تستيمونی مادر راستين
چھارم ماه مارس دوھزار و يازده
چان ھووا گونگ ،الس وگاس

)روز چھارم مارس در "چان ھووا گونگ" يعنی در محل سکونت والدين راستين واقع درشھر الس وگاس ،در حين برنامهی صبحگاھی

"ھون دوک ھه" پدر راستين از مادر میخواھند تا برای حاضرين صحبت کنند که در اينجا برگزيدهای از صحبتھای ايشان تقديم میشود(.

ايدهآل پادشاھی بھشتی خدا بر روی زمين به واسطهی سقوط از دست رفت و در پی آن مشيت بازسازی آغاز
گرديد .خدا در طی  ۴٠٠٠سال مردم اسراييل را آماده کرد و عيسی را برای آنھا فرستاد .اما او نتوانست
خانوادهی راستين تشکيل بدھد و ملت و کشوری ھم که میبايست از او حفاظت میکردند ،نتوانستند چنين
کنند.
به اين ترتيب ،عيسی چارهای جز مرگ بر روی صليب نداشت .اين تاريخ پر درد و رنج خدا است .عيسی با
اين عھد و پيمان به بھشت عروج کرد که "من دوباره باز میگردم ".از آن زمان به بعد دو ھزار سال تاريخ
مسيحيت ،بواسطهی معجزهی ظھور دوباره متمرکز بر کشور کره قرار گرفت و بدنبال آزادی کره و تحت
تسلط مستقيم خدا ،تاريخی را که او در يک دورهی طوالنی ھدايت میکرد ،در قالب يک فرھنگ جديد
مسيحی برکشور کره متمرکز شد.
اين فرھنگ با شکوه و جالل مخصوصا در بخش شمالی شبه جزيرهی کره شکوفا شد ،جائی که درآن خدا در
پی آدم و حوای درونی بود .او نخست آدم را يافت و پس از آن از طريق مسيحيت در تالش برای يافتن حوای
درونی برآمد.
خدا مخصوصا ً "کليسای جديد عيسی "١را بنا کرد .تا به آن زمان ،تمامی حوزهھای فرھنگی مسيحی با اطالع
از ظھور دوباره بر اين باور بودند که ناجی از روی ابرھا خواھد آمد .ولی در تمامی آن دوران ،خدا درحال
کار کردن در کشور کره برای ظھور ناجی بودهاست ،کسی که قرار بود تا با بدن فيزيکی بر روی زمين
 ١کليسايی بود که توسط "لی دو يانگ" رھبری میشد و مادر مادر راستين از اعضای آن بود.

حضور پيدا کند .در ضمن ،بطور درونی يافتن حوا بعنوان بخشی از مشيت بازسازی براستی شگفتانگيز
خدا ،از طريق "کيم سانگ دو "٢و پيروان او و ھمينطور از طريق "ھا ھو بين "٣در "کليسای درون شکم"
آشکارشد.
من در ساعت چھار و سی دقيقهی صبح روز ششمين روز از اولين ماه قمری در سال  ١٩٤٣به دنيا آمدم.
پدر و مادر من از طريق رورند " لی ھو بين" کسی که به تازگی به عنوان رھبر کليسا منتصب شده بود ،به
ھم معرفی شده بودند .در آن زمان ،در نظر مردم والدين من مرد و زنی خوب بوده و گفته میشد که خدا
برکات بسيار عظيمی به آنھا خواھد داد.
در طی آن زمان ،مادربزرگ مادری من ،مادر بزرگ "چو" و مادر من خانم "ھونگ" تنھا در اين فکر بودند
که خود را برای دريافت ناجی آماده کنند و ھرگاه چنين فرصتی برای آنھا بوجود میآمد ،برای چنگ زدن به
آن ،از راه )زندگی روزانه( خود خارج شده و با بکارگيری تمامی تالش خود در اين مسير خود را بطور
کامل وقف میکردند .شايد به ھمين خاطر است که در آن زمان در شھر پيونگ يانگ نھضتھای زنده و جديد
تجديد حيات پديدار شد .مادر بزرگ و مادرم بر اين باور بودند که مشيت الھی و خواست خدا متمرکز بر
پيونگ يانگ تکميل خواھد شد.
دائی من که در دانشگاه "واسدا "٤در رشتهی داروشناسی تحصيالتش را به اتمام رسانده بود ،بعد از آزادی
کشور کره به پيونگ يانگ برنگشت بلکه به جنوب رفت و به ارتش ملحق شد .مادر بزرگ من تنھا يک پسر
داشت و با شنيدن اين خبر میخواست بداند که چرا او در قسمت جنوبی مقيم شدهاست ،به ھمين خاطر به
اتفاق مادرم سه نفری به کره جنوبی رفتيم .در آن زمان پدربزرگ در کره شمالی ماند چون بطور جدی بر
اين باور بود که باغ عدن در پيونگ يانگ تاسيس خواھد شد به ھمين دليل از ھمراھی با ما امتناع کرد .در
نتيجه مجبور شديم تا او را در آنجا رھا کرده و به کرهجنوبی برويم.
در آن زمان ،من شش ساله بوده و آن واقعه را به خاطر میآورم .خانم "ھا ھو بين" در ھمان زمانھا به زندان
افتاد که بطور حتم در سخنرانیھای پدر راستين در مورد او شنيدهايد .او حاضر نشد تا پدر را در زندان
مالقات کند و حتی از او خواست تا آنجا را ترک کند .در زمانی که خانم "ھا ھو بين" در حبس بسر میبرد،
مادرش در حين دعا به جای او الھام دريافت کرد و روزی به سراغ من آمد و مرا با خود به مکانی
مخصوص برد .دقيقا بخاطر ندارم که طبقهی اول بود يا دوم ،اما مرا به تنھائی به آنجا برد .در آن مکان با
قرار دادن دستانش بر روی سرم دعا کرد .دقيقا به ياد ندارم که متن آن دعا چه بود ،تنھا چيزی که بخاطر

 ٢خانم کيم سانگ دو ،از مسيحيان مخلص و رھبر گروھی به نام "سانچووگيودن" بود که بطور مستقيم در دوازده مورد خاص
ازمشيت بازسازی از جانب خدا الھام گرفته بود از جمله پيروزی کره ،ظھور ناجی از طريق بدن جسمی ،و سقوط بشر .مادر
مادر راستين از پيروان سرسخت اين خانم بود.
٣خانم ھا ھو بين ،از مسيحيان بسيار معتقد و مخلص و از شاگردان خانم کيم سانگ دو بود که دربارهی ظھوردوبارهی ناجی
بارھا الھام گرفته بود و اينکه حتی ناجی را در زندان مالقات خواھد کرد .او موسس کليسايی بود که به نام کليسای زير شکم
معروف بود و دليل اين نامگذاری اين بود که در زمان دريافت الھام ،زير شکمش به لرزش درمیآمد و با اين نشانه او خود را
برای دريافت الھام آماده میکرد.
 ٤در ژاپن

میآورم اين است که او گفت من يک بچه استثنائی بوده و برای خدا بسيار محبوب ھستم .مدتی بعد از اين
واقعه بود که به اتفاق مادرم به کره جنوبی رفتيم و دو سال بعد از آن بود که جنگ کره آغاز شد.
نمیتوانم تمامی آنچه را که در طی اين دوران برمن گذشته است در قالب کلمات برای شما بازگو کنم ،ولی
میتـوانم اين را احساس کنم که من از طريق قدرتی مافوق و خارج از وجودم رشد کرده ،تغذيه شده و
راھنمائی شدم.
در سال  ١٩٤٣کشور کره در سياھی فرو شده بود و به ياد میآورم که در آن زمان مادرم روياھائی را در
خواب میديد ،از جمله ديده بود که انواع ادوات فلزی از دريا و تنگه کره عبور کرده ،وارد حياط خانهی ما
به اتاقی وارد شده بودند که من در آن متولد شده بودم .عجيب نيست؟ تمامی آن چيزھا بطور پايان ناپذيری در
اتاق ،جائی که من دراز کشيده بودم ،فرو میريخت .در واقع در زمان جنگ ،تمامی انواع فلزآالت گاه موارد
حتی ماشين آالت درو کردن برنج ،در کره جمعآوری شده و به ژاپن برده میشد.
من فکر میکنم که خدا به مادرم الھام میداد و اگرچه من نمیدانستم ،اما مقدر شده بود تا با پدر راستين
مالقات کنم ،و اينکه با قرار گرفتن ما در مقام والدين راستين ،ھمه چيز از کشور ژاپن ،با برعھده داشتن
ماموريت کشور حوا ،به سوی کشور کره سرازير خواھد شد.
حکايتھای بسياری وجود دارد ،ولی آنچه که من به ياد دارم در باره برکت مادی است ،و اينکه شيطان آمد و
به من گفت "تولد تو باعث زوال من شد ،بنابراين بايد تو را بکشم ".او بقصد خفه کردن من ،گلوی مرا
بسختی فشار داد ،ولی مادرم که تازه زايمان کردهبود ،تمامی قدرت خود را بکار برد تا با متوقف ساختن او
مرا نجات دھد.
در زمان جنگ کره ،بسياری از کرهایھا درد و رنج بسيارزيادی تحمل کردند ولی من به خاطر حمايتھای
دايیام با مشکالت کمتری روبرو بودم .ما برای مدت کوتاھی در شھر "تگوو" ساکن شده و در آن زمان
مادربزرگ و مادرم يک مغازه کوچک باز کرده بودند .يک روز که کمتر از ده سال داشتم و در مقابل مغازه
در حال بازی بودم ،يک روحانی بودائی در حين عبور از آنجا با اشاره به من از مادرم پرسيد که دختر او
ھستم يا نه .مادرم پاسخ مثبت داد و او در مقابل گفت که اين دختر را با ده تا پسر ھم عوض نکند و او را
خوب بزرگ کند ،چون دختر بسيار با ارزشی است .او ھمچنين به مادرم گفت که سرنوشت من اين است که
در سن ھفده سالگی ازدواج کنم .او در زمانی اين حرفھا را میزد که من کمتر از ده سال سن داشته و زمان
جنگ بود و تمامی مردم در رنج و عذاب بسر میبردند .او حتی اضافه کرد که ھمسر من بسيار مسنتر از
من خواھد بود .نمیدانم شايد او چنين چيزھايی را به خاطر سختی دوران جنگ میگفت .بھرحال او ھمچنين
گفت که ھمسر من مردی قابل توجه خواھد بود يعنی کسی که زمين و دريا و آسمان را تحت تسلط و اختيار
خود خواھد داشت.
مثالھای بسيار ديگری وجود دارد که بيانگر چگونگی تحت محافظت قرارگرفتن من بوده و اينکه مردم
چطور به ھر جائی که میرفتم در مورد من شھادت میدادند .در اينجا من نمیخواھم تمامی آنھا را برايتان
نقل کنم ولی چيزی را که میخواھم بر روی آن دست بگذارم اين است که بدون اطالع در اين مورد ،توسط
خدا تحت راھنمائی قرار گرفتم تا در جايگاه کنونیام بايستم .من ھميشه تمامی تالش خود را بکار میگرفتم،
اگرچه بطور حتم در بسياری از جھات اين تالشھا از ديد خدا و پدر راستين کافی نبود.

اخيرا ،شنيدم که در جمع تعدادی از اعضای  ٣٦زوج ،يک نفرسوال کرده بود که نھضت ھماھنگ به چه
صورتی میبود اگر پدر راستين با من ازدواج نمیکرد؟ و ھمه زنان در آن جمع پاسخ داده بودند که خدا
براستی در بسوی ھم آوردن پدر و مادر کار واالئی انجام داده و اينکه به ھمين خاطر بايد از من قدردانی
کنند .وقتی اين را شنيدم احساس کردم که آنھا از وضعيت سخت و دشوار زندگی من آگاھی دارند.
در آغاز من ھيچ چيز نمیدانستم ،و حتی فراموش کرده بودم که آن روحانی بودائی چه گفته بود ،اينکه من
در سن ھفده سالگی ازدواج خواھم کرد .اما به ھر حال چنين شد و من براستی در سن ھفده سالگی ازدواج
کردم .در پس اين رويدادھا مشاھده میکردم که مشيت بازسازی ومسائل مربوط به کتاب مقدس بسيار پيچيده
و بغرنج ھستند ،با اين ھمه تصميم گرفتم که ھر چقدر ھم که سخت و دشوار باشد تمامی تالش خود را بکار
گرفته تا خواست خدا و ايدهآل مورد نظر او در زمان آفرينش را به واقعيت در آورده و با سادهتر ساختن
تمامی مسائل بغرنج به يک راه حل ساده دست پيدا کنم.
خدا ما را به داشتن فرزندان بسياری برکت داد و من تمامی تالش خود را برای تولد دادن به تمامی آنھا انجام
دادم .از سال  ١٩٦٠تا  ،١٩٧٥بخصوص در سال  ١٩٧٣زمانی که پدر کار خود را در آمريکا آغاز کرد،
ما با مشکالت بسياری روبرو بوديم .کمونيستھا پدر را به ھر جائی که میرفت دنبال کرده و در کارھای او
دخالت میکردند و به اين خاطر تھديدھا و خطرات بسيار زيادی در مسير راه وجود داشت .به ھمين
خاطرمن ھميشه عصبی بوده و استرس داشتم .مخصوصا مجبور بودم تا بطور مداوم با ماشين در حال
حرکت باشم ،به ھمين دليل در طی  ٥سال من سقط جنينھای بسياری داشتم.
کوان جين در سال  ١٩٧٥بدنيا آمد و بعد از او به پنج بچهی ديگر تولد دادم .واقعيت اين است که اين کار
برای من بسيار سخت بود .دکتر به من گفت که "تو بايد قوی و محکم باشی تا بتوانی از بچهھائی که داری
مراقبت کنی .چرا به خودت توجه نمیکنی ".اما از نقطه نظر خودم نمیتوانستم بگويم که من میخواھم از
بچهدار شدن خودداری کنم.
من در دعا از خدا پرسيدم تا به من بگويد که تا چه تعداد بچه بايد بدنيا بياورم .ھمينطور از يکی از خانمھای
مسن که ديد روحی بازی داشت خواستم که برای روشن شدن کاری که من بايد انجام بدھم ،دعای ويژهای
داشته باشد .به ھمين منظور ،او به باالی کوه رفته و برای مدت سه روز بطور مخصوص برای من دعا
کرد .او بعد از بازگشت به من گفت" :مادر ،خدا میگويد که شما بايد سيزده فرزند داشته باشيد".
پس از آن بود که يانگ جين را بدنيا آوردم .در آن زمان سعی کردم که زايمان طبيعی داشته باشم ولی به
نظر میرسيد که سر بچه بزرگ بوده و احتمال آن میرفت که من در حين زايمان بميرم .پدر راستين در
آلمان بسر میبرد و پزشک گفت که اگر در ظرف نيم ساعت تصميم نھائی گرفته نشود مادر و بچه ھر دو
در خطر خواھند بود .در نتيجه چارهای نداشتم جز اينکه زايمان از طريق سزارين را انتخاب کنم و يانگ
جين اينطوری بدنيا آمد .يک نکته که نبايد فراموش کرد اين است که يکبار که سزارين کنی ،ديگر قادر به
زايمان طبيعی نخواھی بود .چرا که آن بخش جراحی شده حالت ارتجاعی خود را از دست میدھد .به ھمين
خاطر الزم بود تا با دعای مخصوصی ببينم که خواست خدا در باره من چيست و او تاييد کرد که در انتظار
ديدن سيزده فرزند من است.
پس از آن ھيانگ جين کوچکترين پسرم را بدنيا آورده و بعد از او دو دختر بدنيا آوردم .نکته جالب اين است

که در سال " ١٩٦٠يون چانگ جانگ شيم "٥با حمايت بسيار از ما ،مشتاقانه به کليسا آمده و دعا میکرد.
يک روز از او پرسيدم ،من چه تعداد بچه بايد داشته باشم؟ او جواب سوال مرا نداد ولی گفت که دو فرزند
آخر ما دختر خواھند بود .صادقانه بايد بگويم که من فکر میکردم که اگر قرار است فرزندان بيشتری بدنيا
آورم ،ترجيح میدھم که پسر داشته باشم ،ولی او گفت که دو تا بچهھای آخری دختر خواھند بود .و وقتی که
چنين شد ،به ياد حرفھای او افتادم.
و ھيانگ جين ھفتمين پسر من است و با دو دختر آخر ،من ھفت دختر دارم .بنابراين من به چھارده فرزند
تولد دادم ،با تعداد مساوی دختران و پسران.
در اينجا پدر گفت :مادر صحبتھای خوبی داشتی ،متشکرم.

 ٥او يک زن روحانی بودايی با ديد روحی باز بود که به والدين راستين شھادت داده بود.

