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 بر روی زمی   یگانه پرس و یگانه دختر خدا ظهور 

 تولد والدین راستی    -

 

 

 کالم والدین راستی   

سانند،   مسیح یا نجات دهندهوالدین راستی   باید در تاری    خ آشکار شوند و کسانیکه این ماموریت تاریخ  را به انجام می 

 کند بلکه به سج که بدننه اینکه کاری کنند  آنها ن  را نجات خواهند داد؟ چه کسا آنها هستند. 
ی

ما یم ما تا به ابد زندگ

ی ناجی باید در مقام آل عشق را به انجام برسانیم. توانانی میدهند تا امیدمان برای ایده برای دستیانی به چنی   چی  

است، اما او برای اینکه بتواند  نجات دهنده و مسیحمسیحیت آموزش میدهد که عییس  والدین راستی   ظهور نماید. 

د، چه کاری باید انجام بدهد؟ ما میدانیم که او به تد هانی نمیتواند چنی   کند. به همی   نر مقام والدین راستی   قرار گی 

خاطر عییس گفت که او یگانه پرس خدا است. ظهور یگانه پرس خدا به تنهانی کاف  و بسنده نیست. باید یگانه دخیر خدا 

دوست را  خدا را یافته و سپس آنها باید در جایگایه متمرکز بر خدا یکدیگر یگانه دخیر باید نی   وجود داشته باشد. او 

داشته و با هم ازدواج کنند. خدا در مقام والدین عمودی ما بواسطه این ازدواج، بوجد در آمده و والدین راستی   در 

، باید مقام عروس و  دان خود بر روی زمی   تولد س به فرزنپو س داماد غرق در شادی را برپا کنند  مقام والدین افقر

  (2.1.1:26بدهند. )چان سانگ گیانگ 

یت وراند. خدا دو هزار  ،تاری    خ برسر تاری    خ مشیت بازسازی است که در آن خدا تالش داشت تا یک شخص مرکزی بیر

میخکوب کردند.  او را بر روی صلیب ،ارسائیلبن   ایمان  ما بواسطه نی ، افرستاد سال پیش عییس را در مقام یگانه پرسش 

ک قرار گرفته می   خاطر، مشیت الیه تا زمان ظهور به ه ایم که در آن رسور دوباره تمدید شد. اکنون ما در عرصی متیی

، یگانه دخیر خدا را یافته و اینگونه آنها در مقام والدین راستی    در ظهور دوباره بر روی زمی   آمده و عروس بهشنر

یتباند. الزم است که ظهور نموده از آنها و شتافته، به آنها مالزمت کرده، بعنوان نماینده خدا ، مالقات آنها  به رسر

وی کنند.  سال که در یط شش هزار ،  رسر گناه اصیلاز خود را قادر خواهیم بود تا ما است که تنها در آن صورت  پی 

ی تاری    خ  و از عشق و نسل به نسل به ما رسیده، خالص کنیم. تنها در آن صورت میتوانیم بعنوان مردیم مملبرسر

ت تول  (13.4.3:14 ل خدا را به انجام برسانیم. )چم بو مو گیانگد دوباره یافته و هدف آفرینش اصیبصی 
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هم اطافر که هر کدام از کشورها و فرهنگ و مذهب مختلق  بودند، در یک مؤسسه آموزشر با هم  یجو سه دانش

از  قرار داشت. یک روز که هر سه رم یک ساختمان بلند ابیست و چهخواندند. اطاقشان در طبقه آشنا شده و درس یم

ان را داشتند، متوجه شدند که برقها قطع شده و در نتیجه نمیتوانند از شیر  به اطاقفو قصد ر بودند تفری    ح برگشته 

ن هستیم و باال رفیر  اجو  چوناستفاده کنیم،  ها  راه پلهاد که بهیر است از دآسانسور استفاده کنند. ییک از آنها پیشنهاد 

 موافقت کردند.  سخنر بیست و چهار طبقه کار از 
ی

 نخواهد بود. بهرحال همیک

ی باهباال رفیر  ی   تر باال برویم و در حاد که آهستهدر حی   باال رفیر  ییک دیگر از آنها پیشنهاد د صحبت  مدرباره چی  

وع کرد به سخن در آغاز ای ما خواهد شد. اینصورت تند باال رفیر  باعث آسیب رساندن به پاه کنیم، در غی   خود او رسر

ه ششم رسیدند، دانشجوی وقتیکه به طبق .. گفیر  از مذهب بزرگ خود اسالم و اینکه هللا چقدر باشکوه است. 

دهم  .. و از شکوه و عظمت بودا و بودائیان و همینطور رستگاری بودیسم سخن گفت. کرد صحبت   یدیگر  به طبقه سی  

و سیک بود،  که دانشجوی سوم سخن را آغاز کرد.   دند رسیده بو  م و  با او که پی  افتخار بسیار از نانک موسس سیکی  

ها را تا دیگر کیس صحبت نمیکرد، و در سکوت پله ،ند سخن گفت. به طبقه هجدهم که رسیدتعالیم این مذهب 

، اگر چه طبقه بیست و چهارم یط کردند. آنها   مذهب و رهیی  ،افتخار تمامبا هر کدام در یط مسی 
ی

از شکوه و بزرگ

بنویع احساس خویشاوندی نسبت  ،سخن گفته بودند، اما در قلبشان با شنیدن صبحتهای هم اطاقیشانمذهنی خود 

بهیر یکدیگر را درک  ،از یکدیگر  یشیر عات بطال ابا بدست آوردن آنها  ، اکنونبعبارت دیگر  به هم پیدا کرده بودند. 

نگهبان  باز کنند، متوجه شدند که هیچکدامشان کلید اطاق را از را در اطاق  خواستند  بهرحال وقتیکه میکردند. 

 در طبقه اول نگرفته بودند! ساختمان 

های بلند باالی مذاهب را با ه با افتخار تمام پلهنها حقیقت غانی را دارند و اینگونبسیاری از مذاهب باور دارند، تنها آ

سند، متوجه میشوند که کلید برای بازکردن دروازه را زحمت یط کرده  خود با  ویل وقتیکه به دروازه پادشایه بهشنر می 

 هفتاد  در اند. در نتیجه آنها هرگز قانیاورده
ی

هشتاد ساله  ،نخواهند بود تا به ورای آن دروازه بروند. اینگونه یک زندگ

ها را بود. وقتیکه کلید را با خود نداشته باشید باید تمایم پله نتیجه خواهد همراه با دعاها و نیایشهای بسیار همه نی 

  کلید مناسب و واقیع را دریافت کنید.   ،پایی   رفته و دوباره در طبقه اول

، مذاهب بسیاری  اند. به در انتظار یک فرد واقیع برای نجات از این دنیای غرق در اندوه و گناه بودهدر مسی  تاری    خ برسر

م منتظر انسان راستی   بوده استسیو و فاند، کنت در انتظار ناجی بودهمسیحیت و یهودیعنوان مثال،  و بودیسم  سی  

ا بوده است اند. اگر چه خواص همانطور که در اسالم بطور عمویم منتظر آمدن محمد و یا مهدی بوده ،منتظر ماییر

ن نجات دهنده هستند. نکته فرق میکند، اما همه منتظر آمد دیگریبا  ،استدر انتظار او این فردی که هر مذهنی 

ک در میان تمایم آنها این است که ناجی فردی است که میتواند این دنیای مملو از گناه را به دنیای ایده آل مبدل مشیر

 کند. 

والدین راستی   است.  ،مسیحانه نشان داده است که ماهیت این شخصیتن خانواده برای اتحاد و صلح جهان  کانو 

ی، خو  د اجدااولی   قوط و بواسطه ریان سانسانها در ج ، فرزندان شیطان شدند و تا زمانیکه آنها تحت ار و ذلیلبرسر

ند،  ین کلید برای باز کردن ،آیل بوجود نخواهد آمد. بنابراینهیچ نوع دنیای ایدههرگز تاثی  شیطان برس مییی دروازه  مهمیر
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و تنها کسان  که است به نسب خون  والدین بهشنر سقوط کرده  یتغیی  نسب خون  انسانها ،آلدنیای ایده ورود به

ند، والدین راستی   هستند.  ی را میرس کنند، تنها کسانیکه که میتوانند چنی   نقیسر را بعهده بگی    میتوانند چنی   چی  

به تنهانی برای تولد انسان بسنده و کاف  نیستند. بعبارت دیگر برای اینکه یک  یک زنبه تنهانی یا  یک مرد به این دلیل، 

د، و   تازه شکل بگی 
ی

وری هستند. این موضوع در ارتباط با تولد دوباره انسانهای سقوط کرده  جود هر دوی آنها زندگ ض 

طریق تغیی  نسب خون  انسانها،  به مقام فرزندان والدین بهشنر نی   صادق است. به همی   خاطر، والدین راستی   که از 

آل مورد نظر خدا هستند، باید مرد و زن  باشند که در مقام پرس و دخیر راستی   کلید برای گشایش دروازه دنیای ایده

، بایسنر در فاقد گناه اصیلآشکار شوند. به عبارت دیگر، پرس و دخیر والدین بهشنر  ،خدا بر روی زمی   تولد یافته

یت در مقام والدین راستی   جایمقام زن و شوهر  ند. به این دلیل، ماهیت و اسا  آشکار شده و در برابر برسر ، گی  س ناجی

ی که تا به حال شاهد آن بوده نیست، بلکه دو نفر، زوج، هستند، نبوده و ایم، یک مرد و یا یک زن تنها بر خالف چی  

 والدین راستی   هستند. 

ی، آدم و حوا در مقام در آغاز تاری    خ عشق انحصاری والدین توانستند و دخیر خدا پا به عرصه وجود نهاده و  پرس  برسر

نند که این به معن  آن است که آنها یگانه پرس و یگانه دخیر خدا بودند. این موضوع در باره والدین بهشنر را دریافت ک

 ، گانه دخیر و آنها باید در مقام ی، نی   صادق است. یعن  آدم و حوا بعنوان مسیح در ظهور دوباره و  نجات دهندهراستی  

گانه پرس خدا بر روی زمی   ظاهر شوند. همانطور که هدف آفرینش این بود که با آفرینش آدم و حوا، آنها در مقام زن ی

، آنها باید در مقام زن و  یو شوهر زندگیشان را در یک سطح تازه آغاز کنند، برای بازسازی انسانها سقوط کرده نی  

یت برای مدتهای   هه و زندگیشان را در مقام والدین راستی   آغاز کنند. در نتیجه، نجات دهندهر آشکار شدو ش که برسر

 اند، کسان  هستند که در مقام والدین راستی   ظهور میکنند. طوالن  در انتظارش بوده

ک و مقدش در تمایم تاری    خ و ا روز  1943و  1920ژانویه سالهای ششم  ر اینکه در این روز یت هستند، به خاطبدمتیی

اند. ما بایسنر به ارزش آنها پا به عرصه وجود نهادهخدا، سان میانگ مون، و یگانه دخیر خدا، هاک جا هان،  یگانه پرس 

یم. ما باید به قلب والدین بهشنر  را  تاری    خ مملو از غم و اندوهسال که شش هزار بیاندیشیم  و ارزش روز تولدشان نر بیی

یت آغاز خواهد شد.  یوز با این پیش بین  یط کرد که ر   رستگاری برسر

وی کرده و اکنون که ما تعالیم والدین راستی   را دریافت کرده  براساس تعالیم ایم، باید از آنها پی 
ی

در پیش گرفیر  یک زندگ

 راستی   و نسب  ،خودمان نه والدین سقوط کرده بلکه والدین راستی   بشویم. براساس پایه عشق راستی    آنها،
ی

زندگ

ان خون  را ، هر کدام از ما باید در مقام پرسان و دخیر راستی   ستی   تاسیس شده توسط والدین بهشنر و والدین راستی  

، تجسم والدین بهشنر بشویم.  تولد دوباره یافته و   با دریافت عشق و کالم راستی  

 

 نکاتر برای تعمق

 به نظر شما چرا نجات دهنده باید در مقام والدین راستی   بیاید؟ .1
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ک، چگونه میتوان  .2 انسانها که بواسطه سقوط از نشان بدهیم که با فکر کردن به ارزشهای مذهنی مشیر

تحت تسلط والدین بهشنر برادر و خواهر یکدیگر اند، هو حنر دشمن یکدیگر شدشده یکدیگر جدا و دور 

ک در کنار هم کار کنند؟  بوده و میتوانند متمرکز بر یک هدف و ارزشر مشیر

 


