ھون دوك ھه و برگزيده سخنان والدين راستين
در ھفتمين سالگرد "چيل پل جال"
)روز اعالم حوزهی سبت جھانی(
چھارم اوت دوھزار و سه
باغ شمالی ،كودياك – آالسكا

ھون دوك ھه :دعای پدر راستين سال " :١٩٩٧امروز سال  ١٩٩٧ھفتم ژوئيه )ماه ھفتم( ساعت ھفت و ھفت دقيقه
و ھفت ثانيه ،و پسر تو ،سان ميانگ مون ،ھفتاد و ھفت ساله است .اين ھشت بار تكرار عدد ھفت حاكی از آن است كه
عدد ھفت میتواند به عدد ھشت پيوند بخورد ،بگونهای كه اين روز ،روز "سبت و يك روز شروع تازه" بشود ...
گفتار پدر در سال  :١٩٩٧اكنون تمامی اعضای نھضت ھماھنگ ،متمركز بر خانوادهای كه سنت ،قلب و اقتدار بھشتی
را به ارث برده است ،میتوانند به خدا مالزمت كرده و موجبات استراحت خدا در كشور ،دنيا و جھان ھستی را فراھم
كند ،آنچنانكه به دورهی زمانی پيروزی نائل آيند ،يعنی دورهای كه در آن پادشاھی بھشتی بر روی زمين و پادشاھی
بھشتی در دنيای روح بطور ھمزمان تاسيس میشود .پايه برای سبت يعنی جائيكه خدا و والدين راستين میتوانند
آزادانه به ھرجائی بروند ،از سطح خانواده تا سطح جھان ھستی گسترش پيدا میكند ...
پدر راستين :اگر خدا روح آدم میشد ،دنيای روح و دنيای جسم يكی میشدند .بواسطهی سقوط ھمه چيز از دست
رفت .اكنون بدن جسمی خدا بايد بازسازی شود .به ھمين خاطر ،از طريق والدين راستين بدن جسمی ،خانواده و
فرزندان خدا ،توسط خدا بازسازی شدند .اكنون پدر و پسر بايد يكی شوند ،پسران و دختران بايد متحد شوند.
ھون دوك ھه :تاريخ بازسازی ،راه اشك و سختی برای خدا بوده است .به ھمين سبب اين روز "سبت جھانی" با
پرداخت غرامتھای بسياری حاصل گرديد .براساس پايهی برپا شده توسط والدين راستين از طريق بركت ،روز سبت
خدا اعالم شد.
پدر راستين :در دنيای روح حوزهی پدر و مادر وجود ندارد .به ھمين دليل من پرداخت غرامت )برای بازسازی( آن
مقام را بعھده گرفته بودم .شما بايد متمركز بر عشق راستين والدين راستين به دنيای روح برويد .براساس پايهی بركت
چان ايل گوگ كه شما در روز ششم فوريه دريافت كردهايد ،اكنون میتوانيد بعنوان زوج بركت گرفته در پادشاھی
بھشتی ثبت نام كنيد .اگر شما فاقد فرزند باشيد ،فاقد خانواده ھم ھستيد .برای افراد نداشتن فرزند بسيار غمانگيز است.
فرزندان از پستان مادر خود شير دريافت میكنند ...
اگر شما صاحب فرزند نشده باشيد ،نمیتوانيد ھدف
آفرينش را اجابت كنيد.
والدين راستين پادشاه و ملكهی اين دنيا و پدر بھشتی
پادشاه دنيای روح ھستند و شما بايد در مقام مفعول
ھماھنگ برای والدين راستين قرار بگيريد ،آنگاه خدا
بطور مستقيم شما را راھنمائی خواھد كرد .خدا نقطهی
مركزی دنيای روح است و بايد نقطهی مركزی روابط
زناشوئی نيز باشد .اگر خانوادهی راستين واقعی نتواند
ظھور كند ،خدا نيز نمیتواند بر روی زمين ساكن شود.
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بدون طی طريق كردن از مسير آزادسازی و بركت
مقدس ازدواج اجدادتان ،خانوادهی شما پابرجا نخواھد
ماند .اين امر بسيار ضروری و اساسی است .برپايهی
ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق ،بايد به
عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين
نائل شويم .دكتر يانگ آيا متوجه میشوی؟ به ھمين
منظور من گفتم كه اجداد بايد بركت ازدواج دريافت
كنند .بدون آگاھی از اين موضوع شما نمیتوانيد
خانوادهی خودتان را بعنوان اقامتگاه خدا برپا كنيد .كليد
برای انجام اين امر ،عشق راستين ،زندگی راستين و
نسب خونی راستين میباشد .اين سه ،پايهھای اساسی
يك خانوادهی بركت گرفته میباشند.
برای نيل به پايهی سبت جھانی خدا و والدين راستين،
مادر راستين میبايست بر تمامی آزمايشات قابل تصور پيروز شود ،بايد بر ھر جزئی از تاريخ و ھر آزمايشی در
تاريخ فائق میآمد .شما بايد در پی فھم اين دوره باشيد تا بتوانيد خانواده خودتان را بدرستی ھدايت كنيد .شما ديگر
نمیتوانيد با نسب خونی دروغين )شيطانی( ھيچگونه پيوندی )رابطه( داشته باشيد ،بلكه بايد آن را قطع كنيد .شما
بواسطهی عدم اتحاد روح و جسمتان ،با مشكالت روبرو ھستيد .آالت تناسلی شوھر و زن بايد يكی شود بگونهای كه
ھيچگونه امكان جدائی وجود نداشته باشد .شوھر و زن بايد متمركز بر رابطهی عمودی و خدا متحد شوند .اگر آنھا
بطور جسمی و قلبی كامالً يكی شوند ،آنگاه خدا پايين آمده و با آن يگانگی )شوھرو زن( يكی خواھد شد .از طريق
فرزند در درون رحم مادر ،مرد و زن يكی میشوند و اين نقطهی مركزی )رابطهی( پدر و مادر است .ايمان مطلق،
عشق مطلق ،اطاعت مطلق و سرمايهگذاری مطلق به مالك راستين تولد میدھد .ما از طريق اين دوره بايد حوزهی قلب
خدا را به ارث ببريم.
در صورت جدائی روح و جسم ،ما توانايی حضور در برابر خدا در دنيا روح را نخواھيم داشت .عيسی در دعای خود
گفت" :پدر من ،اگر ممكن باشد اين پياله از من بگذرد ليكن نه بخواھش من بلكه به ارادهی تو ".چون او میدانست كه
اگر نتواند به اتفاق ھمسر خود بركت ازدواج را به انجام برساند ،پايگاھی برای سكونت خدا وجود نخواھد داشت .به
ھمين دليل شوھران و زنان به اينجا آمدهاند .شما بدون ھمسرتان نمیتوانيد در مقام جايگاه سكونت خدا قرار بگيريد .من
میبايست ھمه چيز را تقسيم كنم و اين حوزهی واقعی ،حوزهای است كه در آن میبايست ھمه چيز برای ديگران باشد.
به ھمين علت ما میبايست به ھمگان متمركز بر ارزش زوج )بركت گرفته( آموزش بدھيم ...
 ...زوجھا بايد با دست در دست يكديگر در برابر خداوند دعا كنند) .پدر راستين خطاب به خانم چانگ ،ھمسر عيسی،
فرمودند( بايد به بستگان خود بركت بدھی .ھرگز فكر نكن كه مشكل در ديگران است بلكه تنھا به اين بيانديش كه مشكل
در من است .ما به حقيقت دست يافتهايم كه عيسی برای
دادن بركت به بشريت ظھور نمود ولی نتوانست چنين
كند چون خودش نتوانست عروسش را بيابد .ھمه بدون
استثناء بايد به درخت زيتون راستين پيوند زده شوند.
شما بايد ھمديگر را دوست داشته و يگانه شويد .دكتر
يانگ متوجه میشوی؟ خانم يانگ آيا با شوھرت يگانه
ھستی؟ ...
شما تجسم بدن واقعی خدا ھستيد ،به ھمين خاطر شما و
زوجتان بايد يكی شويد .اين امر مھمترين مسئله است.
اين امر اساس تالش مادر راستين و من در جھت تاسيس
سبت جھانی است...
پايان/
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