ھفدھمين روز پايه برای ملت جھان ھستی متحده
مركز آموزشی سوتك ری  -شھر كوری
برگزيدهای از سخنان پدر راستين در روز سوم اكتبر

)در اين روز والدين راستين در طی مراسم پيمان شربت مقدس تازهای برای ورود به عھدی تازه بوجود آوردند .آنھا بدنبال بدنبال نوشيدن آن شربت از دوازده
زوج نمايندهی دوازده قبيلهی كرهای خواستند تا از اين شربت بنوشند كه بدنبال آن پدر راستين اعالم فرمودند كه خانوادهھای قابيل و ھابيل متحد شده و ديگر
مرزی بين وجود ندارد .ايشان با اشاره به آن دوازده زوج فرمودند كه آنھا در مقام برادران والدين راستين بوده و از اين به بعد بايد سنت و روشی تازه در جھان
بيآفرينند(...

بخشھايی از سخنان پدر راستين در اين روز:
 ...اسرائيل اول ،اسرائيل دوم و اسرائيل سوم ھمه شكست خوردند .پدر راستين برای ھمهی آنھا غرامت پرداخت كرده است و
اسرائيل چھارم را بنا نھاد .ما میبايست تمامی مرزھا و ديوارھای شكل گرفته توسط اسرائيل اول ،دوم و سوم را بطور حتم فرو
بريزيم .ما میبايست تمامی چيزھائی شكل گرفته شده بواسطهی عدم پذيرش عيسی را بازسازی كنيم .انجام اين كار به ارمغان آورنده
ی پادشاھی خدا بر روی زمين است...
 ...بسياری از مردم به دموكراسی افتخار میكنند ،ولی بايد بگويم كه من برای از بين بردن جنگ و ستيز بين دموكراسی و كمونيسم
مسئوليت تقبل كردم ،اما ھر دو سيستم سعی در دوری جستن از من داشتهاند .بسياری از آژانسھای اطالعاتی با ھم تبانی كرده تا از
دست من خالص شوند) .اما اكنون( آنھا از من حمايت میكنند .افراد بسياری بودند كه بر عليه من تبانی كرده بودند .شما در مورد
گذشته و داستان زندگی من چيزی نمیدانيد .وقتی من به زندان "دن بری" رفتم بسياری از امريكائيھا خوشحال شده ھورا كشيدند .ولی
آنھائی كه ھورا كشيدند در تاريخ آيندهی بشری متاسف خواھند شد...
 ...ما بايد امروز حوزهی آزادی و بركت را بگشائيم .شربت مقدس دارای معنای خون بره بر سر در منازل اسرائيليھا است ،در
حاليكه آنھا از مصر كوچ میكردند .آنھائی كه دربھای خانهھايشان با خون نشانهگذاری شده بود ،مورد محافظت قرار گرفتند .اين
موضوع اكنون برای شما و خانواده شما صادق است .شما بايد به خانوادهی خود بركت دھيد .حتی اگر آنھا متوجه نشوند شما بايد آنھا
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را مورد حمايت قرار داده و به آنھا بركت بدھيد .رورند ھوانگ ،رورند يو و رورند يانگ آيا خانوادهھای شما مراسم بركت ثبت نام
را به انجام رساندهاند؟ )بله(...
 ...امروز ھفدھمين سالگرد روز پايه برای ملت جھان ھستی متحده است .عيسی در سن  ١٧سالگی برای شروع ماموريتش میبايست
از جانب )مادرش( مريم بطور كامل مورد حمايت قرار میگرفت ...و ما در اين زمان اين ماموريت را آغاز كردهايم .اكنون برای پا
گذاشتن به )حوزهی( پادشاھی صلح ،ما بايد سلحشوران بھشتی بشويم كه برای پادشاھی خدا نه با اسلحه بلكه با حقيقت و عشق
میجنگند .سازمان ملل صلح در تمامی مناطق درگير جنگ بايد يك فضای بھشتی را بوجود آورد .بر ھمين اساس است كه ما
نيروھای بھشتی را از  ١٩١كشور دنيا به مناطق فلسطين و اسرائيل میفرستيم .آنھا پيشقراوالنی از سفيران )صلح( سازمان ملل
صلح ،برای آزادی مردم ھستند .آنھا صلح را به منطقهی خاورميانه خواھند آورد ...اكنون متمركز بر مراسم تاجگذاری پادشاھی
صلح ،يك دورهی تكميل شدهی نوين طلوع كرده است .اجداد ما قويا ً در حال ھمكاری بوده و از دنيای روح نظارهگر ما ھستند.
منكرين اين موضوع بخت و اقبال يا حمايت بھشتی را از دست خواھند داد) .بدون چنين حمايتھايی ،انواع مختلف تصادفھا و
بيماريھا رخ داده و پرداخت غرامت ضروری خواھد شد (.اكنون زمان آن فرارسيده است كه استاندارد و اسلوب بھشت برپا شود...
...خانوادهھای بركت گرفته نبايد از اين امر ساده بگذرند .موسی و اولين نسل قوم بنیاسرائيل را به ياد آوريد :با وجود اينكه خدا آنھا
را بعنوان قوم برگزيده انتخاب كرده و به آنھا بركت داد ،ولی اگر آنھا شروط و خواست بھشتی برآورده نمیكردند ،قادر به ورود به
)كنعان( نبودند...
 ...چه روی خواھد داد اگر پدر دچار بيماری آلزايمر )تباھی
سلولھای مغزی و فراموشی( شود؟ بدرستی كسی ھست كه بداند كه
در اين زمان چه بايد انجام دھد؟ به ھمين دليل است كه پدر راستين
با شتاب ھر چه تمام در تالش است .تمامی رھبران --فعال در خط
اول جبھه --زمان آن فرارسيده است تا آنچه را كه كاشتهايد،
برداشت كنيد .من در اعماق قلبم نمیتوانم چھرهھای سوگوار و
اشكبار برادران و خواھران بزرگ كرهای خود را در زمان جدائی
دو كره ) شمالی و جنوبی( فراموش كنم .فريادھای آنھا تا با به
امروز با من باقی ماندهاند .به ھمين دليل تا زمانيكه برای اتحاد دو
كره در غالب يك خانواده واحد ،پرچم اتحاد در كرهی شمالی
برافراشته نشود ،من ھرگز از پای نخواھم نشست...
...تمامی ژاپنیھائی كه اينجا حاضر ھستند—با اشاره به رورند يو
و رورند اويامادا—در اينجا اكنون ھزار و دويست نفر حضور
دارند ،درست است؟ آنھا بايد وظيفهی خود را بدرستی درك كنند،
حتی اگر الزم باشد كه ھمه چيز خود را برای حمايت از مشيت الھی بدھند .اين امر ماموريت مطلق آنھا است .ژاپن بايد بدون ھيچ
ترديدی ھمه چيز خود را پيشكش كند .شما بايد اين امر را بسيار جدی قلمداد كنيد...
 ...اكنون زمان آن فرارسيده است كه پرچم خانواده را در ھر خانهای برافراشته و آن را در مقام پرچم ھر ملتی قرار دھيد .ما
نمیتوانيم در مقابل تصوير والدين راستين به جنگ و دعوا بپردازيم .شما بايد از دستورات پدر پيروی كنيد .برای مثال ،فرزندان شما
بايد به دانشگاه سان مون يا به دانشگاه الھيات خانواده ) (UTSبروند .آنھائيكه چنين نكنند ،سرانجام قضاوت خواھند شد .من پنجاه
سال پيش اين دانشگاھھا را تاسيس كردم .شما بايد بطور كامل كالم و دستورالعملھای من را درك كنيد...
...امروز صبح من با خدا راز و نياز كردم..." :پدر بھشتی ،ما چطور میتوانيم ھمه چيز را تكميل كرده و عصر تازهای را بنا كنيم؟
چطور میتوانم ھمه چيز را تا زمان سفر به دنيای روح به پايان برسانم؟ من بشدت در تالش بودهام تا ديوارھا و مرزھا را فرو
بريزم "...شما بايد پيمان ببنديد كه زمانيكه من اين دنيا را ترك میكنم ،از كالم من پيروی كرده و از مادر راستين و خانوادهی راستين
مواظبت خواھيد كرد .چه كسی چنين خواھد كرد؟...
...من بايد به دنيای روح بروم .اگر من بروم چه كسی مرزھا و پليديھا را از بين خواھد برد .آيا شما كرهايھا ،ژاپنیھا ،آمريكائیھا،
قلب من را در اين روز به ارث خواھيد برد؟ برای بنا كردن ھمه چيز در اين روز ،چه كسی به صالحيت الزم دست يافته است؟
تمامی پول ،ثروت و دارائیھای خود را رھا كرده ،و بطور روحی آنھا را بسوزانيد...
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...ژاپن ،شما در مقام مادر ھستيد ،شما بايد جسم ،خون و استخوان خود را برای زندگی بخشيدن به دنيا پيشكش كنيد) .برای شكل
گيری و تولد دادن به يك فرزند (،رحم مادر  %٩٩.٩سھيم بوده و اسپرم پدر تنھا  %٠١سھيم است ،به ھمين خاطر اين مادر است كه
تقريبا ً ھمه چيز را تامين میكند .وقتی به خانهھای خود برمیگرديد بايد قادر باشيد كه تمامی دارايی خود را برای مشيت الھی
بگذاريد .تنھا با انجام مسئوليتتان اين امر ميسر خواھد بود .اگر تمامی اينھا توسط آدم و حوا به انجام رسيده بود ،ديگر ھيچ نيازی به
ناجی و مشيت بازسازی نبود...
...آيا پيمان میبنديد كه در برابر تمامی بشريت بر روی زمين مسئوليت بعھده بگيريد؟ اين امر بسيار مھم و حياتی است .من تمامی
رھبران را صدا زدم تا به مقبرهی ھونگ جين نيم در "ون جان" بروند .در آنجا من به آنھا در ارتباط با اين موضوع تاريخی آموزش
دادم .تمامی بھشت اين موضوع را ثبت كرد .شما میدانيد كه من آكنده از بار مسئوليت برای تحقق ھمه چيز ھستم .من میبايست قبل
از اينكه به دنيای روح بروم ،برای ھمه چيز غرامت پرداخت كنم .خدا از طريق من كار كرده تا راه پسران ،دختران و خدمتكاران
وفادار بھشت را تاسيس كند ،كسانی كه الگوی راستين برای ديگران—ديگر پسران و دختران راستين—خواھند بود...
...من بايد آن را بعنوان ارثيه باقی بگذارم .وقتی كه پليدی و موانع را میبينم ،میخواھم كه آنھا را با دستان خودم نابود كنم .میخواھم
ھر آنچه را كه باعث ننگ است ،نابود كرده و از بين ببرم .از خداوند خواستم تا به من اجازه بدھد تا چنين كنم .شما بايد درك كنيد كه
والدين راستين لگد مال شده بودند ،ولی ديگر بيش از اين چنين نخواھد شد...
...در پيمان شمارهی  ٨بوضوح راه درست آزادی خدا بيان شده است .من ديگر قادر نخواھم بود برای شما غرامت پرداخت كنم .شما
بايد برای قبيله و خانوادهی خود غرامت بپردازيد .مرد و زن )شوھر و زن( بايد بطور واحد در كنار ھم بايستند .بايد كاری كنيد كه
خانوادهی شما بدرستی زندگی كنند .زمانيكه يك زوج راستين در كنار يكديگر بايستند ،تنفس آنھا به تنھائی میتواند انفجاری از عشق
بوجود آورد .در حين عمل عشق )و رابطهی جنسی آنھا( تمامی جھان ھستی مسرور خواھد شد .اين نوع عشق ھيجان انگيز و پر
جوش و خروش از دست رفته است كه ما بايد آن را دوباره بازيابيم...
پايان/
كانون خانواده  -ايران

3

