارند
كه برای تغذيه از اعماق به روی بستر آب رودخانهھا میآيند .آيا از حشرات خوشتان میآيد؟ آنھا پاھای خود را بروی ھم
میمالند و بنظر میرسد كه میگويند مرا ببخش ،مرا ببخش .بھرحال متوجه میشويم كه وجودشان بطور جدی ضروری
بوده و آنھا بخشی از زنجيرهی غذائی ھستند.
در انديشهی ھلنيك )يونان باستان( طبيعت دشمن قلمداد میشود .در برنامهی "جغرافيای ملی" نمايشی از يك شير ماده
و سه بچهاش نشان داده شده بود ،كه بعد از يك سال فقط يكی از آنھا باقی مانده بود .در نتيجه حتی برای شير بقاء و زنده
ماندن آسان نيست .شير قويترين حيوان جھان وحش است ولی نيرويی قويتر از آن ھم وجود دارد .با بررسی جھان وحش
به اين نتيجه میرسيم كه كفتارھا از شيرھا قويتر ھستند زيرا آنھا گروھی كار میكنند .شير سلطان جنگل است ولی وقتی
چھار تا كفتار با ھم باشند او را خواھند راند .اگر آمريكا شير باشد و تيم كفتارھا سر برسد چه اتفاقی روی خواھد داد .اگر
كشورھای كوچك در برابر آمريكا قد علم كنند امريكا بايد فرار را بر قرار ترجيح بدھد.
اين حقيقت كه شما قوی ھستيد به اين معنا نيست كه ھميشه پيروزی از آن شما خواھد بود .عناصر ضعيفتر راه
خاصی برای پيروزی دارند .خدا برای ايجاد باالنس و ھماھنگی چنين آفريد .بين شير ماده و شير نر كداميك قويتر ھستند؟
بدنبال تولد نوزادھا ،شير ماده به سر و صدا میپردازد .آيا زنان آمريكائی اينچنين نيستند؟ تمامی كشور بسان شير است.
شير ماده بچهھا را نزد شير نر گذاشته و برای شكار به بيرون می رود.
سقوط ويران كننده بود .آيا خدا صاحب نوه شد يا نه؟ نه او قادر نبود كه چنين كند .قرار است كه شما مالك چان ايل
گوك بشويد .جھان آفرينش برای خاطر مالك آفريده شده است ...
مثل سگ كه در مقابل دشمن طبيعیاش فرار را بر قرار ترجيح خواھد داد ،نيروئی در طبيعت وجود دارد كه بر
اساس آن تا زمانيكه بر دشمن خود غلبه نكنيد نابود خواھيد شد .وقتی حيوانی وجود دارد كه به خود میبالد ولی از دشمن
طبيعی خود آگاھی ندارد ،حتما ٌ نابود خواھد شد .در تمامی جھان طبيعت باالنس وجود دارد و وجود تمامی موجودات
ضروری ھستند ،عقابھا ،حشرات ،ھمه چيز .حشرات از گوشتھای مانده و گنديده تغذيه میكنند ،آنھا مانند سرايداران ھستی
ھستند .ھاليبوت از آشغالھا تغذيه كرده و ھمه چيز را تميز میكنند ،اين وظيفهی آنھا است .چيزی در طبيعت وجود ندارد
كه وجودش ضروری نباشد.
در آمريكا چطور ،آيا مسلمانان در آمريكا ضروری ھستند؟ بله .بعضیھا ممكن است كه بگويند ما در آمريكا به
مسلمانان نيازی نداريم ولی ديدگاه خدا چنين نيست .آنھا برای آمريكا اھميت داشته و ضروری میباشند .شير برای تھيهی
مواد غذائی الزم بايد صد و بيست كيلومتر پيرامون خود را تحت پوشش قرار بدھد.
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بين نور خورشيد و آب كدام بھتر است؟ ھفتاد و پنج درصد از وجود ما آب است .سه قسمت از وجود ما آب است،
قسمت چھارم چه چيزی است؟ ممكن است كه بيانديشيد كه پشه ،حشرات و قورباغهھا در جھان طبيعت ضرورتی ندارند.
اگر آنھا زيبا ھستند ،زيبائی آنھا به تنھائی بواسطهی وجود خود آنھا نيست .انسان چطور؟ آنھا نمیتوانند به تنھائی زندگی
كنند .صد و بيست نفر اينجا حضور دارند ،تمامی شما مشابه بنظر میرسيد ،ولی اينطور نيست .اگر يكی بطور كامل با
ديگری شباھت داشته باشد ،مشكلی وجود خواھد داشت .حشرات زيادی وجود دارند كه در شبھا در پی نور زرد و سفيد
ھستند .اگر يك مرد خوش تيپ با يك زن زيبا بسوی ھم آمده و ازدواج كنند و صاحب فرزند بشوند ،فرزندشان دقيقا مشابه
نبوده و تفاوت خواھد داشت .خدا ھمه چيز را بگونهای آفريد تا تفاوت داشته باشند .شما امروز برای چه منظوری به اينجا
آمدهايد؟ زيرا از اين وحشت داشتهايد كه مبادا تروريست به آمريكا حمله كند .تمامی رنگھا )نژادھا( در اين اطاق گردھم
آمدهاند ،اين زيبا است .آيا خدا خواھان مشاھدهی چنين چيزی میباشد؟ در بارهی يك مرد سياه پوست زشت با يك زن
زيبای سفيد پوست يا يك مرد سفيد پوست خوش تيپ و يك زن سفيد پوست زيبا ،خدا خواھان مشاھدهی بوسهی سه ساعتهی
كداميك از آنھا است؟ خدا خواھان ديدن بوسهی مرد سياه و زن سفيد پوست است .چه خواھد شد اگر فرزند آنھا از پدر ھم
سياھتر باشد .خدا آن را دوست خواھد داشت .آيا مادر آن فرزند را دوست خواھد داشت؟ بله ،جدی؟ يك مادر راستين
اينچنين است.
در بارهی يك زن موطالئی بسيار زيبا چطور؟ والدينش چه خواھند گفت وقتيكه او اعالم كند كه میخواھد با زشترين
مرد دنيا ازدواج كند؟ خدا چنين چيزی را دوست خواھد داشت .خدا خواھد گفت كه "من نور خورشيد برای اين فرزند
خواھم بود ".آيا برای مردانی كه توسط زنان زيبا عشق دريافت میكنند ،آسان است كه مردی بشوند كه خدا خواھان آن
است؟ نه.
بدترين چيزی را كه خدا از آن نفرت دارد جنگ با اسلحه و گلوله است .خدا خواھان مشاھدهی حل و فصل مشكالت
در ديگر مسيرھا میباشد .باالترين چيزی را كه خدا خواھان آن است چيست؟ بدترين چيزی را خدا از آن نفرت دارد
چيست؟ او از فردگرائی بيشتر از ھر چيز ديگری نفرت دارد و خواھان متمركز بودن بر ديگران میباشد .آيا شما سفيد
پوستان به ازدواج فرزندتان با يك فرد سياه پوست انديشيدهايد؟
تاريخ در شب شكل گرفت ،در شبھا چه میگذرد؟ شما پسران و دختران خود را در شبھا میآفرينيد .نور خدا در آن
ميوهھا كاشته خواھد شد .اگر در اين انديشه باشيد كه میخواھيد دنيا را دگرگون كنيد ،چنين فرزندی از آن رابطه متولد
خواھد شد.
اگر يك شير قوی برای نوشيدن آب بسوی بركه برود ،ديگران را خواھد راند .اما كفتارھا شيرھا را مورد بررسی
قرار خواھند داد تا ببينند كه كدام يك از آنھا ضعيفتر ھستند .در مورد بن الدن چطور؟ او فقط به تماشا نشسته است زيرا
میداند كه شير بزرگ صرفنظر از قوی بودنش سرانجام خسته خواھد شد .او منتظر فرسوده شدن آمريكا است.
اما اگر آمريكا بطور كامل بر خدمت كردن به دنيا تمركز كند و در مقام والدينی قرار بگيرد ،سرچشمهی اتحاد تمامی
دنيا خواھد شد .اگر شما به قطب شمال برويد خواھيد ديد كه دو سوم سال شب حاكم است .در جنوب ھمه چيز برابر و
مساوی شده است .من خواھان نابودی نيستم .شما بايد در موقعيتی عمودی بايستيد .اگر از جھتی به جھت ديگر خم بشويد
سرانجام نابود خواھيد شد .به ھمين خاطر نور خورشيد مستقيم از باال میتابد و به ھمين خاطر شما نور را بطور مستقيم و
عمودی دريافت میكنيد .نور عشق خدا بطور مستقيم از باال به پائين در حركت است .عشق خدا بايد دارای مفعولی برای
عشق ورزيدن باشد.
بايد قھرمانی وجود داشته باشد كه بتواند به جنگ بين خدا و شيطان پايان بدھد .والدين راستين تنھا كسانی ھستند كه
میتوانند ھمه چيز را متحد ساخته و به ارمغان آورندهی صلح در رابطهی بين خدا و شيطان باشند .والدين راستين كسانی
ھستند كه به جنگ بين خدا و شيطان پايان بخشيدهاند .چطور میتوان شيطان را بطور طبيعی وادار به تسليم كرد .مراسم
تاجگذاری آن نقطهی عطف میباشد .آيا به اھميت مراسم تاجگذاری برای خدا واقف ھستيد؟  ....آيا به مراسم تاجگذاری
ايمان داشتهايد؟ )بله( جدی؟ ) ...من اكنون بيشتر ايمان دارم!(
حتی شيطان دستخوش تغيير و تحول شده و به جايگاه درست خود در كنار خدا بازسازی شد .اگر شيطان ھيچ دشمنی
نداشته باشد آنگاه میتواند به جايگاه درست خود بازگردد .پدر در مقام و جايگاه خدا برای ايجاد صلح و اتحاد بيشتر از ھر
كسی مورد رنج و عذاب قرار گرفت .والدين راستين در اين مورد مسئوليت تقبل كردهاند.
آيا شما مصمم ھستيد كه به ورای رورند مون برويد؟ شما پاسخ مثبت میدھيد ولی مسئله چگونگی انجام آن است.
برای اينكه در مقام يك قھرمان قرار گرفته و ھمه چيز را به ارث ببريد بايد بر ھمه چيز ،بر ھر نوع مانعی در ھر
موقعيتی غلبه كنيد .شما بايد از انديشهای باشكوھتر از حتی انديشه خدا برخوردار باشيد .مردم در جھنم میگويند ،خدايا
لطفا مرا نجات بده ولی شما بايد بگوييد كه من مالك چان ايل گوگ ھستم و من میخواھم خدا و تمامی بشريت را آزاد كنم.
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آيا خدا ھرگز صاحب نوه شد؟ آيا خدا توانست دختر و پسر خود را چنين دوست بدارد؟ در اين مورد بيانديشيد .ما
اكنون از طريق تاريخ بازآفرينی گام برمیداريم .ما بايد به پيش رفته و ھمه چيز را بازآفرينی كنيم .خدا سعی ندارد كه فقط
آمريكايیھا را نجات بدھد .خدا بايد بن الدن و حسين را نيز نجات بدھد .شما برای پيروی از رورند مون به نھضت
ھماھنگ نيامدهايد بلكه برای اين به اينجا آمدهايد كه از پدر بھتر شده و ھمه چيز را متحد كنيد .اين معنای تونگيل )اتحاد(
میباشد .خدا نسلھای دوم و سوم را از دست داد .او مجبور بود تا اولين و دومين نسل را انكار كند .او حتی قادر نبود نسل
سوم را ببيند.
در چان ايل گوگ دو )جناح( بايد يكی شوند .روح و جسم بواسطهی سقوط از يكديگر جدا شدند .ھمه چيز در سياھی
فروشد .خدا بايستی غالب آيد تا روز بتواند بر شب حاكم شود .خدا بايد بر روز غلبه كند تا بتواند بر شب چيره شود.
چرا عيسی پا به عرصهی وجود نھاد؟ او برای تاسيس حوزهی نسل سوم به زمين آمد .او برای ساختن دنيايی آمد كه
با خدا زندگی كند.
آيا زنان خواھان ازدواج ھستند؟ زنان آمريكائی چطور؟ آيا میخواھيد ازدواج كنيد؟ با چه نوع مردی؟ اگر او فقط
خوش تيپ باشد معنائی ندارد .چيزی را كه شما بايد در آن مرد توجه كنيد نسب خونی است كه خدا به آن عشق میورزد.
دنيای سقوط كرده نابود خواھد شد .اكنون نسب خونی سقوط كرده بايد انكار شود .برای انكار اين موضوع ما بايستی به
ورای نژاد و مردم خود رفته و تمامی انسانھا را دوست بداريم .آنگاه با پيوند خوردن به يكديگر در مراسم بركت ،قادر
خواھيم بود تا از طريق والدين راستين به نسب خونی خدا پيوند بخوريم .و آنگاه شما از طريق آن پيوند خوردن ،به خدا
لذت و شادی خواھيد داد .غنچهای كه از آن نسب خونی خواھد شكفت برای خدا شكوفا خواھد شد .زيستن برای ديگران! آيا
اين چيزی است كه شما در پی آن ھستيد؟ والدين فرزندانشان را بيشتر از خودشان دوست میدارند و آنھا رشد میكنند ...
آيا در ميان خانوادهھای آمريكائی زوج جوانی وجود دارد كه خواھان زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ خود ھستند؟ سه
نسل بايد با يكديگر زندگی كنند .پدربزرگ و مادربزرگ سفيران دنيای روح ھستند .آنھا برای نيل به كمال بايد عشق نوه
را تجربه كنند .زن برای نيل به كمال بايد عشق خانوادهی شوھر را تجربه كند ...خدا والدين عمودی خواھد بود) .در اين
موقعيت( چيزی وجود نخواھد داشت كه فرزندان نتوانند از آن برخوردار باشند.
فحشاء ويرانگر خانواده است .چنين كشوری نابود خواھد شد و چنين فردی نمیتواند در دنيای بھشتی زندگی كند.
خانوادهی ما بعنوان مالك چان ايل گوگ متمركز بر عشق راستين بايد زادگاه اصيل را بنا كند .اين امر خود بخود شكل
نمیگيرد شما بايد آن را به انجام برسانيد.
برای آفرينش اسرائيل مذھب و سياست میبايست بسان يعقوب و عيسو با يكديگر ھماھنگ و متحد شوند .ولی
برعكس آنھا با روم متحد شده ،عيسی را دستگير كرده و به قتل رساندند .آنھا با روم متحد شدند! آيا در اينجا يھودی داريم؟
دستتان باال بياوريد! شما يھوديان بايد توبه كنيد .عيسی پادشاه اسرائيل بود .حتی اكنون شما بايد مصمم باشيد كه توبه كرده
و در پيروی از رورند مون با مسيحيت متحد بشويد.
والدين راستين بجای پذيرفتن مرگ بر آن غلبه كرده ،حوزهی آدم چھارم را تاسيس كرده و بسوی حوزهی آزادی
بھشت و زمين به پيش رفتند ...
 ...شيطان میخواھد بشريت و دنيا را نابود كند .خدا به رورند مون نياز دارد .پدر بايد ھمهی اين چيزھا را مرتب
كند .صدھا ميليون انسان در حال ايمان آوردن به رورند مون ھستند ...
خانوادهی بركت گرفتهی مركزی ،مالك چان ايل گوك میباشد .شما بايد مرحله به مرحله ھمه چيز را تكميل كنيد.
شما بايد آن حوزهی قلبی را تاسيس نموده و بتوانيد اعالم كنيد كه برای آمريكا مسئوليت تقبل میكنيد.
ما اكنون در عھد چان ايل گوگ ھستيم ،بھشت و زمين يكی ھستند .ما بايد مقام آن برادر بزرگ را بعھده بگيريم كه
ھمه چيز را حل و فصل خواھد كرد .شما بايد بدانيد كه از طريق بركت چان ايل گوگ دوباره متولد شدهايد و در واقع اين
تولد راستين شما بود .تمامی مراسمھای بركت قبل از اين ،مراسمھای مقدماتی بركت بودهاند .اين مراسم ،مراسم بركت
كمال میباشد.
برای اتحاد كره ما بايد سياست و مذھب را ھماھنگ و متحد كنيم ،سازمان ملل بايد متحد شود و كشورھای قابيلی بايد
بازسازی شوند .دستگاه حكومتی كنونی آمريكا بايد توسط رھبران مذھبی راھنمائی و ھدايت شود .اگر شما از روند مون
پيروی كنيد نابود نخواھيد شد .در آينده آنھائيكه به سخنان من گوش فرا داده و به آن ايمان آورند به بھشت خواھند رفت و
آنھائيكه كه چنين نكنند به بھشت نخواھند رفت .ارزش آن را دارد كه چنين كنيد حتی اگر الزم باشد تا شما پوست بدن
جسمی خودتان را كنده و به خدا تقديم كنيد .زمانيكه ھمه چيز به خدا پيشكش شد آنگاه آن ملت قادر خواھد بود تا به
پادشاھی بھشتی برود.
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اكنون اگر كشور نمیتواند به بھشت برود بخاطر آن است كه ھمه چيز با توجه به وجود مرزھا از يكديگر جدا
شدهاند .مرز پشت مرز! تمامی خانوادهھای دنيا بايد به سوی خدا بازگشته و ھمه چيز را به او پيشكش كنند .شما بايد در
اين مورد مطمئن باشيد.
)در درون خانواده( پدربزرگ و مادربزرگ در مقام خدا ،والدين در مقام والدين راستين و فرزندان در مقام تمامی
بشريت -سومين نسل -ھستند .شما بايد )در ميان اين سه نسل( اتحاد بوجود آوريد .اگر روح و جسم متحد باشند وجود
مذھب ضرورتی نخواھد داشت .فقط از آمريكا پيروی نكنيد چون اين كشور كشور خدا نيست بلكه بايد آن را بسوی خدا
بازگردانيد.
شما مراسم سوزاندن مقدس را به انجام رساندهايد ،اينطور نيست؟ ھمه چيز بايد سوزانده شود .اين موضوع يك امر
بسيار جدی است .شما بايد بدرستی زندگی كنيد در غير اينصورت قادر نخواھيد بود تا در دنيای روح مرا ببينيد .شما نابود
خواھيد شد .شما بايد بعنوان مالك چان ايل گوگ زندگی كنيد ،شما بايد بدرستی زيسته و يك زندگی براساس الگوی والدين
راستين را پيش بگيريد .شما در مقام مالك چان ايل گوگ بايد ملتھای دنيا را نجات داده و متحد سازيد.
پايان/
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