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های برکت گرفتهگفتاری برای فرزندان خانواده  

 دکتر هاک جا هان مون

  امریکا نیویورک،  - 2016 دسامت  چهارم 

 

 دختر یگانۀستم؟ من ه دانید من یکیمآیا  . بله سویم هستید؟نسل یا نسل دویم همه فرزندان آیا شما 

ش زیادی برای انجام خواست و مشکالت درد و رنجمتحمل  خدا  ،خاطر سقوط آدم و حوا ه . ب1خدا هستم

ی را تا  گردید مجبور  ه و شد د. پرداخت از طریق  تاری    خ بشر ی غرامت به پیش بت  دشوار و  این مستر

آسمان و  ولخدا ادر ابتدای آفرینش،  این مستر نداشت.  طریق از  یطجز ای چاره خدا  بود ویل دردناک

ن و در  یت شوند و  را آفرید آدم و حوا  نهایتزمیر  و خوب  چهگفت: "با دیدن آنها  تا اجداد اولیۀ بشر

ن  خایصو  مسئولیت ویژه ها آن بهخدا  ،این وجود با زیباست".   دورۀ طریق از  یط. این مسئولیت، داد نتر

  . ند شدکرده و بزرگ یم  رشد  صورتبه این  آدم و حوا باید . بود با خدا  مطلق و کامل ییک شدن و رشد 

ی در صورت ن ن چتر  انجام چنیر
ن
یت که آدم و حوا برکت دریافت یم، زمان ن بشر کردند، خدا به والدین راستیر

ی که هدف اصیل تبدیل یم ن ن بود.  آفرینش از خدا شد، چتر  بود و  و رویای خدا  این آرزو بهشت و زمیر

 شیطان وسوسۀ در دامآنها  اگر چه در کتاب مقدس آمده که . انجام آن بودند  آدم و حوا مسئول

فقط "و  ها غلبه پیدا کرده" بر آنمیل متمرکز بر خود"آدم و حوا اجازه دادند تا حقیقت در ، اما افتادند 

  مستویل شود. بر آنها  "به خود اندیشیدن

از  سویمنسل نسل دویم یا  برکت گرفتۀفرزندان این موضوع در مورد شما هم صادق است. به عنوان 

ن شما  کار اصیل  های برکت گرفته،خانواده ن  . است شدن والدین راستیر اگر نتوانید با والدین راستیر

 کهحتر با این ؟شدید ی نخواهد داشت. متوجه و اعتبار  هیچ ارزشزندگیتان ها بدون آن،  کنید همرایه

کی افرادشما به عنوان فرزندان خانوادۀ برکت گرفته،  . دارید   بعهدهمسئولیتر  با اینحال ،هستید  متت 

                                                            
اولین بار به اند تا اشاره به مرد و یا زنی است که بدنیال سقوط با تاسیس شرطهای الزم توانسته خدا دختر یگانۀخدا و یا  پسر یگانهاصطالح  1

آنها را در جایگاه اصیلشان بطور واقعی که خدا بتواند بطور مستقیم با آنها ارتباط برقرار نموده و  نائل شونددر مشابهت کامل با خدا  سطحی
 خود دوست بدارد. راستین بعنوان پسر و یا دختر 
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 تبدیل شدن به  شما  مسئولیت
ن
دریافت کامل را برکت  بتوانید بدین وسیله تا است  کامل شده  انسان

ن رشد و تا رسیدن به آن سطح نمائید.   ،اما از این مهمتر  کنید،باید به کالم والدینتان گوش   قطعا  ،در حیر

ن است کنید، ای که تحصیل یم. در هر موقعیتر که هستید، در هر رشتهییک شدن مطلق با والدین راستیر

  افزایشبه هر فعالیتر که باعث یا 
 
فکر کنید  طور اینهمیشه باید  ،شود مشغولید یم مهارتتانها و توانان

ن انجام یمرا  کار یا فعالیتکه من این   انجام خواهم تا من یمتقدیم کنم. دهم تا آن را به والدین راستیر

ن  بخاطر  کار   این ن آرزو دارند تا آن را  . باشد والدین راستیر یست که والدین راستیر ن انجام  برایشان این چتر

ن " : دهم. باید به خود بگوئید  در این مقطع از زمان پس ، این کار هستند  خواهاناگر والدین راستیر

وزمندانه آن را ه پذیرم تا بمسئولیت یم ن طور پتر یا آرزو  ". این نوعبرسانمانجام  به برای والدین راستیر

ه شود  "متمرکز بر خود بودن"اما اگر اجازه دهید که خوب است. بلندپروازی  ، این بر شما چتر

را به خاطر نکته شوید؟ این . متوجه موضوع یمد کشانشما را به سوی عصبانیت یم خودمحوری

  بسپارید. 

ین آرزوی بشر سقوط کرده  ن است تا به وسیلۀ آن دیدار با بزرگتر این  ا نجات یابند. هوالدین راستیر

یت سقوط کرده است.  ین آرزوی بشر ن این که آبزرگتر ها از کار و تالش خدا برای نبدون در نظر گرفیر

ند   این موقعیتدر  خواهند یمهمۀ یا نداشته باشند  بازسازی آگایه داشته با  بطور مطلق کهقرار گتر

یت سقوط کرده همیشه منتظر  ییک شوند.  خود  رسور  ن خود بوده است.  رسور  بشر  موضوعاین  راستیر

 صادق است.  در همۀ جای دنیا 

شبا نگاه به   به خود را مشیت این مذاهب از طریق که خدا   دریابیمتوانیم چهار مذهب بزرگ یم گستر

مسیحیت نقش محوری  ،برای بازسازی کار و تالش خدا در جریان   توانیم بگوئیم کهیمو  برده پیش

 همسیحیت نتوانست کهآنبا زیرا ؟ بازی کرده استاما چرا مسیحیت نقش دین مرکزی را داشته است. 

ی    ح کند، اما  ، خدا اصلدر  معتقدند که خدا پدر آنان است. مسیحیان باز هم خدا را بطور واضح تشر

ن را  یت شود. با این هدف بهشت و زمیر  کامل  توضیحدر به قااگر چه مسیحیت اما آفرید تا والدین بشر

ن خدا و انسان نی -ن رابطۀ والدی   . بینند یمپدر خود  به عنوانرا حال مسیحیان خدا ست، با اینفرزندی بیر

ن همه چالعاده، بر اساس طریح بزرگ و فوقخدا در جریان آفرینش  ترین ترین ذرات تا پیچیدهساده از  را تر

ن  . زوج آفرید  صورته ب، موجودات ن زوج استپس  . زوج آفرید به صورت خدا انسان را نتر  اگر همه چتر
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طور نیست؟ وقتر به جریان کار و تنها یک پدر بهشتر نیست بلکه او والدین بهشتر است. اینهم خدا 

ای که اعتقاد به آمدن یدهمردم برگز خدا از طریق که یابیم  در یمکنیم، تالش خدا در طول تاری    خ نگاه یم

  غرامتپرداخت تا خواست و میل خود را از طریق  نایح  داشتند کار کرد 
ن
بواقعیت  در دنیای شیطان

ش دا . درآورد  وع کرده و به سطح خانواده، قبیله، جامعه و ملت گستر  د. او کار خود را از سطح فردی رسر

چهار هزار سال  کهبود   یو زجرآور بسیار دردناک مستر مستر پیدا کردن ملتر که متعلق به خدا باشند 

  چهار هزار سال به درازا کشید. 
ن
که در حال کار و تالش برای بازسازی انسان سقوط   ن  برای خدا . ! طوالن

 بود.  آور ناک و زجر درد بسیار این چهار هزار سال  ، گذشتکرده بود 

ن توانست پس از چهار هزار سال خدا  طور نیست؟ساله است. این 240تقریبا امریکا   گناهشپش ن  اولیر

اگر از دید خدا به این چهار هزار سال نگاه . بفرستد زد به این دنیای سقوط کرده را که او را پشم صدا یم

 نیست.  کنیم درد و رنج  که او کشید 
ن
که به عییس تولد داده بود   مریم، وجود این با براستر باورکردن

دهد و در نتیجه مسبب یمبه عییس تولد  که چرا   درستر نفهمید ه ب. او درک نکرد خدا را کار و تالش 

این موضوع  . به انجام برساند  خاطرش بدنیا آمده بود ه کاری را که بعییس نتواند  در آن وضعیتر شد که 

  در مورد خانوادۀ زکریا هم صادق است. 

 منتظر نایح  بوده و ها برای مدتمردم یهود و تمام ارسائییلیوسف، خانوادۀ 
ن
مشتاقانه از های طوالن

اش عمل کرد و نایح  را برایشان فرستاد به وعده خدا را برای آنان بفرستد.  نایح  کردند که خدا تقاضا یم

ند. آنویل آن  ایفرماندهکردند یم ر تصو ها ها نتوانستند او را به درستر شناخته و در کنارش قرار گتر

غلبه پیدا مردم سقوط کرده بر آتش و طوفان به پا کردن  قدرت با که   کرد خواهد  ظهور قوی و جنگاور 

ن  نموده ین فرماندۀ جهان قرار یمو در مق کردهفتح   ها را برای یهودیانو تمام رسزمیر د. این ام بزرگتر گتر

ی بود که آنان از نایح  انتظار داشتند.  ن تاری    خ کار و تالش خدا  وظیفه و ماموریت نایح  این نیست. اما چتر

یت از طریق غرامت بسیار پیچیده و سخت و مشکل است.   برای بازسازی بشر

؟ ادامه دادند سقوط مستر در آدم و حوا  ،قادر به انجام هر کاریستاست و  دانا و توانا  خدا با اینکه چرا 

ویع تازه را آغاز کند؟ تر نبود که یا برای او راحتآ پس از سقوط، آنان را از صحنۀ گیتر محو کرده و رسر

یت دارد؟  برای  باشد.  خورده تواند شکستکه خدا نیمبرای اینچرا او ارصار به نجات و رستگاری بشر

آن انجام سهم  و  داد  ای به انسانویژه برکتخدا  اینکه در لغت نامۀ خدا کلمۀ شکست وجود ندارد. 
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داشتند بعهده را  نایح  حفاظت و نگهداری از  وظیفۀمردم دورۀ عییس که  بود.  انسانمسئولیت 

اگر چه در کلیسای کاتولیک  امن را برای حفاظت از عییس به وجود آورند.  و  سالم محییط نتوانستند 

نتوانست در انجام ماموریت خود موفق شود اما در حقیقت او یاد یم "مادر مقدس”از مریم به عنوان 

به صلیب کشیده  که فقط آمده تا ،  اند را مردی به تصویر کشیده این دو هزار سال عییسیط در  شود. 

تالش نماید تا  و به سختر  به طور مداوم. اما چگونه امکان دارد که خدا به مدت چهار هزار سال شود 

ن زنده بماند و  او را به این دنیا بفرستد ویل  خود  پش یگانۀبتواند  نتواند حتر یک صد سال بر روی زمیر

 و  ناچار شود که در 
ن
 به راه صلیب برود؟در سن جوان

ی
آیا براستر این تقدیر و رسنوشت  یس و سه سالگ

 او بود؟ 

رنج و  درد،خدا با وجود بود. نایح   شناختدر مورد جهالت مردم  ای بارز از نشانهمن معتقدم که این 

وع به کار کرد تا در آینده دوبارهغصۀ زیادی که از این بابت متحمل شد  نایح  را دوباره بفرستد. خدا  رسر

د اما  بلکه از طریق مسیحیت و به مدت دو هزار سال کار کرد تا  بتواند مشیت و خواستش را به جلو بت 

 بودهدرک  . اند بدست نیاوردهکامیل از خدا   فهمهنوز  متاسفانه مسیحیان
ن
ون و در نتیجه  آنان از خدا بتر

گونه است و آنان نوکر و ی اربابشناخت کامیل از خدا ندارند. مسیحیان معتقدند که خدا مانند پدر 

ن انسان با خدا را نفهمیدهآن . هستند بندۀ ارباب   اند. ها رابطۀ اصیل و راستیر

مسیحیان  آمدن دوبارۀ نایح  هستیم؟همۀ ما منتظر  گشت دوبارۀ نایح  این قدر مهم است؟ چرا از چرا ب

ن یک شبه عوض شده و دنیان  ها فکر یماز حقیقت این موضوع اطالیع ندارند. آن کنند که همه چتر

ن و نظام  جدید و تازه پدیدار خواهد شد.  ی ریشه در واقعیت نداشته و با قوانیر ن این تصور خیایل و فانتر

یت  به عبارت دیگر مسیحیان از طبیعت همخوان نیست.   کار و تالش خدا برای بازسازی بشر
ی
چگونیک

 و جهالت کامل هستند. 
ن
گاه خدا، دو هزار سال کار و تالش او متمرکز بر مسیحیت، دو از دید در نادان

ن  بوده است. شما باید این موضوع را بطور کامل درک  اشیگانه دختر  هزار سال کار و تالش برای یافیر

  کنید. 

گردد؟ چرا او باید دوباره بر  خواهد گشت. از رفت قول داد که دوباره بصلیب یمعییس همانطور که به راه 

 جشن عرویس بره بریم
 
 عرویس گردد. او برای برپان

 
طور است، این یک عروسبه احتیاج برای برپان

ید بامردم  مردم دنیا پیام داد و در نتیجه نه تنها مسیحیان بلکه تمامعییس با این گفتار به تمام نیست؟ 
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 منظور او را  
ا
 هستند.  های کور و کر آدماما چه بگویم که آنان در برابر پیام عییس مثل  کردند. درک یم کامل

ن آمدن دوبارۀ نایح  شخیص دیگر  با ، بنابراین   ی نتر
 
خداست. آن  دختر یگانۀهمان او بیاید که باید  حتما

این موضوع را بر اساس مدارک و  مایلم است.  ایستادهشخص من هستم، کیس که در مقابل شما 

  توضیح داده و روشن کنم. تاریجن برایتان  مستندات

ن کار و تالش برای خدا تاری    خ   ن به عنوان اشخاص مرکزی تعییر بازسازی را هدایت نموده و افرادی را نتر

ن شدند  نموده است.  هایش قادر بخاطر محدودیت ی کهبشر  به کهاشخاص مرکزی به این دلیل تعییر

اگر اشخاص  به مردم بشناسانند.  توضیح داده و خدا را  بهتر بتوانند ، خدا نبود  کامل  فهمو به درک 

توانست اما دیگر نیم ببخشد توانست آنها را خوردند خدا یممرکزی در انجام مسئولیت خود شکست یم

موفق نشود که در انجام مسئولیت خود مرکزی  یص شخ کند. ها کار  کرده یا از طریق آنها استفاده  از آن

دازد باید غرامت پرداخت   . بتر

در  و  سوق دادند  صلیبمردم ارسائیل عییس را به سوی  این موضوع در مورد یک ملت صادق است. 

ن ای که عییس مصلوب شد ارزش و اعتبار لحظه  این را   الزم است که. رفتاز دست آن قوم نتر
ا
 کامل

 با لباسهای امروزه شما در خیابان کنید.   درک
ن
شان مذهت  سنتر های امریکا شاهد رفت و آمد یهودیان

ن کشوری که متعلق به خودشانهستید. آنها به مدت دو هز  ند و اهردبه رس بباشد  ار سال بدون داشیر

ن در   دوم شش میلیون نفر  طولهم چنیر
ن
رسیدند. رحمانه به قتل توسط هیتلر ن   یهودیجنگ جهان

ن جنایت بزرگ و این نوع کشتار جمیع  قابل باور است. رحمانه ن  رخداد یک چنیر ن اتفاق غتر اما چرا چنیر

  ؟هولنایک رخ داد 

ن جنایت ن   ،قادر مطلق استخدا با اینکه توانند بفهمند که چرا یهودیان نیم  د. اای اتفاق افترحمانهچنیر

عییس ، شاپش یگانهوقفه تالش کرد تا د، رنج و غصه بود ن  خدا در مدت چهار هزار سایل که توام با در 

یافته )و با او ازدواج نماید( و بدین ترتیب عییس و  را  خدا  دختر یگانۀاو بتواند  تا  ،را به این دنیا بفرستد 

ن  ن بتواند والدینو در نتیجه ، شوند  همشش والدین راستیر یت شود. اما بهشتر  خدا نتر تمایم بشر

عییس باعث شدند در نتیجه شکست خورده و  در فهم مشیت و خواست خدا  مردم ارسائیلمتاسفانه 

ن شود  آیا شوید؟ متوجه یم این گنایه بسیار بزرگ بود.  . به راه صلیب برود که قرار بود والدین راستیر
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ا
لحظۀ مشتاقانه منتظر آن با تحمل درد و رنج بسیار، و  ه بود کردبه سختر کار   خدا  کنید؟درک یم کامل

(خاص   . بود  مانده )حضور نایح 

اطوری روم به چنان عظمت و وسعتر رسیده بود که   ها به تمام راه شد:"گفته یمدر زمان عییس امتر

 رسیده بود تا اگر عییس بتواند در  . "شودروم ختم یم
ی
اطوری روم به این درجه از قدرت و بزریک امتر

ن به رسمیت  ها و گاه تمام پایهشناخته شود، آنموقعیت اصیل خود ایستاده و به عنوان والدین راستیر

ند.  او و به  کردهجذب  را روم  امکانات والدین عییس او را به عنوان  ظهور بایست در زمان روم یم تعلق گتر

ن یم ی بود که خدا با کار و تالش زیاد زمینۀ آن را فراهم کرده بود. اگر راستیر ن دو  عییس پذیرفت. این چتر

اطوری روم و هزار سال قبل  گاه آن ،گرفتهنوز زنده بود مورد پذیرش قرار یم کهدر حایلدر زمان امتر

ن به  پادشایه خدا یک دنیای متمرکز بر خدا، یعتن  مسبب مردم یهود اما آمد. یم واقعیت در بر روی زمیر

ها بابت این گناه توانید تصور کنید غرامتر که آنیم بنابراین حقق مشیت و خواست خدا شدند. تعدم 

ن بزرگ باید پرداخت کنند چقدر    درست است؟ ،تاریجن است واقعیتاست. این یک سنگیر

 همان
ا
ن مسئولیتر و   خاصاز مقایماشخاص مرکزی  گفتم  طور که قبل اگر در  اما  برخوردارند، سنگیر

دازند و این موضوع در مورد ملت ی مرکزی هاانجام مسئولیت خود موفق نشوند باید غرامت سنگیتن بتر

ن  و مسئول ن شکست بود که  صادق است.  نتر در زمان عییس خدا  دختر یگانۀظهور به دلیل همیر

وقتر خدا دید دیگر  اما  شد. بازسازی یم دا باید خ نۀدختر یگاپایه برای تولد بنابراین نشد.  پذیر امکان

مردیم دیگر رفت. خدا  جستجویبه  تواند از طریق مردم یهود یعتن قوم برگزیدۀ ارسائیل کار کند نیم

نکارترین مردم را انتخاب یم باید  ن مردم سقوط کردهکرد حتر اگر شده که پرهتر   . ها را انتخاب کند آن از بیر

ق  یم در آن زمان در رسر
ی
نکار و نیک زندیک  ها بود. کردند که پادشایه "هان" ییک از آنآسیا مردیم پرهتر

نکار  این مردم ن امروزی شدند.  بوجود آورندۀبعد از میالد  800تا  400های سال حدود در پرهتر این چیر

ش زیادی دادند شپرستیدند و دانش ستارهیم را  او  اعتقاد داشته و  خدا مردم به  مردیم ها آننایس را گستر

ن و  ن باعث پیشفت و  کردند یم یکشاورز   بلکه گرد نبودهبیابان  چادرنشیر ند. مردم شدفنون کشاورزی نتر

ن مردیمبعدی برگزیده   در زمان دعا و و  مردم پادشایه "هان" لباس سفید را دوست داشته. بودند  چنیر

  پوشیدند. لباس سفید یمدر پیشگاه خدا انجام امور مذهت  
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ن بودند )که دائما بر رس قدرت و یا با پادشایه"هان" پادشایه همزمان ن در چیر  قلمرو های دیگری نتر

 دوری نزاعهمیشه از جنگ را دوست نداشته و "هان"  بیشتر با هم در نزاع بودند( اما مردم پادشایه

 دائما از از جنگ،  اجتنابها برای کردند. آنیم
ن
 به  مکان

ن
ه شبه تا رسانجام ب کردند یمکوچ   دیگر  مکان

 کره را به وجود آوردند. 
ن
 جزیرۀ کره رسیدند و ملت کنون

 هایپادشایهییک از که یابیم  نگاه کنیم در یم اشگذشتهبه   اگر  . دارد  هپنج هزار سالتاریجن کره کشور  

ن بسیاری از پادشایهبر "کوکوریو" کره به نام وز گردید ویل های چیر هزار سال رنج و آزار را  حدود پتر

"  پیشوند با حذف ها آن . ظهور کرد سقوط پادشایه "کوکوریو" پادشایه "کوریو" تحمل کرد. بعد از 

به نام دیگر " پادشایه کوریو"پادشایه زوال پس از  خود را "کوریو" نامیدند.   کو" در نام "کوکوریو"

 ییک از پادشاهان قدییم . را انتخاب کرد "چوسان"  نامخود جدید قلمرو برای  و " به سلطنت نشست یل"

 استفادهقلمرو خودش  شناساندن نام او برایاز " یلبنابراین شاه " شد کره "کوچوسان" نامیده یم  و اولیۀ

کره استقالل   1945سال  در ها رفت. به مدت چهل سال به زیر سلطۀ ژاپتن  این پادشایهمتاسفانه نمود. 

 به دنیا آمدم.  1943سال  خود را بازیافت و من در 

اما بسیاری از مسیحیان کره به آمدن دوبارۀ نایح   گذرد،بیشتر نیمقرن  به کره چند مسیحیت  از آمدن

هم  خواهد آمد. بدنیا  جسیمبدن و با از روی ابرها اعتقاد نداشته و بر این باورند که او از طریق یک زن 

ن بسیاری از گروه ن متولد خواهد شد. چنیر های رویح این گروه های رویح معتقدند که نایح  بر روی زمیر

ن در مرحلۀ  بعیصن در مرحلۀ رشد و  در مرحلۀ تشکیل، بعیصن  تکمیل هستند. رهت  ییک از این تعدادی نتر

که من چه   گفته بود   به دیگرانرا تصدیق کرده و  خدا  دختر یگانۀبه عنوان من  های رویح تولد هگرو 

داشت سیع در نتیجه دانست که من چه کیس هستم و مدم شیطان یمبه دنیا آ که وقتر  کیس هستم. 

   او بر این دنیا  تولد من سلطۀ دانست با یم او نکه مرا بکشد. چرا؟ برای ای
ا
ن خواهد رفت،  کامل از بیر

ول نبود. من با شیطان جنگیده و بر او این کار قابل قب خدا از دید تصمیم گرفت تا مرا بکشد. بنابراین 

وز شدم ن خاطر امروز در مقابل شما قرار گرفته پتر   ام. و به همیر

ن پادشایه  ن گوک" یعتن  تهبه نام " این کشور ، اما چرا زاد شد کره آ  "چوسان"با پایان یافیر هان میر

 من هم" هان" است نامیده شد؟ "پادشایه بزرگ هان"
ی
پادشایه "درست هم معتن با . نام خانوادیک

بود که االن  "بزرگ هان "پادشایه حفاظت خدا از  . این موضوع جالب نیست؟ به خاطر "بزرگ هان
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با آزاد شدن کره، کشور به دو بخش شمایل کمونیست و  . "جمهوری بزرگ کره"توانند بگویند یم مردم

کمونیسم که اند و  هم در مجادله بوده کمونیسم و دموکرایس همیشه با   جنون  دموکراتیک تقسیم شد. 

اعالم کرد که خدا مرده است. من در کرۀ شمایل و نزدیک به مدار  ،بود همسیحیت رشد کرد داماندر 

 یم 38
ی
ماندم زندگیم در آنجا یمآنجا خطرناک بود و اگر  ،کردم. اما از دید خدا درجه به دنیا آمده و زندیک

افتاد تمایم کار و تالش اگر این اتفاق یم . و حتر ممکن بود کشته شوم گرفتیمخطر قرار معرض در 

در رفت. اگر نایح  ش به هدر یمادختر یگانهخدا در طول تاری    خ و شش هزار سال انتظارش برای دیدن 

ن را به وجود بیاورد یمه بودم، نکشته شدو من  آمد یماش ظهور دوباره . به این توانست والدین راستیر

  تا بتوانم از آن موقعیت فرار کنم.  شود به من کمک کار کرد تا ا  دلیل خد

 من در "دانشگاه واسه
 
باید به زادگاهش در  پس از پایان تحصیالتش و  دا" داروسازی خوانده بود دان

وقتر ملحق شود.  کرۀ جنون    تصمیم گرفت که به جنوب رفته و به ارتشاما او گشت کرۀ شمایل بریم

زمان یانگ" جای امتن نیست. در آنخانوادۀ من این خت  را شنیدند همه به این باور رسیدند که "پیونگ

بنابراین کیس قصد مهاجرت یا  ،داد رخ یم "یانگپیونگ"ی در بسیار وقایع رویح القدس بواسطۀ روح

باغ عدن تبدیل خواهد به قرص یانگ" "پیونگکردند که ترک کردن آنجا را نداشت زیرا همه فکر یم

 من به ارتش کرۀ جنون  پیوسته بود، مادر بزرگم، مادرم و من یعتن فقط ما ئیاما از آنجا شد. 
 
که دان

خدا کار کرد تا کمک نماید که ما بتوانیم  بعبارت دیگر  ه و به جنوب رفتیم. دکرۀ شمایل را ترک کر   ،سه زن

دو سال پس از ترک کرۀ شمایل جنگ به شدت باال  کرۀ شمایل را ترک کرده و به کرۀ جنون  برویم. 

 گرفت. 

 و پیشینۀ من باید 
ی
برای بدنیا آمدن فقط فقط باشید که تمام این تاری    خ فهمیده با شنیدن داستان زندیک

برخوردار است. اما اهمیت زیاد و ارزش واالن  از خدا  دختر یگانۀ متوجه شدید؟ یک نفر بوده است. 

  باعثاین روزی البته  دانند و ته ارزش آن را نیمهای برکت گرفخانوادههنوز بعیصن از 
ن
آنها پشیمان

  . شد خواهد 

امیدوارم که شما اشخاص مرکزی شده و در مقام  شما که امروز در اینجا هستید باید حقیقت را بدانید. 

ید. اما برای انجام   ماموریت و وظیفهآنها قرار گتر
ا
ن متحد شوید. با من با والدین  تان باید کامل راستیر

ای زیبا در پیش رو داشته و استعداد آن را دارید که در انجام متحد شوید. متوجه شدید؟ شما آینده
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ان و افراد  از  ها تبدیل شوید. شما نسبت به نسل اویل برجستهمشیت خدا سهم زیادی داشته و به رهت 

ی رشد کرده و بزرگ  درستر ب؟ امیدوارم که شما طور نیستبرخوردار هستید. این وقت و زمان بیشتر

  شوید. 

ین نباید اجازه دهید که وسوسهاما شما غلبه کنند  وانستند بر وسوسهآدم وحوا نت در گذشته های شتر

 بر شما غلبه کن
ن
ن تاری    خنشیطان  هستید بازسازی این ملت  شما مسئولاند و تغیتر دادهرا  د. والدین راستیر

ص مرکزی اشخایستادن در مقام امن امیدوارم که شما با  ایم. مردم را بازسازی نکردهزیرا ما هنوز این 

بتوانند به حوزۀ بهشت بازگشته  مردمتمایم فضای اینجا را به تمام کشور بسط داده و در نتیجه بتوانید 

ند و  )جواب د؟ دهیآیا مسئولیتتان را انجام یم. ه وجود آورید چنان ملتر را ب قادرید . شما برکت بگتر

 بله. حضار( 

  همۀ شما براستر برکت گرفته هستید 
ن
ی وجود ندارد که  ،برخوردارید  جدی خدا و از پشتیبان ن پس چتر

یت را یم سید. شما حقیقت تاری    خ کار و تالش خدا برای بازسازی بشر دانید و اکنون نوبت از آن بتر

لطفا توجه را فقط برای خودتان نگه ندارید. آن شماست تا این حقیقت را برای دیگران آشکار کنید. 

 یا آننفر هفت میلیارد و سیصد میلیون در دنیا کنید که اکنون 
 
ا هفت میلیارد و ام شنیده طور که اختر

 یم چهارصد میلیون
ی
کنند. رشد جمعیت به طور تصاعدی در حال افزایش است و این بسیار نفر زندیک

ن هستند. گفته شود که   همهبه  تا  اهمیت دارد  ن اکنون بر روی زمیر اگر مردم این حقیقت والدین راستیر

ن دنیای روح یم روزی که به را ندانند و  ن بر روی زمیر اند، چقدر بودهروند متوجه شوند که والدین راستیر

 خواهند شد؟
ن
 خواهند کرد؟ و چقدر از شما عصبان

ن
 و پشیمان

ی
لطفا این  احساس رنجش، غمزدیک

ید. موضوع را بسیار جدی ب   گتر

 
ی
اگر شما این خت  مشت بخش را به اطالع ، اما به وسیلۀ شما نجات یابد  ی بسیاریهاامیدوارم که زندیک

ن هستند و در نتیجه  دیگران نرسانید  ن بر روی زمیر بسیاری از مردم نخواهند دانست که والدین راستیر

ن نیامده و  با  اید؟به این موضوع فکر کردهبه دیدارشان نائل نخواهند شد. آیا  به سوی والدین راستیر

های بسیار چالش . پیدا کرد برای نجات امیدی  توانبه سختر یمحتر در امریکا  ،نگاه به دنیای امروز 

 ، خصو است ی بشر در پیش رو  جدی
 
بر منافع دیگران مقدم منافع خود را  قدرتمند دنیا کشورهای که    صا

یز و  دانسته ن  اند. شدهروی و فردگران  تکخودخوایه و  از  لت  یاما خدا چنیر ن او در  . خواهد نیم چتر
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 ایتحقق خانواده. خدا در آرزوی کن شود ا بتواند در آن س او ای است که آرزوی بوجود آمدن خانواده

 کنند. قدرتخواست خدا عمل یمبر خالف  ن  هستند کههااما ملت . استبا او متحد 
ن
های بزرگ جهان

ن و اروپا انباشته از خودخوایه و   خدا اند. شده روی و فردگران  تکمانند امریکا، روسیه، چیر
 
که در جان

 شوید؟ . متوجه یمکند حضور پیدا نیمفردگران  هست 

ن عامل غرور و افتخار شما  ن  والدین راستیر اید و این برکت دریافت کردههستند. شما از والدین راستیر

رشد کرده و بزرگ  صحیح بطور  گفتم، اگر   2ها"و لاطور که در ورکشاپ "همان باعث افتخار شماست. 

ن آب  شوید مانند   است. به خاطر یم . هستید و پاک  تمتر
ی
 آورید؟آب پاک خالیص که بدون هر گونه آلودیک

  شما باید مانند آب
ی
ما نیاز داریم  رشد کرده و بزرگ شوید. خلوص و در کمال پاک بدون هر گونه آلودیک

 تا از طریق شما دنیا را پاک 
 
ید، انجام آن را وظیفه دانسته  و خالص کنیم. لطفا در این موقعیت قرار بگتر

 و خود را صاحب و مالک این افتخار بدانید. 

ن و  ن بار بعد از گذشت شش هزار سال والدین راستیر ن هستند و  دختر یگانۀبرای اولیر خدا بر روی زمیر

و عشق و محبت آنان را ها را شنیده آن ها را مالقات کرده، پیام صلحک آننزدی فاصلۀ بسیار  شما از 

را فقط برای خودتان نگه ندارید. متوجه شدید؟ هر  برکتکنید. لطفا این مستقیم دریافت یمبطور 

ی بدهید چه  ش دهید برایتان بهتر خواهد اطرافتان در و یا آن را این برکت را به افراد بیشتر بسط و گستر

  متوجه شدید؟ بود. 

 کرده و برای این با صدای بلندتری ها تر نجوا  من مایلم که
ی
یکار مسئولیت اعالم آمادیک کنند.   تقبل بیشتر

 کنید بیشتر به کنید که ا درک یمآی
ی
 آنچه که در هر چه بلندتر اعالم آمادیک

ی
دست پیدا خواهید یمزندیک

 کنید.  یبا صدای بلندتر آن را کار را انجام خواهید داد، اگر اینپس خواهید کرد؟ 
ی
      اعالم آمادیک

 

                                                            
 لوها در زبان بومی مردم هاوائی به معنی عشق و صلح است.ا 2


