سخنان والدين راستين
ايست گاردن
بيست و چھارم ماه مه دوھزار و سه

شانزدھم ماه مارس تا بيست و ھفتم ماه مه يك دورهی مخصوص پرداخت غرامت است .تا بيست و ھفتم ماه مه
شرطھا برای نجات تاريخ بشری بنا نھاده میشود .اين امر بايد با عدد ھشتاد مرتبط شود ،يعنی بايد در طی ھشتاد
روز انجام شود .من در طی اين دوره میبايست بر شب غلبه میكردم .ما نمیتوانيم پرداخت غرامت را ناديده بگيريم.
ھمواره بايد در پی پرداخت غرامت بوده و ھمه چيز را به خدا پيوند زنيم .شيطان ھمواره به آنھائيكه در خط اول جبھه
قرار دارند حمله كرده و سعی در نابودی كار و تالش خدا در آن نقطه دارد .به ھمين دليل كليد زندگی با ايمان ما،
غلبه بر شيطان در چنين موقعيتھائی است .مشيت الھی بطور اتوماتيك رشد نمیكند ،به ھمين علت شرطھائی توسط
پدر و مادر راستين برپا شد كه آنھا از طريق آن شرطھا ،خودشان و خانوادهشان را بطور كامل برای خاطر دنيا فدا
كردند .اين شرطھائی است كه براساس آنھا مشيت الھی در جھت خواست خدا رشد كرده و به پيش میرود ،بسان يك
درخت ميوه كه برای بقاء خود بايد بر تلخی فصل زمستان غلبه كند تا بتواند در روزھای بھاری به شكوفه بنشيند .اين
چگونگی راھی است كه بايد در آن گام برداريم.
در مشيت الھی ،در حين تابش انوار درخشان خدا ،بسان نور خورشيد بر روی ما ،يك انسان راستين دارای ھيچ
سايهای از شرطھای پليد گذشته نيست .وقتيكه ما كامال در يك رابطهی عمودی نود درجه با خدا قرار بگيريم ،آنگاه
ھيچ سايهای بوجود نخواھد آمد .خدا میخواست به جھان ھستی نظر دوخته و ببيند كه چه زيبا و شگفت انگيز است اما
بواسطهی سقوط انسان ،سايهای سياه بر تمامی جھان آفرينش مستولی شد .خدای دانا مجبور شد تا متمركز بر عشق
مطلق و از طريق رنج و عذاب بیپايان قلبی ،برنامهی بازسازی انسان را طرح ريزی نمايد.
من پنجاه سال پيش از يك دنيای واحد سخن گفتم و حتی در بارهی ارتباطات ،اينترنت و بسياری ديگر از چيزھائی كه
امروز آنھا را در اختيار داريم ،پيشگوئی كردم و گفتم كه چنين چيزھائی امكان شكلگيری يك دنيای واحد را بوجود
خواھند آورد .اما در آن زمان بسياری فكر میكردند كه من ديوانه ھستم.
من از دنيای روح سخن میگويم كه بدون ھيچ پايهای امكان پذير نيست .من بايستی با پرداخت غرامت از طريق رفت
و آمدھا و سفرھائی بسيار به دنيای روح ،دربھا را بگشايم .از طريق غرامتی كه من پرداخت كردم ،دربھا برای به
پايين و بر روی زمين آمدن دنيای روح گشوده شد .من ھر چه بيشتر غرامت پرداخت كرده و ھر چه بيشتر به يگانگی
قلبی و روحی با خدا نائل میآمدم ،به ھمان ميزان ھم اين پيروزیھا بر روی زمين آشكار و قابل لمس میشد .من در
مقام آدم راستين بوده و تنھا من قادر به انجام مشيت بازسازی بودهام .خدا نمیتوانست چنين كند ،زيرا انجام اينكار
باعث میشد تا اصل سھم مسئوليت بشر زير پا گذاشته شود .به ھمين خاطر خدا در مقابله با شيطان كامالً◌ً درمانده
بود .من از طريق شرطھای پيروزمندانهی پرداخت غرامت توانستم بشريت را آزاد كنم .تنھا آدم میتواند شيطان را به
تسليم وادارد.
)در طول تاريخ( شيطان آشكارا با خدا مخالفت كرده و مردم را در اين جھت ھدايت میكرد .من در روز دھم ماه مه
–روز تولد ھيان جين نيم -دعای خاصی داشتهام .اكنون زمان آن فرا رسيده است تا رھبران نھضت برای تكميل مشيت
الھی برخيزند .اكنون میتوانيم روز پانزدھم ماه مه را بعنوان سالگرد روز تاسيس اسرائيل در قالب يك كشور درك
كنيم .من روز بيست و سوم ماه مه دربارهی بازسازی و استقالل اسرائيل بعنوان يك كشور الھی ،انديشهھائی را
مطرح كردم .برای تحقق چنين چيزی اسرائيل بايد به برقراری دوبارهی رابطهی خود با عيسی بپردازد .به ھمين
خاطر ايستادگی رھبران بزرگ آمريكائی در مقام درست خود در مشيت الھی ،از اھميت بسزائی برخوردار میباشد.
سازمان ملل بايد از مسير نادرست )بشرگرائی و كمونيسم( جدا شده و برای اتحاد دنيا با مشيت الھی متحد شود .پنجاه
و ھشتمين سال تولد سازمان ملل در پيش روی ما است و تا به اين روز اين سازمان بايد جھت خود را تغيير بدھد .اين
سازمان بايد سازمانی متمايل به خدا شده و در نتيجه بايد يك جھت تازه را پيش گيرد .من با سی و شش زوج كار
میكنم .آنھا بايد در ھمراھی با من يك رابطهی متقابل و ھماھنگ را بوجود آورند .اسرائيل نتوانست عيسی را در مقام
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والدين راستين بپذيرد و من اكنون در تالش ھستم تا اسرائيل را بازسازی كنم .من اسرائيل را مورد عفو قرار داده و
عشق راستين را بسوی او سرازير خواھم كرد ،بطور ھمزمان سی و شش زوج را در آغوش گرفته و دوست خواھم
داشت و آنھا را به مقام درستشان بازسازی خواھم كرد.
در رابطه با موضوع يھودا و تامار ،اگر چه يك رويداد مشيت شدهی باورنكردنی است ،اما اساسی بودن و مطلق بودن
نسب خونی برای مشيت الھی را به ما نشان میدھد و اين موضوع در ارتباط با اولين و دومين پسر بوده است .شما
برای ورود به اينجا و دريافت بركت بايد خودتان را از درخت زيتون وحشی جدا ساخته و به درخت زيتون راستين
پيوند بزنيد .من تمركز واقعی و اساسی بر دنيای روح را به ارمغان آوردهام.
ھميشه بر اھميت يگانگی و وحدت شما با خودم تاكيد كردهام .من حتی يك ذره ھم متزلزل نشدهام .طرز تلقی و قلب ما
بسيار مھم ھستند .ششم فوريه من توانستم بركت ازدواج مقدس را در سومين مرحلهی گشايش دروازهی چان ايل گوگ
دريافت كنم و ھمچنين مراسم تاجگذاری پادشاھی تمامی خانوادهھای بركت گرفته را دريافت كردم .اين شرطھا به من
اجازه دادند تا آخرين مرحله يعنی كجانگ دنگ يا حزب خانواده را تاسيس كنم .من به مسائل سياسی عالقهای ندارم و
ھرگز سعی ندارم تا وارد مسائل سياسی بشوم .من در مقام والدين راستين تنھا سعی دارم تا متمركز بر مشيت و قلب
خدا به آموزش رھبران در ھر زمينه و سطحی بپردازم .من چيزی از دنيای ماده را تحت مالكيت خود ندارم بلكه ھمه
چيز را ،تمامی دارائیھا و امكانات را ،به خدا و مردم خدا اھدا كردهام.
من بدنبال پايان سی و سه سال دورهی كارم در آمريكا ،در آغاز سال دوھزار و سه به كره رفتم كه اين به معنای
تكميل موفقيتآميز دورهی زندگی عيسی بود .من در راه ناجی زنده قرار گرفته و از جانب مسيحيان آمريكا مورد
پذيرش قرار گرفتم .برای نيل به اين امر ،من بايستی در مسير زندگی برای ديگران گام بردارم .به ھمين دليل شيطان
نمیتواند مرا متھم كند .من در مسير عمومی غرامت گام نھاده و بارھا و بارھا و بارھا خانوادهام را فدا كردم .با گام
نھادن در اين مسير عمومی شيطان از متھم ساختن من عاجز بود و بدينسان توانستم پيروزی را به ارمغان آورم.
من بواسطهی نيل به سطح كمال پيروزی ،اكنون میتوانم سی و شش زوج و فرزندان راستينی را كه مشكل داشتهاند،
مورد عفو قرار بدھم .من میتوانم پايهی غرامت خودم را برای تحت پوشش قرار دادن ھمهی انسانھا اختصاص داده
و ھمگان را به خودم پيوند بزنم .اين امر میتواند آنھائی را كه مسئوليت خود را به انجام نرساندهاند ،آزاد ساخته و يك
شروع تازه برای بھشت و زمين باشد.
من ژاپن را به طی طريق از يك دورهی سخت و دشوار واداشتم ،ولی اين كشور مادر دنيا میشود .من ھمچنين
تايوان ،فيليپين و كانادا را ھم برای تقبل مسئوليت حوا آماده كردم اما واقعيت آن است كه ژاپن بھترين كشور آماده شده
توسط خدا برای انجام اين وظيفه میباشد .به ھمين دليل اعضای ژاپنی بايستی كامالً بطور قلبی با خدا متحد شوند.
ژاپن در طی "دورهی روز من" ماموريت فاندرزينگ خود را به خوبی به انجام رسانيد .بر اين اساس توانست به
سطح ديگری از مشيت الھی برود .من عميقا ً در مورد آينده نگران ھستم ،وظيفهی آمريكا بسيار مھم و حساس
میباشد .بايد بين مجلس نمايندگان و سنا در آمريكا از يك طرف و سياستمداران محافظه كار و ليبرال از طرف ديگر
اتحاد وجود داشته باشد .تمامی اين سال من در تالش برای بازآفرينی سازمان ملل كار و تالش داشتهام و اكنون اين
سازمان در يك وضعيت جديد قرار گرفته است .اكنون شورای امنيت برای پذيرش شورای مذھبی آمادگی دارد .اگر
رھبران مذھبی در جايگاھی درست با سفيران قرار بگيرند آنگاه اوضاع بنيادين مشكالت دنيا میتواند حل و فصل
شوند.
درگيریھای جھانی باعث خونريزیھای زيادی در عرصهی بينالمللی شده است .نقش و وظيفهی آمريكا و ھمينطور
سازمان ملل در پايان دادن به اين خونريزیھا بسيار حساس میباشند .من چيزی از آمريكا دريافت نكردهام و با اين
حال به فداكاری برای اين كشور ادامه دادهام ،ھمچنان چيزی دريافت نكرده و ھمچنان به فداكاری و سرمايه گذاری
برای اين كشور ادامه دادهام ،با اين اميد كه روزی اعضای آمريكائی پاسخ مثبت بدھند.
قبل از چھارم ژوالی امسال ،ما بايد يك گردھمائی مخصوص در كنگرهی آمريكا داشته باشيم .ما بايد برای ارائهی
تستيمونی و يك پيام مخصوص در رابطه با مشيت الھی اين گردھمائی را به انجام برسانيم .رورند كواك و آقای جو
بايد يگانه و متحد بشوند .نقش واشنگتن تايمز در انجام مشيت الھی بسيار مھم است .بدون واشنگتن تايمز چگونه
میتوانيم دست به چنين كاری بزنيم .برای انجام اين امر ما بايد به سطح باال رفته و سپس به عمق به پائينترين سطح
برگرديم .اگر به باال رفته و بازگشتی به پائين وجود نداشته باشد ،نابودی حتمی است .ما ھمواره بايد بتوانيم با قلبی
تغييرناپذير از باال به پائين برويم .آنگاه ھمانطور كه به پائين میرويم قادر خواھيم بود تا اين سطح را با سطح پائينی
قلب خدا مرتبط ساخته و مردم را به سطح فوقانی باال بكشيم .به ھمين دليل بركت ازدواج بسيار مھم میباشد .بركت
ازدواج يك كليد مطلق برای انجام مشيت خدا است .نقش و وظيفهی ناجی خانوادگی كه خدا به ھر كدام از ما اعطاء
نموده است ،نيز از اھميت بسزايی در جھت انجام مشيت خدا برخوردار است .خدا اصل استاندارد عمودی را بوجود
2

آورده است و وظيفهی شما آن است كه از الگوی پدر راستين پيروی كرده و آن را گسترش بدھيد .نھضت خانوادهی
بركت گرفته حركتی بسيار مھم و مركزی است .ما بايستی تمامی نوجوانان و جوانان مدارس راھنمائی و دبيرستانی
را با راه بركت آشنا كرده به آن مرتبط سازيم.
اگر تمامی آن چيزھايی را كه ما به انجام میرسانيم با مشيت بركت خدا در ارتباط باشد ،آنگاه با دريافت بخت و اقبال
مخصوص خدا در درون حوزهی مشيت الھی ،تمامی مشكالت خانوادهھای بركت گرفته حل و فصل خواھند شد.
مراسم بركت  ٩٨در مديسون اسكوئرگاردن يك نقطهی عطف بود ،زيرا در آن مراسم ،خدا به مقدسين و بدترين
جنايتكاران تاريخ بركت داد ،بگونهای كه ديگر جايی برای اتھامات شيطانی باقی نماند .من دارای اين پايه ھستم كه
صرف نظر از موقعيت افراد به ھركسی نزديك شده و او را پاكسازی كنم) .البته آنھا ھمچنان برای رشد و نيل به
كمال مسئول ھستند ،اما از طريق اين مرحمت میتوانند از زنجيرھائی كه آنھا را به بند كشيده است آزاد شوند (.از
اينرو من دارای اين پايه و اختيار برای حل و فصل تمامی مشكالت زوجھای بركت گرفته ھستم.
شما بايد به چگونگی نزديكی قلب من به خدا پی ببريد .آنگاه با نزديك شدن به من ،به خدا نزديك خواھيد شد) ...برای
مثال آھوھای بسياری در ايست گاردن ھستند و من از پيتر كيم خواستهام تا غذای كافی برای آنھا فراھم كند .آنھا عشق
مرا دريافت خواھند كرد .آفرينش با اشتياق در آرزوی آشكار شدن پسران خدا است  ...و اكنون آفرينش به من پاسخ
میگويد(.
من از تمامی فارغالتحصيالن دانشگاھی میخواھم تا يك برنامهی آموزشی مطبوعاتی را بگذرانند .من برنامهی
جديدی را متمركز بر واشنگتن تايمز آماده خواھم كرد .ما دارای ھفتاد سفير جھانی صلح ھستيم كه با سفيران صلح كه
قبل از اين با آنھا آشنا بودهايم فرق دارند ،اين سفيران بايد در جايگاه خود قرار بگيرند.
شما بايد دارای گواھينامهی سروران چان ايل گوك بشويد .اگر شما نتوانيد ثبت نام كنيد چگونه قادر خواھيد بود تا
فرزندان ،بستگان ،بازماندگان و اجداد خودتان را به والدين راستين پيوند بزنيد .ايدهآل بركت از ديدگاه من برای
تصحيح و ايجاد ارتباط دوباره در نظم عشق است .اين امر ھمه چيز را با والدين راستين به جايگاه درست خود
بازمیگرداند.
من امروز ،بيست و چھارم ماه مه ،با ارائهی اين پيام مخصوص ،قلبی تازه به شما دادهام كه شما را پاكسازی خواھد
كرد .من در حال آمادگی برای برای پاكسازی نھائی بشريت و دادن بركت به ھمگان ھستم .فرزندان راستين در تمامی
طول تاريخ نھضت ھماھنگ ،بطور كامل فدا شده و ھرگز عشق كامل والدين راستين را دريافت نكردهاند .من در ھر
وضعيت و موقعيتی كه باشم از نظم اصل پيروی میكنم.
تعاليم والدين راستين و چگونگی نيل به آن برای درك ما بسيار مھم میباشد .من در اين راه خانوادهام را فدا كردهام.
اگر چه من آنھا را از دست دادم اما چون آنھا فدا شدهاند شيطان توان متھم كردن را ندارد و به ھمين خاطر او
سرانجام در برابر من تسليم شد .از اينرو آنھائيكه در مسير بازسازی با مشكالتی روبرو بودهاند ،اكنون میتوانند در
برابر بھشت و زمين بازسازی شوند .حتی شيطان نمیتواند مرحمت اھداء شده را مورد اتھام قرار دھد.
رھبران بايد با استواری ايستادگی كرده و وظيفهی پرداخت غرامت را به انجام برسانند .اين وظيفه برای مرتبط شدن
شما به آن بسيار باشكوه و بزرگ است .اگر شما به راه غرامت نرويد قادر نخواھيد بود تا بر سطوح مختلف گناه كه
ما میبايست آنھا را بازسازی كنيم ،غلبه كنيد .تنھا راه ،با ارادهی خود در اين مسير گام نھادن میباشد.
من بدون ھيچ شكی ،ھرگز با مسائل خارج از حوزهی اصل سروكار نخواھم داشت .به ھمين دليل من توانستهام
نھضت ھماھنگ را تا به اين زمان ھدايت كنم.
من در پانتانال زمين مقدس بنا كردم .دكتر لی از دنيای روح مسائلی را كه فقدانشان احساس میشد مطرح كرد و من
در پاسخ فوری به آن ،الزم دانستم كه به پانتانال رفته و برای بازسازی كامل شرط غرامت برپا كنم .خدا نمیتواند به
دشمن خود عشق بورزد به آن صورتی كه من چنين می كنم ،من نمايندهی آدم ھستم.
وقتيكه من در سال  ١٩٩٠به مسكو رفتم ،كالمی انقالبی به گروباچف دادم ،من پيام پايان كمونيسم را به او دادم .من
در سخن گفتن از حقيقت ترديد نكردم ،ولی اين امر را با يك پايه باورنكردنی غرامت انجام دادم.
ما با عزمی راسخ میتوانيم پيروزی را برای بشريت به ارمغان آوريم .معنای درخت زيتون راستين تا چه اندازه برای
شما روشن و واضح است؟ رورند كواك! ما بايستی دو يا سه نفر را برای انجام مسئوليتمان در دوران دشواری و
مشغله بسيار آماده كنيم ،در اين مسير است كه ماموريت به انجام خواھد رسيد .من از تمامی فارغالتحصيالن سميناری
و دارندگان مدرك دكترا خواستهام تا برای شركت در يك برنامهی آموزشی بدنبال مراسم روز مخلوقات راستين به

3

واشنگتن بيايند .ھمه بايد بيايند .در آيندهی نزديك روز خدا تركيبی از تمامی ديگر روزھای مقدس خواھد بود و يك
مراسم واحد برای تمامی روزھای مقدس برپا خواھد شد.
شما بايد به اھميت پيروی از دستورالعمل والدين راستين پی ببريد .در آينده وقتيكه مردم كالم والدين راستين را مطالعه
كنند از شما خواھند پرسيد ،كه چرا دست به چنين )!( كاری زديد و چرا با توجه به دستورالعمل والدين راستين به پيش
نرفتيد .آنھا شما را براساس كالم والدين راستين قضاوت خواھند كرد .تمامی آن چيزی را كه واشنگتن نياز دارد
آموزش است و آموزش مطبوعات از اھميت خاصی برخوردار است .رھبران بايد درك كنند كه چگونه يك گزارشگر
بشوند .دكتر يانگ! كنفرانسھای عشق بی پايان چه شد؟ اين كنفرانسھا بايد ادامه پيدا كنند .من كارھا را به انجام رسانده
و سپس آنھا را بعنوان استاندارد يا مدل برپا میكنم .اين راه الگويی ما است و ما بايد از اين الگوھا پيروی كنيم .عشق
پايان ناپذير برای جوانان بسيار مھم است و بايد به آنھا مرتبط بشود .در سميناری چطور؟ در سميناری نيز اين برنامه
بايد انجام شود .ما بايد از جوانان در آينده مواظبت كنيم .جامعهی فردا ما را مورد قضاوت قرار خواھد داد اگر چنين
نكنيم.
من ھمه چيز را بعنوان الگو و سنتی كه بايد از آن تبعيت كنيم ،دادهام ....برای تداوم سنت والدين راستين ،در ميان
رھبران ،ترينيتی ماھيگيری بوجود آوردهام .اين يك سنت مھم است و شما بايد بجای من اين سنت را ادامه بدھيد .من
ھرگز كاری انجام نمیدھم كه برای دريافت پاسخش به انتظار بنشينم ،بلكه پشت سر ھم به امور مختلف میپردازم و
در اين مسير مشيت الھی را برپا میكنم.
من در يك چنين مسيری ،نه بركت انفرادی بلكه بركت خانوادگی میدھم .شما از طريق بركت خانوادگی میتوانيد
تمامی قبيله را آزاد كنيد .شما برای گسترش بركت ،بايد زندگی خود را به خطر بياندازيد ،آنگاه چنين خواھد شد .در
اين مسير حتی اگر به پای مرگ بيافتيد ،قدرت الھی به حمايت از شما برخاسته و شما را در تمامی مسير راھنمائی
خواھد كرد .من به بدن جسمی خود نيانديشيده و به بيمارستان رفتم و اكنون جانی تازه يافتهام.
قدرت الھی آمد و من اكنون نيرويی دارم كه قبل از اين نداشتهام .من از دكترھا و پرستارھائی كه برای پرستاری از
من بسختی كار كردند ،تشكر میكنم .من از اينكه دكتر برای دانستن چگونگی وضعيتم ھر روز به من زنگ میزد
بسيار تحت تاثير قرار گرفته بودم .ما بايستی اينگونه از مردم مواظبت كنيم .ميل خدا دادن و دادن ابدی است.
نھضت آزادی اولين اسرائيل بايد برای به آغوش كشيده شدن عيسی و انجام مسئوليتش فدا شود .نھضت آزادی دومين
اسرائيل بايد والدين راستين را در مقام ناجی بپذيرد .نھضت آزادی سومين اسرائيل بايد دنيا را به آغوش گرفته و
والدين راستين را به دنيا ببرد...
چرا ما از مسير فردی به خانواده و سپس و به مسير جھانی میرويم؟ اين امر برای تكميل استقرار كامل در تمامی
ھشت جھت میباشد .به ھمين دليل خانواده بسيار مھم است .بر اين اساس میتوانيم وظيفهی عيسی را بازسازی
كنيم  ...استقرار كامل مھم است ،تمامی زندگی من بر اين امر متمركز شده بود .اگر به اسرائيل در رابطهاش با عيسی
توجه كنيد خواھيد ديد كه استقرار كامل برای عيسی و خانوادهاش نتوانست واقع شود و به ھمين دليل شيطان كشور را
به نابودی كشاند .اكنون ما در حال تاسيس دوبارهی كشور متمركز بر عيسی ھستيم .ما بايستی در راه غرامت گام
نھاده تا بتوانيم بركتی را به ارمغان آوريم كه نسب خونی را به حوزهی خدا تغيير خواھد داد .خانوادهھای بركت گرفته
میدانند كه چه كارھايی بر روی زمين انجام دادهاند ،بنابراين شما بايد براساس راه و قلب والدين راستين زندگی كنيد،
آنگاه جايگاه شما در دنيای روح مصون خواھد بود .والدين راستين ايدهآل خانوادهھای بركت گرفته را بر روی زمين
به ارمغان آوردهاند و سپس آن را در دنيای روح گسترش دادند .من توانستم مقام آدم را بازسازی كرده و بين دنيای
روح و زمين اتحاد بوجود آورم .درباره اوضاع دنيای روح من بطور واضح و آشكار مسائل را مطرح كردهام .من
دستورالعملھايی دادهام و عدهای در حين زندگی خود بر روی زمين از آن تبعيت نكردند ،به ھمين خاطر آنھا به جائی
كه با توجه به نحوهی زندگی خود بر روی زمين آفريدهاند خواھند رفت .آنھا در دنيای روح گرفتار خواھند آمد زيرا
میدانستند و پيروی نكردند .به ھمين دليل ،آنھا قادر نخواھند بود تا به آسانی جايگاه خود را در دنيای روح تغيير
بدھند.
ما بايستی نحوهی زندگی خودمان را تغيير بدھيم .ما برای تاسيس زيبائی خانوادهھای بركت گرفته ،بايد به زندگی در
روستاھا تمركز كنيم .مردم ھمواره به اقيانوسھا ،كوھھا و آبھا عشق میورزند .من ھمواره دربارهی كارھای ذوقی
سخن میگويم ،شما میتوانيد افراد سطح باالی جامعه را از طريق كارھای ذوقی رشد بدھيد .شما میتوانيد با تشكيل
گروھھای مختلف در كارھای ذوقی به آموزش آنھا بپردازيد.
من میخواھم موزهای بوجود آورده و تمامی جھان آفرينش را به مردم نشان بدھم .جھان آفرينش توسط خدا كامال برای
بشريت آفريده شد .من دربارهی تمامی حيوانات ،پلنگھا ،حيوانات خشكی  ...و غيره آگاھی دارم و از عادات آنھا با
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خبر ھستم .ما با آگاھی از جھان آفرينش میتوانيم دربارهی بيماريھا نيز بياموزيم .در اين مسير میتوان بر بيماری
سارس فائق آمد.
من دربارهی تركيب داروھای غربی و شرقی و كشف تمامی رازھای آفرينش بسيار جدی ھستم .من به اتحاد تمامی
داروھا و يافتن بھترين راه برای بشريت میانديشم .عمل و عكسالعمل در جھان طبيعت حاكم است ،اين مسئله در
جامعهی بشری و ھر آنچه را كه خدا آفريده است صادق است .مردم از اين اصل آگاھی ندارند و به ھمين دليل از
جھان آفرينش سؤاستفاده كرده و برچگونگی استفاده از آن واقف نيستند .عشق خدا برای دادن و دادن در جھت انجام
خواستش میباشد ،و بشريت چگونه میتواند عشق راستين خدا را دريافت كند؟ عشق راستين ،عشقی در جھت حمايت
از تمامی بشريت است.
من عشق به جھان طبيعت را به ارمغان آوردهام ،آنگاه میتوانم با عشق ورزيدن به آنھا عشق خدا را دريافت كنم .من
ايدهی گواھينامهی ازدواج خدا را آماده كردهام و اين امر با تاسيس كجانگ دنگ شروع شده است .اثر انگشت
سروران چان ايل گوگ برابر با شناسنامهی شما میباشد .سند ازدواج حاصل از كجانگ دنگ ،گواھينامهی خدا برای
ازدواج شما است) .اين امر در كشور كره افتتاح شده و به انجام رسيد(.
ما اكنون بر سومين اسرائيل و سرزمين پدری تمركز میكنيم ،اما نمیتوانيم تنھا با تمركز بر سومين اسرائيل به آن
نائل شويم .به ھمين دليل خدا مشيت الھی برای تاسيس دوبارهی حوزهی اولين اسرائيل را گشود .اين به معنای لفظی
كشور اسرائيل نبوده بلكه به معنای "حوزهی" اسرائيل اول میباشد" .حوزه" به اين معنا است كه با اسرائيل دوم،
آمريكا ،مسيحيت ،اسالم و تمامی مذاھب مرتبط میباشد .تاسيس دوباره به اين معنا است كه توسط خدا آغاز گرديده
است .بنابراين با كمك اسرائيل دوم ،مسيحيت ،با به آغوش گرفته شدن عيسی "حوزهی" اسرائيل اول دوباره تاسيس
خواھد شد .وقتيكه اسرائيل اول و اسرائيل دوم وظيفهی مشيت شدهی خودشان را به انجام برسانند ،آنگاه اسرائيل سوم،
سرزمين پدری ،از پايهای برخوردار خواھد شد كه بر اساس آن میتواند در جھت خواست خدا متحد شود.
پايان/
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