با به ارث بردن پيروزی والدين راستين
گشايشگر آيندهايی پراميد باشيم
سخنان مادر راستين
ھفدھم سپتامبر دوھزار و دوازده ،مرکز صلح جھانی چانگشيم  -کره

ھموطنان عزيز ،ميھمانان گرامی و خانوادهھای برکت گرفته از سراسر دنيا ،ما امروز در يک نقطهی عطف بسيار مھم و براستی
انقالبی ،تاريخی و بیسابقه در مشيت الھی قرار گرفتهايم.
ھمسر من ،رورند دکتر سان ميانگ مون ،ناجی در ظھور دوباره ،مسيح ،نجات دھنده ،و والدين راستين در مقام ريشهی نسب خونی
اصيل و خوب ،به دنيای روح رفت و در نتيجه ما با قرار گرفتن در يک نقطهی آغاز مشيتی ،بايد حوزهی پيروزی والدين راستين را
به ارث برده و پادشاھی ايدهآل صلح يا يک خانوادهی تحت تسلط خدا را بواقعيت درآوريم.
مراسم سانگھوای پدر راستين ،بدنبال يک زندگی در ھمراھی با او به اندازهی تمامی عمرم ،برای من درد و اندوھی غيرقابل
تصوربھمراه داشته است و میدانم که برای ھمگی شما ھم چنين است .بعالوه ما قادر به درک عمق اندوه قلبی خدا ،بعنوان واقعيت
اصيل عشق ابدی و والدين راستين انسانھا نيستيم.
از طرف ديگر اين زمان ،زمان اميد است .پدر راستين برای تکميل ،انجام و نتيجهگيری تمامی وظايف مشيتی که تا به حال کسی
قادر به انجام آنھا نبوده ،براساس قوانين بھشتی بنا شده توسط خدا در زمان آفرينش بھشت و زمين ،کار کرد .او اکنون در حال عبور
به دنيای روح است جايی که در آن با تسلط بر دو دنيای روح و جسم ،سطحی تازه از مشيت الھی را خواھد گشود .ھيچ نوشته و
گفتاری از زبان بشری قادر به ابراز سيالب احساساتی نيست که ما اکنون در اينجا در اين نقطهی انتقالی مشيت الھی تجربه میکنيم.

ظھور والدين راستين
ھمانطور که به خوبی آگاه ھستيد ،من در طی دوران پاک و دست نخوردهی بلوغ زندگیام از جانب خدا برای مالقات پدر راستين
ھدايت شده ،در دوران شکوفايی زندگیام در سن ھفده سالگی ،براساس مشيت الھی ،ازدواج مقدس والدين راستين را بعنوان مھمترين
برکت تاريخی در سراسر بھشت و زمين دريافت کرده و در تمامی طول زندگیام بعنوان ھمراه ،ھمگام و ھمکار پدر راستين در راه
مشيت الھی تحت قوانين بھشتی ،به او مالزمت کردم .اگر چه در زمان ورود به مشيت الھی جوان بودم ،اما تمامی زندگیام را برای
انجام دو ماموريت گذاشتم :نخست پايان دادن به مشيت بازسازی از طريق غرامت در طی زندگی من که مملو از غمی تلخ بود .دوم،
تحقق دنيای ايدهآل خواست خدا با مالزمت به پدر راستين در طی دورهی زمانی حيات او.
تاريخ مشيت شدهی رستگاری از زمان سقوط اولين اجداد بشری ،آدم و حوا در جريان بوده است ،اما بدون اينکه کسی قادر به تکميل
مشيت بازسازی از طريق غرامت باشد ،بواقع ھمه منتظر ظھور والدين راستين بودهايم.
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دورهی زندگی والدين راستين در يک موقعيت بسيار بد مشيت الھی ،يعنی در زمانی آغاز شد که شيطان با تمامی قوا حاکميت خود را
بر دو دنيای روح و جسم گسترش داده بود .شيطان آغازگر پليدی با حفظ تسلط شش ھزار سالهی خود ،از ظھور والدين راستين
آغازگر خوبی ،بيشتر از ھر چيزی در جھان وحشت دارد .به ھمين خاطر میتوان تصور کرد که چگونه ديوانهوار با توسل به
تمامی رفتارھای تندخويانه و وحشيانه به مقابله با آن برخاست .پدر راستين قبل از تاسيس جايگاھش بعنوان والدين راستين از طريق
ازدواج مقدس ما در سال ھزار و نھصد و شصت ،از يک دورهی مشيتی پرداخت غرامت غيرقابل توصيف طی طريق کرد .بشريت
تنھا يکبار میتوانند والدين راستين را دريافت کنند ،به ھمين جھت والدين راستينی که ظھور میکنند ،والدين راستين ابدی ھستند.
پدر راستين در پايان جنگ جھانی دوم يعنی در سال ھزار و نھصد و چھل و پنج فعاليتھای عمومی خود را آغاز نمود .خدا مسيحيت
بويژه نھضت روحانيون کرهای را برپايهی شرطھای دوھزار سال تاريخ مسيحی آماده نمود تا با مالزمت و حمايت از ظھور دوبارهی
ناجی فرستاده شده از جانب خدا ،بتوانند ماموريت مشيتی عروس را به انجام رسانده و اينگونه آغازگر مشيت مالزمت به داماد واقعی
باشند .اما آنھا در انجام ماموريتشان شسکت خوردند و در نتيجه پدر از يک طرف پايهی روحی مشيتی براساس تاريخ دوھزار سالهی
مسيحيت و از طرف ديگر پايهی واقعی براساس پيروزی متحدين در جنگ جھانی دوم ،يعنی کشورھايی که با چالشھا و دشواريھای
بسياری جنگيدند ،را از دست داد .پدر مجبور بود تا يکبار ديگر به تنھايی برای پيشبرد دورهی مشيت بازسازی از طريق غرامت از
پايينترين نقطهی جھنم يعنی از اردوگاه کار اجباری ھونگ نم آغاز کند .او با تاسيس پايهی پيروزمندانهی جدايی از شيطان ،و
سرانجام با غلبه بر تمامی حمالت وحشيانهی او ،توانست انجمن روح القدس برای اتحاد دنيای مسيحی را در مقام عروس مشيت شده
به جای مسيحيت تاسيس نموده و بر اين پايه با دريافت من بعنوان عروس واقعی ،مراسم ازدواج مقدس تاريخی را برپا کند و بدين
ترتيب دورهی والدين راستين در سال ھزار و نھصد و شصت آغاز شد.

دوره ی مشيتی والدين راستين
ميھمانان گرامی و خانوادهھای برکت گرفته ،چگونه میتوان خدا ،پدر بھشتی آشکار شده از جانب پدر راستين را تشريح کنيم؟ خدا
آفرينندهای نيست که بر تخت شکوه و جالل تکيه زده باشد بلکه والدين راستين عشق و قلبی راستين است که مسيری بسيار طوالنی را
در پی فرزندانی بوده است که به واسطهی گناه به حوزهی مرگ سقوط کرده بودند.
پدر راستين در سخنرانی خود تحت عنوان "استقرار والدين راستين بھشت ،زمين و بشريت و اعالن کالم از طريق وجود واقعی خدا"
خدا را به اين شکل تشريح نمود:
"خانمھا و آقايان ،آيا میدانيد که خدا در زمانی که اولين اجداد ما ،يعنی کسانی که او از گذشتهھای بسيار دور تمامی وجودش را بدون
ھيچ قيد و شرطی برای آنھا وقف کرده بود ،در نسب خونی شيطان سقوط کرده و در سياھی ناپديد شدند ،چه دردی را تحمل کرد؟ آيا
اصال و ابدا میدانيد که پدر بھشتی ما با تحمل ھزاران سال اندوه مشقت بار بحدی که تا عمق استخوانھايش اشک ريخته و بدنش به
تمامی به ارتعاش درمیآمد ،مجبور بود تا در پی يافتن فرزندان گمشدهاش ازتونل سياھی بیپايان پرداخت غرامت طی طريق کند؟ چه
تعدادی از شما برای آرامش بخشيدن به پدر بھشتی روزھا و شبھا به دعا نشستهايد؟"
خدا اينچنين است و پدر آن شخصی بود که با تمامی وجودش اندوه خدا را لمس کرد و با اشک ،عرق و خون خود در طی دورهی
چھل سال والدين راستين به پيروزی نائل آمد و سرانجام در سال دوھزار و يک مراسم تاجگذاری پادشاھی خدا را به او تقديم کرد.
ميھمانان گرامی از سراسر دنيا و ھموطنان عزيز ،دورهی چھل سال والدين راستين تا زمان پيشکش مراسم تاجگذاری پادشاھی خدا،
بعنوان دورهای با التزام تعھد و فروگذاری کامل وجودمان ،مسيری در ورای قلهھای بدبختی غيرقابل تصور برای ھر کسی بود و ما
در مسير بیپايان مرگ و زندگی برعليه نيروھای شيطانی حاکميت پليدی ،بارھا و بارھا به زمين کوبيده شديم اما ھربار برخاسته و
به مبارزه ادامه داديم ،بدون اينکه حتی لحظهای در پاسداری )از خواست خدا( توقف داشته باشيم .ھيچ کلمهای قادر به بيان چگونگی
وضعيت پدر راستين در انتخاب داوطلبانهی اين راه بسوی عمق جھنم ،رنج و عذاب در زندان دنبری ،و پيروی از يک دورهی
خونين غرامت برای پايان دادن به دورهی بيابان و تکميل دورهی شش ھزار سال تاريخ مشيت الھی برای رستگاری بشريت ،نيست.
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او عليرغم اينکه در مقام ناجی بشريت آمده بود ،تحت تسلط نيروھای ستم پيشهی ژاپنی ،کمونيستھای کرهی شمالی و دولت حزب
آزاديخواه کرهی جنوبی ،يک زندگی براساس پرداخت غرامت از طريق رنج و عذاب زندان را پيش گرفت .گفتهھای او به من در
مسير راه بسوی زندان در کشور آمريکا ھنوز در گوشم طنين میافکند" :نگران نباش ،يک دنيای اميد در ورای زندان در انتظار ما
است ".اما برای من بعنوان کسی که با ھمراھی با او بطور مستقيم شاھد زندگی نجيبانهاش بودم ،اين اتفاقات اندوه طاقت فرسايی را
بھمراه داشته است .وقتيکه به وضعيت وخيم پدر میانديشيدم که در کمينگاه شيطان ،بگونهای که کمونيستھا زندگیاش را ھدف قرار
داده بودند ،بنظر میرسيد که تمامی دنيا در اطرافم فرو میريخت و من با التماسھای پرحرارت از خدا حمايت از سالمتی او را طلب
میکردم .تنھا خدا است که اين موقعيتھا در مشيت بازسازی از طريق غرامت را به خاطر خواھد داشت.
براساس پايهی پيروزی از طريق فداکاری ھونگ جين نيم ،پسر دوم ما به نمايندگی از طرف فرزندان راستين و ھمينطور از طريق
پايهی رنج و عذاب پدر راستين در زندان دنبری ،سرانجام دورهی بيابان در سال ھزار و نھصد و ھشتاد و پنج به پايان رسيد.
متمرکز بر روز پيروزی کامل بعنوان يک نقطه عطف ،يک مشيت نوين آغاز شد و پس از آن بود که پدر با دو رھبر کمونيست و
اشخاص مرکزی حوزهی شيطان ،ميخائيل گروباچف و کيم ايل سانگ مالقات کرده و متمرکز بر عشق خدا ،آنھا را به تسليم واداشت.
پدر براساس آن پايه با تاسيس فدراسيون زنان برای صلح جھانی در مقام عروس واقعی مشيت شده ،مرا در مقام اولين و تنھا عروس
واقعی در تاريخ بشری در جايگاه مالزمت به ناجی قرار داد .و من کار اعالم ظھور ناجی ،سرور در ظھور دوباره ،مسيح و والدين
راستين بشری را آغاز کردم و براين اساس ،در حين مالزمت به پدر راستين ،بعنوان نقطهی مرکزی مشيت الھی ،دوری ھفت سال
مشيت ھمکاری مادر و پسر را تقبل کرده و آن پيروزی را به خدا پيشکش کردم .بدين ترتيب عصر چان ايل گوک يا کشور اتحاد و
صلح جھان شمول آغاز گرديد.
پدر راستين روز اول ماه مه سال ھزار و نھصد و نود و نه ،با دادن يک جايزه برای کسب پيروزی در دورهی ھمکاری مادر و پسر،
که ھرگز در تاريخ تکرار نخواھد شد ،به من برکت بسيار بزرگی داد .در آنجا ايشان مرا به آغوش گرفته و به آرامی در گوشم گفتند:
"مادر به خاطر تالشت در رفتن به ورای قلهھای بزرگ مشيتی ،تشکر میکنم ".در آن لحظه من غرق در احساسات گريهام گرفته بود
و ھمراه با دلداری و برکت پدر راستين ،خاطرات لحظات بسيار مھم در مسير به آغوش گرفتن قابيل و ھابيل در حين رودرروئی با
دانش آموزان چپ گرا در خوابگاھھای دانشجويی کره و تحمل تمامی خطرات و نگرانیھا در طی صدھا سخنرانی انجام شده در بيش
از صد و ھشتاد و پنج کشور دنيا در طی ھفت سال ،بسان تصاويری از دريچهی ذھنم میگذشتند.

گشايش دروازهھای عصر چان ايل گوک
رھبران صلح دوست و اعضای پرافتخار خانوادهی ھماھنگ ،با نگاه به گذشته میتوان ديد که ھمه چيز بسان يک دورهی پرالتھاب
مشيت بازسازی از طريق غرامت بود ،اما در آن والدين راستين به پيروزی نائل آمده ،پايانی مناسب برای ھمه چيز به ارمغان آورده،
و گشايشگر عصر چان ايل گوک بودهاند که در آن پادشاھی خدا و عصر سلطهی مستقيم خدا ريشه دوانده است .آنھا ھمچنين "پيمان
من" را به "پيمان خانواده" ترفيع بخشيده و ما را از عصر دعا بنام والدين راستين به عصر گزارش مستقيم به خدا بنام خانوادهی
برکت گرفتهی مرکزی بردند .آنھا در حين تغييراتی که قبل از اين غيرقابل تصور بود ،گشايشگر يک عصر تازهی مشيت الھی يعنی
عصر چان ايل گوک بودهاند.
سيستم خوب مطلق حاکميت پادشاھی بھشتی متمرکز بر والدين راستين ،ھمراه با تحقق فرھنگ قلب بطور عمودی و افقی گسترش
يافته است .از طريق برگزاری مراسم برکت ازدواج مقدس برای گشايش دروازهی چان ايل گوک و مراسم تاجگذاری پادشاه خانواده
ھای برکت گرفته که مصادف با شصتمين سال تولد من بود ،حاکميت الھی بطور عمودی ريشه دوانيد و پس از آن در سراسر دنيا از
طريق مراسمھای تاجگذاری پادشاه صلح در صد و بيست قبيله و صد و بيست کشور با استواری تاسيس گرديد .با افتتاح سازمان ملل
ھابيلی از طريق فدراسيون صلح جھانی ،و پيشکش مراسم ورود به قصر اصيل و تاجگذاری والدين راستين بھشت ،زمين و بشريت
به خدا ،برای اولين بار پايه برای تحقق ايدهآل در نظر گرفته شده در زمان آفرينش ،با استواری برپا شد .ھمينطور بدنبال پيروزی
دورهی پنجاه سالهی والدين راستين ،با اعالم سال يوبيل مشيتی ،تقويم بھشتی معرفی شد و سال دوھزارو ده ،اولين سال چان گی
)بھشتی( نام گرفت.
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حوزهی پيروزی والدين راستين
پدر راستين در طی سه سال گذشته ،متن سخنرانیاش تحت عنوان " استقرار والدين بھشت ،زمين و بشريت و اعالن کالم از طريق
وجود واقعی خدا" را حتی برای يک لحظه از خود دور نمیکرد .او متن اين سخنرانی را يک گنجينه نام نھاده و در طی برنامهھای
ھون دوک ھه ھروقت فرصتی دست میداد دربارهی آن صحبت میکرد .در بخشی از اين سخنرانی مطالبی تحت عنوان آخرين کالم
من برای بشريت چنين میخوانيم:
اينھا کتابھايی آموزشی ھستند که شما حتی بعد از رفتن به دنيای روح بايد آنھا را مطالعه کنيد ،آنھا تعاليم شکل گرفته از ذھن يک
انسان نبوده بلکه مواد آموزشی ھستند که خدا به فرزندان رنج کشيدهاش اعطا کرده است تا از اين طريق راه بھشتی برای رستگاری
آنھا را آموزش دھد.
خانمھا و آقايان من قبل از اين اشاره کردم که يک زندگی عمودی براساس ظھر کامل ،يک زندگی فاقد سايه است .اگر ھمهی ما
بتوانيم با پيش گرفتن يک زندگی درخشان ،مملو از نور شويم ،ھيچگونه فرصتی برای حضور سايهی گناه در زندگی ما وجود نخواھد
داشت .آن دريافت کنندگان نور و روشنايی ،مديون نور و روشنايی خواھند بود .دعا میکنم که اکنون بتوانيم اشکھای مردم فرو شده
در بدبختی و بيچارگی و فقر را پاک کرده و يک زندگی عشق راستين ابدی نابود کنندهی تمامی سياھيھا را پيش گيريم.
والدين راستين با نيل به اتحاد نھايی ،عصر اقتدار کامل ،اختيار کامل ،حضور کامل در ھمه جا ،و برتری کامل خدا را براساس
استاندارد نتيجه ،اتمام و کمال اعالم نموده و به خدا پيشکش کردند.
پدر راستين کيست؟
رھبران محترم صلح و خانوادهھای برکت گرفتهی عزيز ،با طلوع يک عصر تازه و يک نقطهی تحول مشيتی ،بزرگترين اميد من
اين است که قامت مشيتی پدر راستين متبلور خواھد شد .او در تمامی طول زندگيش ،که ھر ثانيه و ھر دقيقه برايش عزيز بود ،بدون
ھرگونه ترحمی به خود ،با رفتن به ھر گوشهی جھان و حتی دنيای روح ،تمامی وجودش را برای انجام خواست خدا گذاشته بود.
اميدوارم که دستاوردھای مشيتی جھانی او در پيروزيھای کسب شده متمرکز بر اشک ،عرق و خونش ،بتواند يک الگو و استاندارد
ابدی برای تمامی بشريت گردد.
نخست ،پدر راستين جد اصيل خوبی ،والدين راستين انسانھا است .آدم و حوا در مقام اولين اجداد بشری با سقوط به اجداد پليدی مبدل
شده و ھمانطور که عيسی عنوان کرد اجداد دروغين ما شدند .خدا با سقوط آدم و حوا ،انسانھايی را که در اصل آفريده بود از دست
داد و به عبارت ديگر شکل بيرونی خود را از دست داد.
خدا با انجام مشيت بازسازی ،پدر راستين را در مقام آخرين ظھور ناجی فرستاد .و پدر از طريق انجام سھم مسئوليت خود ،کالم يا
حقيقت را بطور کامل آشکار ساخته و مشيت بازسازی از طريق غرامت را تکميل نمود .او از طريق مراسم برکت و مراسم
سانگھوا ،راه برای تولد دوباره ،رستاخيز و زندگی ابدی در دو دنيای روح و جسم را گشود ،که انسانھای سقوط کرده بايد در آن گام
بردارند .در نتيجه نسب خونی اصيل ،زندگی اصيل و عشق راستين اصيل را به ھمان شکل اصيل خود در آغاز آفرينش ،تنھا میتوان
از والدين راستين در مقام اجداد خوبی به ارث برد و راه برای انجام چنين چيزی برکت ازدواج است.
دوم ،پدر راستين مالک حقيقت درونی بعبارت ديگر مالک کالم است .کالم ،حقيقت و واقعيت است که خدا از طريق آن به تمامی
جھان آفرينش شکل و فرم بخشيد ،بعبارتی ديگرعشق و قلب خدا در قالب کالم تجسم میيابد .آدم و حوا اجداد دروغين بشری با
سرکشی دربرابر کالم خدا ،سقوط کرده و قادر نبودند تا واقعيت کالم شوند .در نتيجه ناجی میبايست بعنوان بخشی از ماموريت
مشيت الھی برای شروع ،در جستجوی کالم ،يا ھمان حقيقت از جانب خدا باشد.
پدر راستين در پاسخ به چنين نياز مشيتی ،با انجام شرطھای بسيارزياد ،کسب پيروزی در جدايی از شيطان ،و دريافت اجازه از
جانب خدا ،کالم را آشکار نمود .او در طول زندگيش مشيت الھی را با کالم ھدايت کرده و سمت و جھت داده است و از ھمين طريق
جھان را از عنصر حيات و زندگی اشباع کرد و با تغذيه از عشق راستين مشيت بازآفرينی را به پيش برد .در نتيجه او در طی
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سالھای يوبيل در دورهی زندگی والدين راستين ،سنت ھون دوک ھه را برپا کرده و ھشت کتاب و مواد آموزشی بھشتی را تکميل
نمود و اين خود فرصتی برای گشايش راه در راستای تاسيس راسخانهی چان ايل گوگ از طريق کالم و عشق در ميان خانوادهھای
برکت گرفته در سطح جھانی بود.
مجوزتعاليم ھشت کتاب بزرگ و مواد آموزشی بطور انحصاری به والدين راستين تعلق دارد و اين بايد بعنوان يک سنت ابدی برای
تمامی نسلھای آينده بدون ھيچ تغييری حفظ شود.
سوم ،پدر راستين کسی است که مشيت رستگاری را به انجام رسانيده است .ھمانطور که در اصل الھی اشاره شده ،تاريخ بشری
ھمان مشيت رستگاری و مشيت بازسازی است .بواسطهی سقوط اولين اجداد بشری ،آدم و حوا ،يک دنيای تحت حاکميت پليدی
متمرکز بر اجداد سقوط کرده شکل گرفت .جنگ با تمامی انواع روشھای خصومت و درگيری ،ھمينطور از خود بيگانگی ،بدبختی،
گناه و اضطراب انسانھا ھمه از سقوط اجداد بشری ريشه گرفتهاند .مشيت بازسازی اين دنيای گناه و پليدی به يک دنيای ايدهآل مورد
نظر در آغاز آفرينش و بعبارتی ديگر يک دنيای صلح مملو از عشق ،شادی ،فداکاری و خدمت به ديگران را که خدا آغاز کرد بدون
ھيچ توقفی حتی برای يک لحظه در تمامی طول تاريخ بشری ادامه داشته است.
اما مشيت رستگاری که در عين نيازھای مکرر برای پرداخت غرامت ادامه داشته است ،بواسطهی شکست گروھھا و اشخاص
مرکزی در انجام مسئوليتھايشان بارھا و بارھا تمديد شد .عيسی ،تنھا فرزند خدا دوھزار سال پيش در مقام ناجی ظھور کرد اما
بواسطهی بیايمانی مردم به صليب کشيده شد و به دنيای روح رفت ،به ھمين خاطر اعالم کرد که دوباره بازمیگردد.
دوھزار سال بعد ھمانطور که انتظار میرفت ،پدر راستين در مقام ناجی آمد و با پرداخت تمامی غرامتھای تاريخی در طی زندگيش،
به پيروزی در دورهھای مشيتی نائل آمد .گزافهگويی نخواھد بود اگر زندگی والدين راستين را بطور خالصه يک زندگی سراسر
کشمکش و عذاب يا يک زندگی براساس جدال مرگ و زندگی در رودررويیھا با شيطان در مشيت بازسازی از طريق غرامت
معرفی کنيم.
بدينترتيب پدر راستين يک دورهی چھل ساله را بعنوان ناجی ،يک دورهی چھل سال ديگر را بعنوان والدين راستين و يک دورهی ده
ساله را بعنوان پادشاه صلح و پادشاه پادشاھان به پايان رسانده ،به انجام رسانده و به کمال رسانده است.
چھارم ،پدر راستين پادشاه صلح و پادشاه پادشاھان است .خواست خدا اين است که يک دنيای صلحآميز و ايدهآل بواقعيت درآيد ،يعنی
دنيايی که در آن مردم بعنوان يک خانوادهی تحت تسلط خدا زندگی کنند .اين موضوع در سطح فردی به کمال فردی از طريق اتحاد
روح و جسم و ھمينطور کمال خانواده از طريق اتحاد زن و شوھر،والدين ،فرزندان و برادران و خواھران اشاره دارد .و ما می
خواھيم که با توسعهی اين ايده يک دنيای مملو از عشق و صلح را بيافرينيم ،جايی که در آن جوامع و کشورھای ما يگانه شوند.
از زمان سقوط بشر ،درگيری بين خوبی و بدی بطور پايان ناپذيری از سطحی به سطحی ديگر ،از فرد گرفته تا تمامی جھان آفرينش
تکرار شده است و در پايان ،جدايیھای نژادی ،ملی و مذھبی رنج غيرقابل توصيفی برای بشريت به ھمراه داشته است.
والدين راستين ،ھدف زندگی خود را بر آزادی خدا ،رستگاری بشريت و تحقق دنيای صلحآميز و ايدهآل متمرکز نموده و برای تحقق
اين اھداف تمامی زندگی خود را فدا کردند .پدر راستين برای احيای روحيهی مذھبی از طريق فعاليتھای مذھبی آغازگر يک نھضت
صلح در تمامی سطوح سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرھنگی ،ھنری ،آموزشی ،ورزشی و مطبوعات برای تمامی انسانھا بوده است.
او نشان داد که خانوادهی راستين کوچکترين واحد پادشاھی بھشتی است و دروازهھا را برای برکت خانوادهھای راستين و برکت
ازدواج بين دشمنان گشود .او از طريق برکت ازدواج بينالمللی و بينالمذھبی ايدهآل يک خانواده بزرگ بشری را بواقعيت درآورد،
که مسبب حل و فصل بسياری از درگيریھا است .در نتيجه با برگزاری مراسم تاجگذاری در صد و بيست قبيله و صد و بيست
کشور ،پدر راستين در مقام پادشاه صلح و پادشاه پادشاھان تاجگذاری نمود و بدينوسيله در اين زمان ،روياھای بشری تحقق میيابد.
پنجم ،والدين راستين بھشت،زمين وبشريت با به کمال رساندن جايگاه خدا ،برای اولين بار بر روی زمين به کمال مورد نظر در آغاز
آفرينش نائل آمدند .پدر راستين مشيت بازسازی از طريق غرامت را از مقام بندهی بنده آغاز نموده و بدنبال ھر پيروزی او ،حاکميت
شيطان فرسوده شد ،در حاليکه جايگاه خدا بطور فزايندهای به سوی جايگاه اصيل خود در زمان آفرينش اوج میگرفت.
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عيسی در دوھزار سال پيش آشکار نمود که خدا پدر ما است و شما بخوبی واقف ھستيد که او به ھمين دليل بعنوان يک کافر و
کفرگويی نسبت به خدا متھم شده و مجبور شد تا از راه صليب بگذرد .اما والدين راستين بطور واقعی بازسازی از طريق غرامت را
بر روی زمين به انجام رسانده و شکوه وافتخار خدا بعنوان آفرينندهی اصيل ،بعبارت ديگر والدين راستين حاکم بر بھشت ،زمين و
بشريت را بازسازی نمود.
در اين راه ،براساس استاندارد مشيت الھی ،جايگاه مشيتی والدين راستين شکل گرفت و بر اين پايه ،کمال رھايی و آزادی خدا به
واقعيت درآمد .پدر راستين در سال دوھزار و ده ،از جايگاه ناجی تا تمامی سطوح باالتر والدين راستين ،والدين بھشت و زمين،
والدين بھشت ،زمين و بشريت ،پادشاه خانوادهھای برکت گرفته ،پادشاه صلح ،و پادشاه پادشاھان ،استقرار والدين راستين بھشت،
زمين و بشريت را اعالم نمود .اين نکته به اين معنا است که خدا والدين راستين نامرئی بھشت ،زمين و بشريت بوده و والدين راستين
درمقام والدين راستين مرئی بھشت ،زمين و بشريت ،طبيعت راستين و ذاتی خدا را بطور واقعی آشکار نموده و به کمال رساندند.
عزيزان ،سختی و دشواری که پدر راستين و من در دورهی بازسازی از طريق غرامت ،يعنی دورهای که حتی خدا نمیتوانست در
آن دخالتی داشته باشد ،تحمل کرديم ،براستی در ورای تصورات ما بود و ما حتی مجبور شديم تا چھار تا از فرزندانمان را بعنوان
قربانی پيشکشی برای مشيت الھی فدا کنيم .چه کسی با جرات میتواند بگويد که چنين دورهی دردناک بازسازی از طريق غرامت را
درک میکند؟ من با فدا کردن زندگیام ،بعنوان يک ھمراه در شادی و درد با پدر راستين سھيم شده و بر آزمونھا و دشواريھای
بيشماری غلبه کردم .ما براساس چنين پايهی پيروزمندانهای ،در يک بعد مشيتی ،به حق برابری ،حق با ھم بودن و حق برخورداری
از مقامی مشابه اھداء شده از جانب خدا نائل آمديم.
راه ما در آينده
ميھمانان گرامی از سراسر دنيا و ھموطنان ،خانوادهھای برکت گرفته در سطح جھانی ،از اين به بعد پدر راستين براساس قوانين
بھشتی ،دنيای روح را پايگاه خود ساخته و با عبور و مرور آزادانه بين دو دنيای روح و جسم ،مشيت الھی برای گسترش چان ايل
گوک را به انجام خواھد رسانيد .پدر راستين بعنوان واقعيت وجودی خدای شب بر روی زمين خواھد آمد و در يگانگی و ھماھنگی
قلبی ،جسمی و فکری با مادر راستين بعنوان واقعيت وجودی خدای روز ،با توانائی پيشبرد مشيت الھی بر روی زمين ،ھدايت مشيت
الھی در سطح ھستی را در دست خواھند داشت .او با پيروزی روز تاسيس چان ايل گوک ،در تاسيس باغ عدن بر روی زمين با شما
خواھد بود .براستی چيزی قادر به توقف مشيت الھی نيست.
در اين نقطهی انتقالی تاريخی مشيت الھی ،میخواھم آشکارا بگويم که من با به ارث بردن پايهھای پيروزمندانهی پدر راستين ،در
مقام ھدايت مشيت الھی بر روی زمين قرار میگيرم و در انجام چنين چيزی میخواھم اين مطالب را برای ھمگان اعالم کنم:
نخست ،ما میبايست بطور مطلق ارزش سنتی را که پدر راستين بنا نھاد ،در حد زندگی خود حفظ کرده و آن را برای بازماندگانمان
در نسلھای آينده به ارث بگذاريم .والدين راستين سنت قلب و عشق ،کالم و اصل الھی ،وظايف و قوانين سنت ما و سنت فرھنگ قلب
را بنا نھادند .سنت ھون دوک ھه يا خواندن کالم ،بعنوان تبلور دورهی زندگی والدين راستين در مشيت بازسازی از طريق غرامت،
بايد فعاليت مرکزی در ھر خانواده و در تمامی گردھمايیھای نھضت متمرکز بر خدا شود.
بطور ھمزمان ما بايد برای تاسيس يک نظم نوين بر روی زمين به پيش برويم .لطفا ھرگز سنت والدين راستين را فراموش نکنيد که
از طريق آن نظم و سنت نھضت ھماھنگ بر يک ھمبستگی کامل برای اتحاد جسمی با خانوادهی راستين متمرکز بر والدين راستين و
شخصيت ھابيلی قرار گرفته است.
دوم ما بايد ايدهآل خانوادهی برکت گرفته را که از جانب خدا دريافت کردهايم ،به انجام برسانيم .خانواده بعنوان گھوارهی نسب خونی،
زندگی و عشق راستين ،پايه برای تحقق اھداف مورد نظر خدا در آغاز آفرينش است .شما بايد براساس ھشت پيمان ،سنت نسب
خونی خوب مطلق را با ايمانی مطلق حفظ کنيد.
رويای صلح ما عشق راستين،خانوادهھايی شاد و دنيای صلح آميز را بھمراه خواھد آورد .فرزندان ما بايد براساس عشق و کالم
ھمراه با سنت اتحاد زوجھا و والدينی که با عشق مطلق در مالزمت به خدا ھستند ،تغذيه شده و رشد کنند .شما بايد از طريق ھون
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دوک ھه ،تغذيه بخش تاسيس راسخانهی نظم چان ايل گوک در خانوادهتان بوده و ايدهآل برکت را به انجام برسانيد که از طريق آن
سنت قلب میتواند براساس استاندارد استقرار ظھر ،بطور عمودی و افقی ريشه گيرد.
سوم ،ھمگی شما در مقام ناجی قبيلهای برکت دريافت کردهايد ،بنابراين بايد برای انجام مسئوليتھا و ماموريت خود تا زمان تاسيس
کامل چان ايل گوک بر روی زمين کار و تالش داشته باشيد .ناجی قبيلهای بزرگترين برکت از جانب والدين راستين برای شما است،
در جاييکه نمیتوان مردم سقوط کرده را بدون پايهی پيروزی در مشيت بازسازی از طريق غرامت به اين مقام منصوب کرد .به
ھمين دليل والدين راستين بطور مداوم بر اھميت ماموريت ناجی قبيلهای در تمامی دوران طوالنی مشيت الھی تاکيد داشتند.
کمال روحی و جسمی چان ايل گوک بر روی زمين از طريق انجام ماموريت ناجيان ملی براساس اعالن کالم و شرکت دادن ديگران
در مراسم برکت ازدواج و پيش گرفتن يک زندگی برای خاطر ديگران امکان پذير خواھد بود .و به اين ترتيب قبيلهی شما با تاسيس
حاکميت خوبی ،يک دنيای صلح و يک خانوادهی بزرگ بشری را بواقعيت درخواھد آورد .با تاسيس پايهی پيروزمندانه در قبيله،
سازمان ملل ھابيلی بطور اتوماتيک وار تاسيس شده و حاکميت خوبی به انجام خواھد رسيد.
چھارم ،تمامی ما بايد اجتماعی متمرکز بر والدين راستين و خانوادهی راستين و براساس فرھنگ قلب منقوش شده با اتحاد و
ھماھنگی ،بسازيم .ھر کدام از شما بدون استثناء به خاطر شخصيتتان ،به خاطر سزاواری اجدادتان و بعنوان يک برگزيده از جانب
خدا ،راه خدا را يافته و برای پيروی از والدين راستين تا زمان ورود به اين حوزهی پيروزی امروز ،با رنج و عذابھايی بيشمار
روبرو شديد .و اين از ھمهی ما يک خانوادهی واحد و يک اجتماع قلبی متمرکز بر يک والدين واحد ساخته است .جدايی و درگيری
در جھان ھمچنان ادامه دارد ،اما خانوادهی ھماھنگ ،برادران و خواھرانی ھستند که میتوانند براحتی به ورای مرزھای نژادی ،ملی
و ديگر انواع مرزھا بروند .اگر بتوانيد يک زندگی الگو براساس داد و دريافت برای خاطر ديگران را پيش گيريد ،اين رويا براستی
بواقعيت درخواھد آمد .من به ويژه در اين دورهی زمانی انتقال بزرگ در مشيت الھی ،از شما میخواھم تا اين نکته را به خاطر
سپرده و در قلبھايتان حک کنيد که ما بايد با والدين راستين يگانه شويم.
رھبران صلح دوست،اعضای محبوب خانوادهی ھماھنگ ،از اين به بعد پدر راستين در دنيای روح بدون شکل بيرونی وجود داشته و
بدون اينکه حتی لحظهای ما را ترک کند ،ھميشه با ما خواھد بود .فکر میکنيد که او در ھمين لحظه از ما چه میخواھد؟ او می
خواھد تا ما بدون حتی يک لحظه توقف به پيشروی ادامه بدھيم .مشيت الھی بايد ادامه يابد تا زمانی که تمامی مردم جھان متمرکز بر
والدين راستين شده و يک فرھنگ قلب لبريز از عشق و صلح ريشه گرفته و نظمی نوين تاسيس شود .بعالوه ما میبايد براساس
پيروزی روز تاسيس چان ايل گوک ،با پيشروی ھر چه بيشتر و تزريق اميدی بزرگ در جھان که در تمامی طول تاريخ ادامه داشته
باشد ،به خدا و والدين راستين شکوھی بزرگ بازگردانيم.
عزيزان ،من به سنت و زندگی پدر راستين ايمان خواھم داشت .اوالگويی برای ما بنا نھاد و تمامی زندگيش را براساس آن الگو به
پيش برد و برای کسب پيروزی در مشيت الھی ،تمامی تالشش را بطور مطلق بکار گرفت .خواھش امروز من از شما ،ھمان آخرين
پيامھای پدر راستين است که او قبل از رفتن به دنيای روح برای ما بجا گذاشت .من صادقانه دعا میکنم که شما اين پيامھا را در
قلبتان حک نموده و افرادی پيروزمند شويد.
دعا ميکنم که برکات و عشق خدا ھمواره شامل حال شما ،خانوادهی شما و کشور شما باشد.
بسيار سپاسگزارم.
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