بازگشت روحانيون از اورشليم
برگزيدهای از سخنان پدر راستين در استقبال از روحانيون
پنجشنبه بيستم ماه مه دوھزار و سه

 ...روحانيون از اسرائيل بازگشتهاند .آنھا با يك ماموريت تاريخی ،میبايست اسرائيل اول را به آغوش بگيرند .اين
فرمول ،يك دستورالعمل )بھشتی( بود .دومين اسرائيل بايد به اولين و سومين اسرائيل كمك كند .من به ھمين دليل
روحانيون را به اين ماموريت فرستادم .اولين و دومين اسرائيل در زمان مقرر در پذيرش سرور شكست خوردند و
برای بازسازی آن ،والدين راستين از جانب خدا و از ميان اسرائيل سوم در يك دورهی وارونه با توجه به قانون
غرامت بسوی اسرائيل دوم فرستاده شد .خدا برای نجات اسرائيل دوم مرا به آمريكا فرستاد .حال كه اسرائيل دوم را
مصون ساختم ،او بايد به نجات اسرائيل اول بشتابد .دستورالعمل برای روحانيون از اين قرار بود:
 .١شما بايد اسرائيل اول را به آغوش گرفته ،قلب آنھا را بدست آورده و آنگاه بايد بتوانيد مشكل درگيری در
خاورميانه مخصوصا مشكل درگيری بين اسرائيل و فلسطين را حل و فصل كنيد.
 .٢شما بايد اين راه حل را به حضور رھبران مذھبی آمريكا ببريد و قدرت والدين راستين را به آنھا نشان بدھيد.
 .٣براساس اين پايه ،شما بايد اسرائيل دوم ،آمريكا ،را برای كمك به اتحاد كرهی شمالی و كرهی جنوبی تحت تاثير
قرار بدھيد.
مسائل بر اساس برنامهی مشيت الھی به پيش میروند .من در پانزدھم ماه مارس به يك دورهی عميق درگيری و
پرداخت غرامت پا گذاشتم .ھيچ كسی از آنچه كه بر من گذشت آگاھی ندارد .اين يك درگيری تاريخی بھشت و زمين
بود .اكنون من قويتر و پر قدرتتر از قبل به پا خواستهام .من در روز پانزدھم مارس دورهی غرامت را آغاز كردم
و روحانيون در مسير انجام ماموريت تاريخیشان روز پانزدھم ماه مه وارد اورشليم شدند و ما روز پانزدھم اوت را
بعنوان روز تاسيس رسمی كره ) (١٩۴٨جشن میگيريم .تمامی اينھا به يكديگر مرتبط ھستند.
در سال  ١٩۴۵ھمه چيز برای پيوند خوردن به من آماده بود ،اما يحيی تعميد دھنده شكست خورد .ماريا پاك بعنوان
رياست دانشكدهی زنان ايوا در يكی از مھمترين مقامھا قرار داشت ،او شكست خورد و به مقابله با من برخاست .من
در سن بيست و پنج سالگی برای اعالن اصل الھی آماده بودم ،ولی بواسطهی شكست مسيحيان آماده شده ،ھمه چيز از
دست رفت .خدا در آن زمان مجبور بود تا ھمه چيز را برای پذيرفته شدن سرور توسط مسيحيت آماده كند و آنگاه او
بايد )از طريق نيروھای نظامی آمريكا در كره بعد از جنگ جھانی دوم( به دولت آمريكا مرتبط شود و سپس سفر
پيروزمندانه به روم عصر حاضر ،آمريكا ،داشته باشد .بدبختانه به خاطر شكست مسيحيتی كه برای مالقات سرور
آماده شده بودند ،ھمه چيز از دست رفت .آنگاه من به يك دورهی چھل سال )رنج و عذاب( در بيابان در پی راه
بازسازی از طريق غرامت پا گذاشتم .به ھمين دليل اين رھبران مسيحی بسيار مھم ھستند .ماموريت آنھا مھمترين
نوع ماموريت میباشد .لطفا ً در حين گوش دادن به سخنانم جدی باشيد!
االن يك دورهی زمانی سرنوشت ساز میباشد  ...در طی شش ماه آينده مشكالت سرنوشت سازی به سوی آمريكا
ھجوم خواھند آورد .من در روز پانزدھم مارس به يك دورهی درگيری پا گذاشتم ،آمريكا نيز به يك دورهی سردرگمی
و درگيری پا نھاد .اكنون من با قدرت برخواسته و برای شكلگيری يك سازمان ملل پرقدرت فرياد می زنم ...
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 ...شما بايد به درخت زيتون راستين پيوند بخوريد .خانوادهھای بركت گرفتهی مركزی بايد برای اتحاد با من به سطح
بينالمللی بيايند .آنگاه شما میتوانيد از درخت زيتون دروغين جدا شده و به درخت زيتون راستين پيوند بخوريد .ما از
سنت زوج بركت گرفته پيروی خواھيم كرد ،شما خانوادهھای بركت گرفته در مقام ھابيل ھستيد و تمامی دنيای قابيلی
بايد از زوجھای بركت گرفتهی در مقام ھابيل پيروی كنند .شما ھابيل ھستيد ،ھر ايدهای كه پيش آمد ،گروه جوانان،
ميان ساالن ،سالمندان شما میتوانيد به آنھا دربارهی بركت آموزش داده و از طريق آنان به مقامات بلند پايهی كشور
راه پيدا كنيد.
سازمان ملل بسيار مھم میباشد و بايد به دستان بھشتی خدا مبدل شود .اين امر دشوار است ...آلمان ،فرانسه ،روسيه
ھمه مخالف جنگ با عراق بودند .ما بايد رھبران بلند پايهی آمريكا را از ارزش بركت باخبر سازيم  ...ما ھمه چيز
را از دست خواھيم داد اگر  . ......من دربارهی تاسيس سازمان ملل و تحت تاثير قراردادن آمريكا عجله دارم... .
 ...ما اكنون میتوانيم از ديدگاهھای دنيای روح باخبر شده ،ايدهھای آنھا را دريافت كرده و بدينسان میتوانيم تمامی
ايدهآلھای پادشاھی بھشتی را برپا كنيم .من بايد تا سال  ٢٠١٢ھمه چيز را در مشيت الھی به اتمام برسانم .بازسازی
از طريق غرامت راھی است كه ما بايد در آن گام برداريم .چيزی را كه من آموزش میدھم اين است كه عيسی در
زمان خود پذيرفته نشد و ما بايد اين شكست را بازسازی كنيم .مسيحيت بايد به ھمراه يھوديان اين امر را بازسازی
كنند .اين در واقع اھميت ماموريت روحانيونی است كه تازه از اسرائيل بازگشتهاند .ما بايد به خانوادهھای يھودی
آموزش بدھيم كه چگونه خانوادهھای مسلمان را دوست داشته و آنھا را نجات بدھند .ما بايد عيسی را بعنوان والدين
راستين به رسميت بشناسيم .اكنون والدين راستين برای اتحاد و باال كشيدن عيسی به اينجا آمدهاند ...شما خانوادهھای
بركت گرفته در مقام مالك چان ايل گوگ ھستيد .چرا به روی زمين آمدهايد و چرا به دنيای روح میرويد؟ پدر بھشتی
شاھد تمامی اعمال شما بر روی زمين میباشد .شما درست مثل نور فروزان و درخشان میتوانيد به سوی پادشاھی
بھشتی برويد...
 ...اوضاع آمريكا بدنبال يازدھم سپتامبر بسيار بغرنج شده است .اما مشكالت ھمان مشكالت ھميشگی ھستند.
مسيحيت ،اسالم و يھوديت بايد متحد بشوند .ما ھمچنين بايد موضوع كرهی شمالی ،كرهی جنوبی و آمريكا را مد نظر
داشته باشيم .شما چگونه به اسرائيل رفتيد؟ آيا ھمينطوری به آنجا رفته و در مورد عيسی شھادت داديد؟ نخير ،شما
میبايست صليبھای خودتان را پائين كشيده و توبه میكرديد ،پس از آن بود كه توانستيد به سراغ آنھا رفته و آنھا را به
آغوش بكشيد .شما بدون پائين كشيدن صليبھایتان ،بطور كامل و تمام عيار مورد انكار قرار میگرفتيد .ما بايد ميزان
اھميت اين موضوع را بدرستی درك كنيم .ما بايد درك كنيم كه رنج و عذاب دنيا تا چه اندازه به پذيرفته نشدن عيسی
مرتبط است ،و اينكه بازسازی اين موضوع نيز چقدر مھم است.
 ...به مسيحيت در آمريكا توجه كنيد ،آيا میدانيد تعداد فرقهھا در اينجا چقدر زياد است؟ مسئوليت زوجھای بركت
گرفته اين است كه ھمه چيز را بسوی يگانگی بازآورند .مسيحيت در خواب است ،چگونه میتوانيد آنھا را بيدار كنيد؟
اگر شما ھم به خواب برويد ،آنھا چگونه برخيزند؟ من به خانوادهھای بركت گرفته جايزهی چان ايل گوگ دادم  ...ايده
ی اصلی ،آن بود كه ھر كدام از اين خانوادهھا صد و بيست خانواده را ويتنس كرده باشند ،اما فقط تعداد كمی از
خانوادهھا به چنين ھدفی نائل آمده بودند .مرا بسيار نااميد كرديد .شما بايد بطور جدی به چگونگی اھميت پائين كشيدن
صليب توجه كنيد  ...آنگاه میتوانيد عيسی و اين نكته كه او پادشاه خانواده است را درك كنيد .ما در اين مسير
میتوانيم )مقام( والدين راستين ،معلم و مالك را برپا كنيم و اينكه چگونه اولين ،دومين و سومين اسرائيل را متحد
سازيم .من از اين زمان به بعد برای نجات اسرائيل صد در صد سرمايهگذاری میكنم .تمامی آمريكا بايد از خواب
برخاسته و از اين ايده پيروی كند .لطفا ً اين ايده را در قلب خودتان جای بدھيد .شما رھبران مسيحی بايد تمامی
مسيحيت را متحد سازيد ،شما میتوانيد چنين كنيد ،شما میتوانيد ھشتاد درصد يا نود درصد را به انجام برسانيد ،ده يا
بيست در صد پايانی دشوار خواھد بود ...ما اينچنين میتوانيم نتايج نھائی را به يكديگر پيوند بزنيم .ما از طريق
مذھب میتوانيم تسليم شدن طبيعی )دشمنان( را به ارمغان آوريم و سرانجام میتوانيم اتحاد را بوجود آوريم .اگر
آسانسور وجود ندارد از نردبان استفاده كنيد .اين امر برای خدا باور نكردنی و سرنوشت ساز است .خدا میداند كه
شما به راه راست رفتهايد و به شما كمك كرده و راھنمائیتان خواھد كرد .شما بعدھا در دنيای روح در حوزه و زمينه
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ی )مخصوص( خودتان كار خواھيد كرد .خود را از من پنھان نكرده و از من جدا نشويد  ...به پيش برويد  ...خدا به
پايين به كنار شما خواھد آمد .من بطور حتم میتوانم اين كشور را ھمراه با اسرائيل نجات داده و )دوباره( بنا كنم.
شما بايد از ايدهھای من باخبر باشيد .من وظيفهی آدم را به انجام رساندهام .شيطان تا به امروز به من اجحاف كرد .به
ھمين خاطر االن او مرا به رسميت شناخته و از من پيروی میكند .او ديگر نمیتواند به من سختی وارد آورد .اگر با
من متحد بشويد ،معجزهی مشابه )برای شما( روی خواھد داد .شما امروز در بازگشتتان ،به ورای فرقهی خودتان
برمیگرديد و از اين روز به بعد بايد از اين قلب برخوردار باشيد كه آمريكا را نجات خواھيد داد .بيائيد چنين كنيم ...
ما بايد برای پادشاھی خدا كار كنيم .ما براستی میتوانيم پايهھای خدا را در اينجا برپا كنيم .اگر ما تالش قلبی خودمان
را صد در صد به انجام نرسانيم ،مورد حملهی شيطان قرار خواھيم رفت.
ما بايد از مطبوعات استفاده كنيم ،اگر ھفتاد در صد مردم آمريكا اصل الھی را بياموزند ،آنگاه راه كوتاه خواھد شد.
اين سی و چھارمين سالی است كه من در امريكا كار میكنم.
شما میتوانيد با تمامی كشيشھا متحد شده و بطور جدی به آنھا آموزش بدھيد .شما بايد پطرس و پل مقدس را درك
كنيد .پل مقدس میگويد اشتباھات من تكثير میشوند  ...مشكالت مسيحيت  ...اگر ماريا پاك مرا پذيرفته بود ھمه چيز
در مسير درست قرار میگرفت ...من در دستورالعمل به به مسيونرھای ژاپنی گفتم كه بايد برای كسب پيروزی كامل
در برابر بھشت و زمين مصمم شوند ...
من توضيح دادم كه از اين به بعد چگونه بايد كار كنيم .چگونه میتوانيم اسرائيل را نجات بدھيم؟ تنھا از طريق
كمكھای مسيحيت متمركز بر والدين راستين! به ھمين خاطر من دو مسيونر به ھر يك از كليساھای شما فرستادهام.
آنھا نمايندگان راحيل و راشل ھستند .اگر شما در كار سخت پشتكار داشته باشيد ،قلب و عشق والدين راستين را
دريافت خواھيد كرد ،اما اگر ترديد كنيد شكست خواھيد خورد .اگر شما تا به پايان تحمل كنيد ،بركت دريافت خواھيد
كرد .تنھا در اين راه شما وارث خدا خواھيد شد .اسرائيل اول ،تمامی دنيا و نژادھا در آنجا متحد خواھند شد .چگونه
میتوان به كشور فرزند ارشد ملحق شد؟ اگر اين امر را متوجه نشويد ،قادر به پيشروی نخواھيد بود.
من در كره برای آموزش مردم ،نھضت زنان را بوجود آوردم .من سی تن از رھبران زنان را سازماندھی كردهام كه
میتوانند آموزش بدھند و در خط اول جبھه قرار بگيرند .زنان میتوانند ھادی راه آشتی و ھماھنگی باشند  ...من به
اين میانديشم كه چگونه میتوان اين زنان را سازماندھی كنيم .مادر راستين يك زن بلند پايه در ميان تمامی زنان دنيا
است .مادر ،خواھر ،ھمسر ،دختر و مادر بزرگ  ...پنج راه برای نجات بشريت وجود دارد .ما از طريق اين پنج
گروه از زنان میتوانيم بشريت را نجات بدھيم ...
 ...پنج نوع مختلف ايده میتوانند يكی شوند ،پنج راه میتوانند به يكديگر مرتبط شوند  ...چگونگی ايجاد ارتباط با
مھمترين چيز ،موضوع سرنوشت ساز ما است ...
 ...آيا میدانيد كه عيسی در مقابله با عدم پذيرش خود از جانب بنیاسرائيل چقدر افسرده بود؟ قرار بود كه او مركز
عشق راستين بشود  ...سرور در ظھور دوباره به موضوع مالكيت میپردازد .ما بايد مالك پادشاھی بھشتی بشويم ...
چگونه میتوان به عشق راستين پيوند خورد؟ از طريق خانواده و بركت! قرار است تا والدين راستين از طريق عشق
راستين ،خدا و انسان را متحد كنند .به پيشروی بسوی عشق راستين ادامه بدھيد ...
پايان/
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