معنای ھون دوك ھه
حروف چينی "ھون " تركيبی است از دو حرف كه يكی به معنای "كلمه" و ديگری به معنای رودخانه میباشد.
از اينرو "ھون" به معنای رودخانهی كالم است .رودخانه زباله ھا و آلودگیھا را حل كرده و شستشو داده و آنھا را به
جريان میاندازد .به عبارت ديگر ما از طريق "ھون دوك" به توبه نشسته و گناھان مان شسته و پاك خواھند شد.
رودخانه صرف نظر از ارتفاع آب در بسترش ،ھميشه در يك سطح در جريان است و بنابراين در مقام برابر كننده
قرار می گيرد .به ھمين شكل "ھون دوك" مردم برگزيده را ھم سطح می سازد) .شربت مقدس بركت را ھم سطح می
سازد ،بركت چھار مقدس و سی جنايتكار ،پادشاھی بھشتی و جھنم را برابر میسازد و كتاب راھنمای تدريس اصل
الھی ،مدرسين را ھم سطح میسازد(.

حروف چينی"دوك" تركيبی است از دو حرف كه يكی به معنای كلمه و ديگری به معنای فروختن میباشد .از
اينرو "دوك" به معنای فروختن يا ارائهی كالم است.
در حين اجرای "ھون دوك" احساس ميكنيد كه به اعماق فرو می رويد ،اينطور نيست؟ ايمان شما از اين طريق
ريشه گرفته و برپا خواھد شد .افراد مصمم در حين ھون دوك احساس میكنند كه خونشان بجوش میآيد .از طريق
ھون دوك مسيحيان از ما پيروی خواھند كرد ،دانش پژوھان به حيرت فرو خواھند رفت و تحول بزرگی در انجمنھا
روی خواھد داد .گرد ھمايیھای "ھون دوك" برای اعالن ظھور والدين راستين ،اعالن عشق راستين ،برپايی فرھنگ
عھد تكميل شده و برپايی خانواده میباشد .مطالب "ھون دوك" بسان باران بھاری تمامی وجود شما را خيس خواھد كرد
اگر آن را پی در پی انجام دھيد ،در غير اين صورت بين خيسی و خشكی خواھيد بود ،بدون اينكه فرصت كافی برای
كالم وجود داشته باشد تا وجود شما را بطور كامل خيس كند .شما بايد كامال در كالم غوطه ور و خيس شويد تا بتوانيد
با دنيای روح مرتبط بشويد.
اصل الھی تا دوره و زمان عيسی تدريس كرده است و اكنون كالم "ھون دوك" بايد به آن افزوده شود" .ھون
دوك" مطالبی را آموزش میدھد كه در اصل الھی سخنی از آن به ميان نيامده است .زمانی كه اين كالم به صد ھزار
نفر منتقل شده و به آنھا آموزش دھد موج بزرگی در سطح كشور كره بوجود خواھد آورد .در كشور ژاپن تدريس

1

اصل الھی را برپا داريد ،خانم گيل جا سا و ديگر مدرسين به اين كشور می روند تا نحوهی تدريس خواندنی از طريق
كتاب راھنما را آموزش دھند.
اگر شما سخنی محاورهای را به سخنی ادبی تغيير دھيد ،قادر به ايجاد ارتباط قلبی نخواھيد بود ،چنين چيزی كالم
من نيست .اگر از شما موضوعی را پرسيدند ،در پاسخ بگوييد در اين كتاب آمده است ........،نه اينكه از كالم خودتان
استفاده كنيد .با بيان اين مطلب كه دستيابی به پاسخ نياز به زمان دارد ،به آنھا بگوييد كه برای يافتن آن به كتاب
مراجعه كنند.
اصل الھی ھمه چيز نيست ،زيرا فقط كالم بازسازی است .تمامی كالم "ھون دوك" پيروزیھای ثبت شدهی من بر
عليه شيطان ميباشد .پيروزی! "ھون دوك" تاريخچهی سنت است .تا زمان تحقق حوزهی جھانی آزادی ،ما میبايست
خود را بعنوان يك حوزهی رابطهای برپا نموده و حفظ كنيم ،جايی كه بتوانيم اين فلسفهی سنتی را در زندگی خود بكار
گرفته وخود را بطور جدی مورد بررسی قرار دھيم .آيا تمامی موارد پيمان خانواده را به خاطر سپرده و بر اساس آن
به انتقاد میپردازيد؟ ھون دوك را اجرا نموده و آن را در زندگی خود بكار گيريد .وقتی به آنجا برسيد )كه احساس
كنيد( كه پدر در آن زمان تنھا بود و پيروان او بسيار كم بودند ،غرق در اشك خواھيد شد .اين موضوع چقدر منطقی و
مملو از افسون ادبی است! سيصد و شصت ميليون زوج از طريق ھون دوك آموزش خواھند ديد
آيا میبينيد كه ) ھون دوك( چگونه مسائل را به طور جالب تشريح میكند؟ در آن زمان من چنان مشتاق بودم از
اينكه میتوانستم فقط با تعداد كمی از افراد سخن بگويم! چه بدبختی بود! به قلب مملو از غم و اندوه )من( در آن زمان
بيانديشيد! شما غرق در اشك خواھيد شد بدون اينكه متوجه باشيد كه دليل آن ايجاد ارتباط قلبی شما با دنيای ھون دوك
میباشد .ھون دوك دارای چنين قدرتی است .بعبارت ديگر دارای الكتريسيته می باشد ،ھيچيك از ديگر سخنان بشری
قادر به انجام چنين چيزی نيست.
من بين مرگ و زندكی ھستم و شما نميدانيد كه من چه زمانی كشته شده و خواھم افتاد .من بايد قبل از چنين
اتفاقی تمامی كالم را ارائه دھم .اين كالم بھشتی است و در ھيچ نقطهای از دنيا نمیتوان آن را يافت ،به ھمين خاطر
دنيای روح بر اساس اين كالم كار بازسازی را در تمامی گوشه و كنار دنيا به پيش میبرد .شما بايداز ميزان جديت اين
كالم آگاه باشيد .ھون دوك كالمی نيست كه به جريان افتاده و پس از لحظاتی محو شود ،بلكه درسی پايان ناپذير برای
آيندگان است .من بايدكالم را آنچنان از خود بجای بگذارم تا در نبود من باقی و پابرجا بماند .اين كالم با ارزش آن
است كه شما امروز با آن ھون دوك را اجرا مینمائيد.
به چه خوبی سازماندھی شده ،اصولی و با قاعده است .اين كالم كه دارای قدرتی است كه ھيچ كسی را يارای
انكار آن نيست ،با انواع پستیھا و رفتارھای ناپسند مواجه شده است.
شما بايد بر اساس مطالب سخنرانی مادر راستين از تمامی زنان بركت گرفته نھضت ھماھنگ مدرس بسازيد.
"گيل جا سا" متوجه شدی؟ تا مردم بتوانند با توجه به كتاب راھنما ھون دوك انجام دھند .ھمهی آنھا را به مدرس مبدل
كن .به مردھا اعتماد نكن ،بسياری از آنھا در مسير فرعی در حركت ھستند .آنھا سعی دارند تا درجهی تحصيالت
دانشگاھی خود را بفروشند .ھيچوقت در نھضت ھماھنگ چنين اعمالی را انجام ندھيد.
تصاوير و مثالھای مورد نياز برای تدريس را از اصل الھی و سخنان من بر گيريد .دنيای روح چنين ميكند .آيا
چيزی را كه شما به كالم من میافزاييد شما را به ورای كالم من خواھد برد؟ اگر چنين كنيد نابود خواھيد شد ،و آن
وقت تمامی اعضاء را از دست خواھيد داد.

مثالی از سخنان پدر
ھدف سه مفعول اگر در ارتباط با عشق تشريح شود ،بسيار ساده خواھد بود:
 اگر خدا پدر بزرگ باشد ،آنگاه وحدت )در منشاء ،تقسيم ،وحدت( نوه خواھد بود .وقتی نوه ازپدربزرگش بخواھد كه او را بر پشتش سوار كند و پدربزرگ آن درخواست را اجرا نمايد ،آنگاه نوه زوج
فاعلی و پدربزرگ زوج مفعولی میشود .اين موضوع در مورد زن و شوھر نيز صادق است .وقتيكه زن از
شوھر خود بخواھد كه شانهھای او را ماساژ دھد و شوھر آرزوی او را برآورده نمايد ،زن در مقام زوج
فاعلی و مرد در مقام زوج مفعولی قرار میگيرند .از اينرو سه ھدف مفعولی به معنای يگانگی عشق است
 وقتيكه آنھا در عشق يكی شدند ،مادر از پدر تبعيت خواھد كرد ،فرزندان از آنھا پيروی كرده و خدانيز چنين خواھد كرد.
 اگر من از مسير ايمان مطلق و عشق مطلق پيروی كنم ،.زوج فاعلی شده و خدا از من پيروی خواھدكرد.
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وقتی كه ابراھيم از خدا بركت دريافت كرد ،از معنای آن مطلع نبود .با اين وجود از فرمان خدا برای پيشكش
فرزندش تبعيت نموده و او را به باالی كوه "مواب" برد .از ديدگاه قضاوت امروزی به اين موضوع بيانديشيد .حتما
فكر میكنيد كه خدا ديوانه است ،.اما اين امر برای قضاوت تاريخ و آن عھد بود كه خدا به او چنان فرمانی داد .اين
امر اجتناب ناپذير بود زيرا خدا میبايست بر اساس پايهی ابراھيم استاندارد مطلقی را بوجود بياورد كه بدان وسيله
نسلھای آينده در شادی ابدی زندگی كنند حتی اگر اين امر به قيمت انقضاع نسل ابراھيم تمام شود .اگر به واسطهی
سقوط بشر خدا در پی محو نابودی آنھا بود ،شيطان از اين موضوع بعنوان پايهای برای حمله به بشريت استفاده
میكرد .از اين رو خدا با غلبهی كامل بر شيطان و جلوگيری از ھر گونه حملهای از جانب او میبايست فرمانی را
صادر میكرد .ما بايستی بدانيم كه چون اشخاص مركزی در تمامی طول تاريخ نه تنھا برای عھد خود بلكه برای
تاسيس استاندارد تاريخی مسئول بودهاند ،متناسب با ماموريتشان می بايست با رنج و عذاب روبرو شوند) .سخنان
رورند سان ميانگ مون ،جلد  ١۴صفحهی (٢٩٢

ماموريت زنان در عھد زنان
ميل و آرزوی خدا اين است كه يك زن را بيابد ،او برای يافتن مادر چقدر رنج و عذاب كشيده است .ما بواسطهی
سقوط زن ،شوھر و برادر بزرگ را از دست دادهايم .آدم پدر بشريت و ھمچنين برادر بزرگ و شوھر بود .چون
شيطان از اين موضوع سوء استفاده كرد ،زنان در طول تاريخ بخاطر عشق اشك میريختند.
از آنجاييكه ژاپن مسئوليت خود را به انجام نمیرساند ،فرزندان كشور مادر به ھمراھی نسل دوم بايد به بيرون،
به سراسر دنيا رفته و به آنھا تولد دوباره دھند ،ھمانطور كه يھوديان بواسطهی گناه قتل عيسی به زور به سراسر دنيا
رانده شدند .اين شرط غرامت شما بواسطهی عدم انجام مسئوليتتان در ارتباط با بركت سيصد و شصت ميليون زوج
است.
شما بدون انجام مسئوليت در سطح ملی ،ھمچنان ميتوانيد به سراسر دنيا رفته و سعی در تاسيس پايهی جھانی
داشته باشيد و بعد از آن با من مالقات داشته باشيد .شكايت نكنيد كه من از زنان شما سوء استفاده میكنم ،زيرا
میبايست كشور را بازسازی كنيم.
"اريكاوا" و "سا گيلجا" بايد برای بسيج و آموزش  ٢٢ھزار خواھر مسيونر ژاپنی مسئوليت به عھده بگيريد .ھمه
ی آنھا را با كتاب راھنما آموزش داده تا ھمگی مدرس بشوند" .گيل جا" بايد مسئوليت به عھده بگيرد) .ششم فوريه
(١٩٩٩

ماموريت زنان
اميد من اين است كه ما متمركز بر خانهی عشق و خانوادهی ايدهآل بتوانيم در تمامی كشورھا ،در سراسر دنيای
جسمی و در سراسر دنيای روح به آزادی دست يافته و اين امر به درستی در ھمان جو عشق و محيط اصيل در آغاز
آفرينش ھدايت شود .بعبارت ديگر ،خواست خدا و والدين راستين اين است كه كوچكترين ردپا و نشانهی شيطانی را
محو كرده و دنيای ايدهآل اصيل آفرينش را بنا نھند.
بايد آگاه باشيد كه اگر زنان كرهای در تمامی احزاب سياسی متحد شده و يك حوزهی آزادی خانوادگی بوجود
آورند ،يك روزه تمامی پادشاھان و سردمداران حكومتی در مقام بزرگ فرشته در برابرشان زانو زده و ملتمسانه از
آنھا طلب بخشش خواھند كرد.
زمان آن فرا خواھد رسيد كه مردانی كه از زنان در طول تاريخ سوء استفاده میكردند ،در برابر زنان زانو زده
تا غم و اندوه آنان را از بين برده و طلب بخشش كنند.
ما میبايست ميوهھای فرھنگھای مسيحی كشور آمريكا و كشورھای آمريكای جنوبی را در كره بكاريم .از
آنجاييكه ميوهھا میبايست توسط ھابيل و مادر در مركز آورده شده و حوا آن را بكارد ،اكنون محيط الزم از طريق سه
مرحله شكل گرفته است كه در آن رھبران واالی سياسی از مادر پيروی خواھند كرد.
به ھمين خاطر ما میبايست گردھمائی زنان شمال وجنوب را برپا كنيم .اگر اين امر انجام پذيرفته و با گردھمائی
زنان در سطح چھانی مرتبط شود ،آنگاه پسر ارشد دنيای شيطانی عقب نشينی كرده و دنيای آزادی و رھائی متمركز
بر اختيارات ھابيل و والدين راستين و فرزندان راستين تمامی جھان را در بر خواھند گرفت.
ما به چھار مقدس و سی جنايتكار بركت داده و به آنھا ماموريت داديم كه به دنيای شيطانی حمله كنند .صلح
زمانی فراخواھد رسيد كه ما به دشمن خود بركت دھيم .آنھا ايمان ،عشق مطلق را به مرحلهی اجرا درآورده و شيطان
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نمیتواند به آنھا نفوذ كند) .شيطان قبل از سقوط وفادارترين وزير بود (.او به جايگاه خود باز گشته و خدا بطور كامل
آزاد خواھد شد .بركت افراد پليد بيشتر از بركت مقدسين خدا را آزاد نموده است.
شيطان بطور كامل تسليم خواھد شد زيرا چيزی چون بركت قابيل ،كسی كه ھابيل را به قتل رساند ،در دنيای
شيطانی شنيده نشده است .دليلی وجود دارد كه ما راھی جز آزادی افراد پليد نداريم .وقتيكه كسی جنايتی مرتكب شده و
پای دار برود ،والدين او مشتاقانه در پی آن خواھند بود كه به ھر قيمتی كه شده او را نجات دھند .در مقابل چنين
چيزی شيطان كامال تسليم است .او نيز بايد ايمان ،عشق و اطاعت مطلق را به مرحلهی اجرا در آورد .شما میتوانيد
دنيای پليد را ھضم كنيد اگر با كسی ازدواج كنيد كه در باالترين حد ممكن با نھضت ھماھنگ مخالفت ميكند .والدين
راستين ،والدين گذشته ،حال و آينده ھستند .و به ھمين خاطر میتوانند به مردم گذشته )انسانھای در دنيای روح( بركت
دھند.
عشق راستين از طريق ايمان مطلق كاشته خواھد شد ،وقتيكه بذر عشق به شكوفه نشست ،عشقی اليتناھی حادث
میشود زيرا عشق راستين خود را بدون ھيچ محدوديتی خود را فدا میكند و از آنجاييكه چنين چيزی به دنيای "نيستی
مطلق" سوق خواھد يافت ،تحول ھستی باشكوه گشوده شده و قدرت درونی عظيمی بوجود خواھد آورد .شما قادر
خواھيد بود كه در يك لحظه بسيار سريعتر از سرعت نور ،صدھا يا ميليونھا كيلومتر حركت كنيد .وقتيكه عشق راستين
ظاھر شود ،تمامی پنج حس در يك نقطه تمركز يافته و عمل انفجار صورت خواھد گرفت .در اين صورت وقتيكه به
كاری مشغول شويد ،بايد به گونهای از آن لذت ببريد كه انگاری درگير ارتباط با اولين عشق خود ھستيد .وقتی شبانگاه
از ماھيگيری برمیگردم ،به اين می انديشم كه صبح روز بعد من بايد اولين نفری باشد كه طلوع خورشيد را می بيند.
ممكن است كه من مثل مردم معمولی به نظر برسم اما سر و كار داشتن با من آسان نيست .ھركسی برای درك
من دشواری خواھد داشت .من در حوزه كروی )شمال ،جنوب ،شرق و غرب ( حركت میكنم ،سخنان من نيز در اين
چھار جھت در حركت است ،اگر من فقط در يك جھت مثال شرق سخن بگويم ،مردم در جھت ديگر متوجه سخنان من
نشده و مرا درك نخواھند كرد .زيرا مردم معمولی كه در يك جھت ھستند تنھا ھمان جھت را میشناسند .اما من در
نقطهی مركزی در چھار جھت حركت می كنم ،به ھمين دليل قادر ھستم كه به شما گرمی داده و شما را شگفت زده
سازم ،جالب است .اگر وحشتزده شده باشيد فرار خواھيد كرد ،آيا از دست والدين خود فرار ميكنيد؟ ھرچه بيشتر بدانيد
به ھمان اندازه كوچكتر خواھيد شد و وقتيكه به حد بی شكلی )نيستی مطلق ،انكار خود( رسيديد ،بزرگ خواھيد شد.
تالشھای روحی )جان سانگ( عبارت است از  :شبانه روز درست مثل يك احمق يا ديوانه چيزی مشابه را بطور
مداوم تكرار كنيد ،حتی زمانيكه ھيچ نتيجهای از آن دريافت نكنيد.
برای تاسيس مقام مادر در سطح جھانی ،من نام ھفت كشور را -سه كشور پيروز در جنگ جھانی )آمريكا،
انگليس ،فرانسه( و سه كشور بازندهی جنگ )آلمان ،ژاپن و ايتاليا( متمركز بر كره -روزانه پنج بار )صبحگاه پس از
برخاستن از خواب ،قبل از ھر وعده غذا و شبانگاه قبل از به خواب رفتن( بمدت  ۴٠سال صدا زدم .بر اساس چنين
پايهای بود كه او را در مقامش پرورش دادم .اگر غش كرده و بيھوش شوم اولين چيزی كه بر زبانم بيايد نام آن ھفت
كشور است.
در دومين جلد از كتاب "عھد تكميل شده و پادشاھی ايدهآل" توضيحات كاملی در بارهی دنيای روح آمده است كه
از شما میخواھم آن را مطالعه كنيد .وقتيكه دكتر سنگ ھان لی بر روی زمين زندگی میكرد به دنيای روح اعتقاد
نداشت ،اما وقتی به دنيای روح رفت ،شگفتزده بود از اينكه چيزھايی را كه در آنجا میديد ،ھمانگونه بود كه من
تشريح كرده بودم و سپس با اجازهی خدا مشاھدات و كشفيات خود را منتشر كرد.
دنيای روح يك دنيای منطقی است و از انديشهھای پوچ و بيھوده تبعيت نمیكند .آنجا يك دنيای كاربردی و عملی
است ....ما میبايست زندگی ابدی را آموزش دھيم.
رورند مون ھرگز نابود نخواھد شد زيرا او يك فرد منطقی است .حتی بدترين شكنجهھا نتوانسته مرا متوقف كرده
از بين ببرد .كسی كه با من مخالفت كرده است نابود خواھد شد.
بخاطر مخالفت مسيحيت با من ،ھر ساله  ۵٠ميليون نفر به جھنم میروند .آنھا )مسيحيت( در شرف نابودی
ھستند .آنھائيكه درك میكنند برای مطالعهی اصل الھی در خط اول قرار گرفتهاند .مسيحيانی كه مرا شكنجه میكردند
از جانب مسيحيان روشنفكر قضاوت شده و بيرون رانده خواھند شد.

برابری شوھر و زن از طريق پيروزی مادر راستين  -آزادی زنان
اين من بودم كه ميخھا و تيغھا را از پای مادر بيرون كشيدم و اين مادر بود كه ميخھا و تيغھا را از پای زنان
بيرون كشيد .من برنامهی آموزشی را آغاز میكنم ،زيرا آموزش مادر آماده است .اصل الھی حامل عشق است،
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پادشاھان برای دريافت مادر خواھند آمد .وقتی زنان عالی و ممتاز شوند ،نمايندگان زن و رئيس جمھورھای زن را
پرورش خواھند داد.
ما از طريق انعكاس زمين میتوانيم خورشيد را ببينيم ،يك زن انعكاس میباشد .از طريق مادر شما میتوانيد نور
پدر را ببينيد .اين نور حتی در درهھای تنگ و تاريك زمين خواھد درخشيد .در تاريخ بی سابقه بوده است كه شوھری
بتواند به ھمسرش جايزه اعطا كند .يا سازمانی به والدين راستين مدال جايزه بدھد كه معنايش اين است كه در ارتباطی
متقابل با آنھا قرار میگيرند و اين بسيار جالب توجه است) .در سی و ھفتمين سالروز مخلوقات راستين – چھارم ژوئن
 -١٩٩٩در مراسم اعالن پيروزی جھان شمول والدين راستين ،مادر راستين جايزهای از جانب پدر دريافت كردند.
ھمچنين كانون خانواده برای اتحاد و صلح جھانی به والدين راستين مدال اھدا كرد(.
شما بايد كتاب "والدين راستين" را صدھا بار ،ھزاران بار بخوانيد تا قلبا آن را درك كنيد .سعی كنيد تا معنای ھر
بخش آن را درك كرده و برای ديگر افراد بخشی كه شامل حال و احوال آنھاست را بخوانيد) .سخنان پدر قبل از پرواز
ايشان در ھجدھم ژوئن (١٩٩٩

برگزيدهی سخنان پدر راستين در ھن نم دونگ نھم تا بيست و نھم فوريه٢٠٠٠
در حين سخنرانی ،كلمات با طنين دنيای روح از دھان من خارج میشوند و من آنھا را كالم خودم نمیپندارم.
شما نبايد به دلخواه كالم من را تصحيح كنيد .ديگر بطور مطلق از تدريس بر روی تخته سياه خوداری كنيد .تخته
سياهھای خود را جمع كنيد .شما بايد ھون دوك اصل الھی با استفاده از كتاب راھنما را انجام دھيد .اگر به دلخواه
خودتان تدريس كنيد دنيای روح از آن استقبال نخواھد كرد .زبالهھا را با )كالم اصل الھی( قاطی نكنيد .با استفاده از
كتاب راھنما شما ديگر به تخته سياه نيازی نداريد .برای تسريع بخشيدن به كار ،بايد نكات اصلی گردآوری كنيد .شما
بايد خودتان را در خواندن كتاب آموزش دھيد .اصل الھی را مطالعه نموده و با استفاده از كتاب راھنما ،ھون دوك
انجام دھيد .با استفاده از تخته سياه تدريس نكنيد .شما تدريس اينچنين را حتی بعد از ده بار شنيدن فراموش خواھيد كرد.
برای من ،حتی اگر يك كلمهی ھون دوك به اشتباه استفاده شود جسم من متوجه میشود زيرا نبرد با شيطان را تجربه
كردهام .اصالح كردن و حذف كردن از كلمات من مثل آن است كه انگشتی از دستم را قطع كنيد .تدريسات شما حاوی
جنبهھای شخصی خود شما است ،ولی من دارای جنبهی شخصی نيستم.
به شما اخطار میدھم كه ھرگز مطابق ميل خود در كالم و سخنان من دست نبريد .مردم دارای احساسات ھنری،
ادبی و ھيجانی ھستند و ما بايد اين احساسات را استيناف كنيم .به ھمان صورت كه موسيقی از قانون ھماھنگی پيروی
میكند شما نمی توانيد چيزھا را بنا به خواست خودتان و در مسير خودتان ھدايت كنيد.
بنابراين تدريس را به شكل ھون دوك انجام دھيد .نكات اساسی اصل الھی را بيرون كشيده  ،آنھا را سازماندھی
كرده و با آن ھون دوك انجام دھيد) .در غير اينصورت وجود خود شما مور مور می شود(.
تدريس اصل الھی را در  ٣ساعت به پايان برسانيد .اگر بيانديشيد كه شما بھترين مدرس ھستيد ،دنيای روح از آن
استقبال نخواھد كرد .چه چيزی دنيای روح و زمين را متحد خواھد ساخت؟ تنھا كالم خدا و والدين راستين .تنھا آنھا
ھمه چيز را برابر خواھند كرد .اصل الھی مھم است ولی من از اصل الھی مھمتر ھستم .با تدريسات بر اساس روش
خودتان  ۴٠سال سپری شده است.
دانش آموزان دبستان نيز میتوانند كتاب راھنما را آموزش ببينند .وجود و نفس شما ننگين و لكه دار است،
بنابراين اگر وجود شما در آنجا ) در تدريس( باشد ،شيطان نيز وارد خواھد شد .بر اين اساس اگر رنگ خود را در آن
احساس كرديد ،آن را مثل آب دھان به بيرون بياندازيد .شما زمانی بقا خواھيد داشت كه كالم من را برافرازيد.
شما گفتيد از آنچه كه میگويم واقف نيستيد .در گذشته وقتی كه از مرحوم رورند يو خواستم كه يك صفحه از
سخنان مرا ترجمه كند ،نتوانست آن را به انجام برساند .او فقط كلمات را ترجمه كرد اما قادر نبود كه به عمق رفته و
معنی سه بعدی آنھا را دريابد ،به ھمين خاطر سرش را به پايين انداخت.
وقتيكه برنامه دارم در جائی سخنرانی كنم ،بعضی از رھبران پيشنھاد می كنند تا متن سخنرانی را برای من
بنويسند .آيا بايد سخنانم را از روی دست نوشتهی آنھا بخوانم؟
گيل جا! كتاب راھنما را منتشر كن .ھر عضو نھضت بايد يك مدرس اصل الھی بشود .از گيل جا پيروی كنيد،
تمامی برادران نيز بايد از او پيروی كنند .برای ھون دوك آماده شويد ،من دستورالعمل ديگری برای شما ندارم و چيز
ديگری ندارم كه به شما نشان بدھم .يك آتش مقدس آغاز خواھد شد ،ما میبايست از زنان )در تدريسات( استفاده كنيم.
ھمچنين برای مدرسين در ژاپن ،از آنھا بخواھيد تا ھون دوك را به زبان كرهای انجام بدھند .اين امر را به محض
ورود به ژاپن انجام بده) .پدر با رورند دای ھيانگ يو مسئول خانواده در ژاپن سخن میگفت(.
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آموزش اصل الھی را از افراد دوازده سال شروع كنيد .تنھا پس از اين قادر خواھيم بود كه دنيای روح را بسيج
كرده و جھنم را آزاد كنيم .از ھيچ چيز ديگر بجز كالم من سخن نگوييد .تنھا در آن زمان شما از قضاوت دنيای روح
در امان خواھيد بود و من در آرامش خواھم بود .چه اتفاقی میافتاد اگر چھل يا پنجاه سال پيش چنين كرده بوديم.
حفظ و تداوم نشستھای ھون دوك ،شما را به پادشاھی بھشتی ھدايت خواھد كرد .شما بايد شبيه والدين راستين
خود بشويد زيرا خون آنھا را دريافت كرده ايد .زنان شھر و روستا را گرد ھم آورده و به آنھا ھون دوك بدھيد .ما بايد
گرمتر از كمونيستھا ھون دوك را اجرا كنيم .برای جذب آنھا كالم من حاوی انرژی روحی است و بدينسان آنھا از شما
پيروی خواھند كرد حتی اگر شما مانع چنين كاری شويد .كالم من يك كتابچهی راھنمای ابدی است .من از طريق
الھامات الھی به شما تدريس كرده و خط مشی ارائه میدھم و از اين طريق تاريخ اسرار آميز گشوده خواھد شد .به
ھمين دليل شيطان قادر نيست در آن دست ببرد.
اگر خطائی مرتكب شويد اجدادتان شما را از ميان خواھند برد .بنابراين بايد ھون دوك اصل الھی انجام دھيد.
عھد آزادی زنان فرارسيده است .تا به اين زمان خدا قادر به ورود نبود چون مادر در انجام مسئوليتش شكست
خورده بود و قابيل و ھابيل با ھم به جنگ پرداختند و اين مسئله  ۶٠٠٠سال ادامه داشته است .پدر به دنبال از دست
رفتن مادر و پسران و دخترانش در اشك بوده است .اكنون ما از ناجی در ظھور دوباره برخوردار ھستيم .ما قادر
نبودبم كه فرياد جاويد باد برآوريم .اكنون آن مردم توانا بايد گرد ھم جمع آمده و برای خدا ،والدين راستين ،نھضت
ھماھنگ و آزادی خدا جاويد باد )مان سه ای( بگوييد.
ما بايد از طريق زنان )و با استفاده از كتابھای ھون دوك و خواندن كتاب راھنمای تدريس( به مردم آموزش دھيم.
ھمچنين میبايست جوانان را از طريق ھمسران )زنان( آموزش دھيم .تنھا زنان برای دستيابی به بازسازی كامل بسنده
نيستند ،بلكه بايد به فرزندان نيز آموزش دھيم .مادر و فرزند بايد يكی شده و برای بازسازی كار كنند .شما بايد تجسم
روح ھون دوك بشويد .زنان بايد برای توقف كمونيستھا بسيج شوند.
در بين چھل ميليون شھروند كرهای ،بيست ميليون زن ھستند و اگر آنھا شروع به دويدن كنند ،كسی در مقابل آنان
يارای مقاومت نخواھد داشت .وقتی ھزار راس گاو شروع به دويدن كنند ،يك ببر در برابر آنان قادر به حركت نخواھند
بود .بنابراين به بيرون برويد و در شھر و روستای خودتان كالم را به ھمه برسانيد .حتی در كوھھا فرياد جاويد باد سر
دھيد .با اين شعار بر لبانتان" :اتحاد دنيا و كرهی شمالی و جنوبی از طريق عشق راستين ممكن میشود" به ھر جا رفته
فرياد بزنيد .زنان بعنوان بخشی از وجود مادر)راستين( به سطح كمال نائل آمده اند در حالی كه مردان ھنوز در مقام
بزرگ فرشته ھستند .به ھمين دليل مردان بايد به زنان گوش فرا دھند.
بسان دھهی ھفتاد زنان بايد سه بار بسيج شوند .تنھا در اين صورت مقام و جايگاه مادر مورد محافظت قرار
گرفته و ھمه چيز سازماندھی خواھد شد .زنان بايد دختران و پسران را در مقام نمايندهی خودشان متحد كنند .شما بايد
دوباره مقام مادر را بدست آوريد .پسران و دختران بايد يكی شده و به جھان اعالم كنند كه "مادر ما يك نمايندهی جھانی
است".
آموزش زنان حق انحصاری رورند مون میباشد .برای آموزش فرزندان ،ما )نخست( بايد زنان دنيا و زنان كره
را آموزش دھيم .از آنجائيكه يك مادر و يك پسر آدم را از باغ عدن بيرون راندند ،از طريق ناجی كه با قدرت عشق
میآيد ،مادر بايد يك الگوی ابدی بعنوان زن عشق راستين در برابر خدا و بشريت بر پا كند و بدين وسيله خانواده،
كشور و دنيای ايدهآل را تاسيس نمايد.
اگر شما خودتان را كامال انكار كرده و متمركز بر خدا رفت و آمد ،خورد و خوراك و خواب داشته و در
ارتباطی متقابل با او قرار بگيريد ،او ھمواره از شما حمايت خواھد كرد و شيطان توانائی دست زدن به شما را نخواھد
داشت.
جنبهی ابديت وجود نخواھد داشت ،وقتی كه شما به خودتان خدمت میكنيد ،ابديت در روابط داد و دريافت برای
ديگران وجود دارد.
خدا را مغز و عشق خود كنيد ،اگر او به شما بدھی خود را نپردازد ،به فرزندان شما پرداخت خواھد كرد.
در اين آرزو نباشيد كه در نھضت ھماھنگ از شغل و حرفهی موقتی برخوردار باشيد .در اينصورت دربھای
دنيای روح بر روی شما بسته خواھد شد .در مورد من ھم ھمينطور بود ،من باقی ماندم چون ھميشه در عقب )پشت
صحنه( ايستادم بدون اينكه نيازی داشته باشم تا به جلو بيايم )مطرح شوم(!
كانون جھانی والدين راستين! به اين معنا است كه تنھا يك والدين راستين وجود دارد .ھمه از جمله خدا و تمامی
مخلوقات بايد كالم والدين راستين را بر سر بگذارند) !.زير چتر والدين راستين قرار گيرند(.
خانواده به واسطهی والدين راستين برپا ميشود.

6

آدم چھارم به ورای حوزهی قضاوت شيطان رفته است و اكنون زمان اختيار كامل والدين راستين فرا رسيده
است .زنان بايد به باال به مقام مادر صعود كنند ،شوھرانشان در مقام بزرگ فرشته ھستند.
اكنون ماموريت ما باز يافتن كشورمان است.
نھضت زنان = حوای بازسازی شده ،كانون خانواده = قابيل بازسازی شده .ما بايد زنان را بگونهای آموزش دھيم
كه الگوئی برای جھان باشند.
ما بايد زنان را وادار به كار )بازسازی( كنيم ،آنقدر كه از رمق بيافتند! اين بھترين ھديهای است كه پدر میتواند
به آنھا بدھد ،اين امر برای اھدای مقام مادر به آنھا است .والدين راستين زنان را برای نجات دنيا بسيج میكنند.

برگزيدهای از سخنان پدرراستين
اصل الھی بايد اساس زندگی ما شده و بطور عمومی پذيرفته گردد .اصل الھی نھضت ھماھنگ بسان پلی برای
يافتن ايدهآل و دنيای عشق گمشدهی ما است.

ما بايد اصل الھی را مطالعه كنيم
لوحهی سنگی در نھضت ھماھنگ اصل الھی است .در واقع اصل الھی لوحهھای سنگی رستاخيز شده میباشد.
به ھمين دليل شما بدون اگاھی از اصل الھی نمیتوانيد به رستگاری نائل شويد .ھمچنين شما بايد اصلی را كه از آن
آگاھی داريد به مرحلهی اجرا در آوريد
شما بايد احساس گناه كنيد از اينكه در دورهی نوجوانی خود اصل الھی را تا حد ذوب شدن استخوانھايتان مورد
مطالعهی قرار ندادهايد .من برای كشف آن سختی زيادی تحمل كردم و اگر شما با قلبی قدردان و داشتن احساسی برای
ده بار بيشتر كار و تالش داشتن ،آن را مطالعه میكرديد ،در زمينهی اصل الھی چيزی وجود نمیداشت كه شما از آن
اگاھی نداشته باشيد .اينكه بگوئيد از آن اگاھی نداريد بسنده نيست.
حقيقتی باقی میماند كه تاريخ غم انگيز خدا و بشريت را بر ھمگان اشكار ميكند ،ھمچنين بايد قادر باشد كه
بخاطر عيسی و تمامی آنانی كه به جھنم رفتهاند شما را به گريه وا دارد.
پس از درك اصل الھی ،من تمامی زندگيم را برای آن فدا كردم .ايدهآلی كه در ھر كالم اصل الھی آشكار میشود،
بطور تصادفی بدست نيامده است بلكه عناصر جھان شمولی ھستند كه با كوھی از طال نمیتوان آن را خريداری كرد.
چون ماموريت و مسئوليت من منظم كردن جھان است ،اگر در كشف اصل الھی شكست میخوردم ،در واقع در
دستيابی به ھدف تولدم بعنوان يك انسان شكست میخوردم و به اين خاطر تمامی ابناء بشری به سياه چالھای مرگ
سقوط می كردند .من اينگونه مصمم شده بودم.
مردم گذشته از جمله خانوادهی نوح به اين حقيقت واقف نبودند و چون اكنون ما از آن اگاه ھستيم ،بايد از آن
پيروی كرده و در مقام خدا بايستيم ،اگرچه خدا از تمامی اين مسائل آگاه بود اما توانائی بيان و انتقال آن به مردم را
نداشت )زيرا ھمهی آنھا به جای دستيابی به مقام فرزند ،خدمتكار شده بودند(.
شما بايد از طريق اصل الھی به اين حقيقت برسيد .خدا آنھا را در آن مقام قرار داد و منتظر ماند تا آنھا را با ارده
ی خودشان بسوی او باز گردند .چقدر خدا میخواست به آنھا آموزش دھد! اما وقتيكه نمیتوانست چنين كند چقدر نااميد
كننده و دردناك بود!

ھون گيانگ )صفحهی  ٣٣تا (٣۴
اكنون كه بسان مردمی كه میتوانند خدا را پدر راستين بخوانند ،ما بايد قادر باشيم از كالم خدا سخن بگوييم.
ھرجائيكه كالم خدا سرازير شد ،در آنجا نتايج خوب ،اثار احياء و رستاخيز و اعمال بازآفرينی حاصل شده است.
بدينسان ما بايد مردم كالم بشويم ،كسانيكه بتوانند پليدی را محو و نابود كرده ،تالش برای احيا و رستاخيز را از سر
گرفته و قدرت بازآفرينی را به اجرا درآوريم .پادشاھی بھشتی مكانی است كه مردمی اينچنين با يكديگر در آن زندگی
میكنند.
شما بايد بيانديشيد كه كالمی را كه بيان ميكنيد كالم خودتان است يا كالم سروری است كه به او خدمت میكنيد.
ھمچنين بايد به اين نكته بيانديشيد كه آيا در مقامی ھستيد كه بتونيد كالم سرور را به رخ ديگران بكشيد.
كالم عيسی برای بھشت ،برای زمين و برای تمامی موجودات آفرينش است به ھمين شكل ما بايد از كالمی
برخوردار باشيم كه پدر بتواند آن را بشنود ،بگونهای كه در مقام پدر سخن بگوييم.
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امروزه انواع كالم بر روی زمين وجود دارد .كالمی كه مثل كالم است و كالمی كه مثل كالم نيست .ھمانگونه
كه در ارتباط با كالم بھشتی قرار گرفتهايم ،بايد از كالمی برخوردار باشيم كه ما را با آفرينش يكی كند .در غير
اينصورت از تسلط بر مخلوقات عاجز خواھيم بود .اين آخرين كالمی است كه بشر بايد آن را كشف كند.
میتوانيم بگوييم كه سقوط به معنای از دست دادن كالمی است كه میبايست از آن آگاه میشديم .در نتيجه
میبايست كالمی را كه از آن برخوردار شديم كشف كنيم .بشريت در تمامی طول تاريخ در پی يافتن كالم بود .ما
میبايست به كالمی دست پيدا كنيم كه از طريق آن بتوانيم به راه بشری مرتبط شده و ھمزمان با آن از راه بھشتی سخن
بگوييم .شما بايد بتوانيد چنين چيزی را در طی زندگی روزانهی خود احساس و تجربه كنيد.
/پايان/
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