اتحاد و استقرار کامل والدين بھشت و زمين
سان ميانگ مون

استاديوم چمشيل ،سئول کره  -بيست و يكم ژوئن دوھزار و دو

خانمھا و آقايان محترم ،برادران و خواھران سرزمين
پدری و ھفتاد ميليون نفر از مردم دنيا که به تماشای اين
گردھمائی تاريخی نشستهايد! من قدردانی خود را از
شرکت شما در اين گردھمائی پرمعنای اتحاد و استقرار
کامل والدين بھشت و زمين اعالم میكنم.
ما سرانجام براستی به عھدی تاريخی و مشيت شده وارد
شدهايم که بايد چگونگی آن به طور گسترده به جھانيان
اعالن شود .بھشت و زمين بمدت شش ھزار سال در
انتظار يك دنيای ايدهآل صلح آميز بودهاند که ھمان
پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در دنيای روح
میباشد .اقبال بھشتی در اين عھد از ما در تاسيس آن حمايت میکند .
خداوند بسان گسترش مشيت الھی در تاريخ ،رشد مذھب مربوط به دوره و فرھنگ خاصی را امکان پذير ساخت و انسانھا
در درون اين حوزهی مذھبی برای تحقق يک دنيای صلح آميز بدون وقفه در تالش بودهاند .اما در پايان ،ھمه چيز از
طريق فھم درست درون مايهی مشيت خدا و قلب او بازساخته خواھد شد .
امروز مردم از دنيای صلح آميز و يک دنيای واحد سخن میگويند ،ولی سوال واقعی اين است که آيا ما قادر ھستيم در
درون خودمان به اين صلح دست پيدا کنيم؟ اگر خدای عالم و يک انسان خوب با عزمی راسخ وجود میداشت ،میتوانستيم
به اين نتيجه برسيم که کسی وجود دارد که برای انجام اين ماموريت اتحاد مصمم باشد .
بيشتر شما دربارهی عشق ،خدمت و فداکاری برای ديگران سخن میگوئيد ،که تحسين برانگيز است .عشق ورزيدن به
يکديگر به معنای آن است که ديگری را دوست داشته و ھر آنچه که داريد برای او فدا کنيد نه اينکه از او چيزی بگيريد و
يا تقاضای چيزی داشته باشيد .اساس صلح در محيطی شکل میگيرد که در آن مردم به يکديگر خدمت میکنند .تشعشعات
تجديد حيات زمانی زبانه میکشد که مردم خود را برای منفعت ديگران فدا کنند .زمانيکه مردم به يکديگر خدمت میکنند،
گلھا جوانه زده و عطر افشانی ميکنند .
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آنچنانکه قطب منفی )آھن ربا( ھرگز در جذب قطب مثبت باز نمیماند ،ما نيز میتوانيم از طريق قدرت وجدان خودمان
خدا را درک کنيم .ما ھر چه بيشتر از طريق روح درستکارمان به خدا نزديکتر بشويم به ھمان اندازه بيشتر میتوانيم
صلح ،شادی و تکامل را در درون قلب خود احساس كنيم .اگر ما از عشق خدا که رحم صلح است پيروی کنيم ،تمامی
اندام درونی ما در ھيجان تحريک شده ،مرتعش خواھد شد .آنگاه پس از زيستنی اينچنين بايد با اعتماد بنفس و شکوھمندانه
زندگی خود را بر روی زمين به پايان برسانيم .حتی اگر در بارهی مرگ احساس تشويش خاطر داريم ،ھمانطور که متعھد
میشويم تا تمامی مسئوليتمان را در طی دورهی زندگی خود به انجام برسانيم ،بايد ملتمسانه به دعا بنيشينيم .اگر ما به
قيمت زندگی خود برای نجات اين دنيا به دعا نپردازيم ،اين دنيا به تودهای از سنگ بسان قبرستانی بی سرپرست مبدل
خواھد شد .
ما شايد تمايل نداشته باشيم که به چھرهی پر چين و چروک يک پيرمرد يا پيرزن نگاه کنيم اما آن چين و چروکھا سمبول
پايه برای صلح ھستند .اگر چه ممکن است که پير و خميده شده باشيم ولی وقتيکه تشخيص بدھيم که اين تنھا چراغ راه
اميد ما است ،خود را از تمامی رنجشھا که جايگاھی برای توسعه و پيشرفت پليدی ھستند ،رھا خواھيم ساخت .اگر ما فقط
برای خودمان کار کنيم ،ياوران و دوستان پليدی خواھيم شد .سرنوشت ما بر آن قرار گرفته است که پايه خوبی را از
طريق زندگیمان تقويت کنيم .ما بايد زندگی خود را برای آن استاندارد ارزيابی نموده و به اين آگاھی برسيم که ھر کسی
در درونش دارای نفس پليدی است که فقط برای نيل به اميال خودخواھانه زندگی میکند .شما قادر ھستيد که از آن وجود
پليد كه ھر روز تاثيرات خود را گستردهتر میکند .جدا شده و پابرجا برعليه آن مقابله كنيد .لطفا ً به اين موضوع دقت
بفرمائيد كه شما در مسير تحت فشار سرنوشت قرار داريد و بايد پايه خوبی خودتان را كمی بيشتر تقويت كنيد قبل از اينكه
از اين دنيا رخت بركنيد .به ھمين خاطر شما ھمواره بايد در اين جھت بدون ھيچ وقفهای فعاليت داشته باشيد.
من در طی زندگیام در كشورھای مختلف شش بار زندانی شده و مورد تھمت و افترا قرار گرفتم و بنام رھبر يك فرقهی
مذھبی با مخالفتھای بسياری روبرو شدهام .اگر مسير فداكاری بسوی خدا را كه من در آن قرار گرفتهام ،مسير اصلی و
مركزی است كه در آن تمامی مردم از تمامی نژادھا با من خواھند بود ،آنگاه من به ھر جائی پا خواھم گذاشت .من
زندگیام را ھمواره اينگونه گذراندهام .به خاطر داشته باشيد كه خداوند ،عيسی ،روحالقدس و مقدسين تنھا زمانی به وجد
درآمده و شاد خواھند شد كه ما بھترين سربازان بھشتی شده و پيروزی كسب كنيم ،آنگاه زمان و دورهی صلح فرا خواھد
رسيد.
كشمكش درونی فرد به كشمكش درونی خانواده ،كشمكش خانوادهھا به كشمكش درونی قبيله ،كشمكش قبايل به كشمكش
درونی جامعه ،كشمكش جامعه به كشمكش درونی كشور و كشمكش كشورھا به كشمكش در سطح جھانی ،و كشمكش دنيا
به كشمكش بين دنيای روح و دنيای جسمی مبدل شده و گسترش پيدا كرده است .تنھا زمانی كه درگيری بين خدا و ارواح
پليد بيشمار دنيای شيطانی به پايان برسد ،يك عھد صلح تمامی جھان ھستی را دربر خواھد گرفت .بايد متوجه باشيد كه خدا
در يك چنين مراحلی با توجه به اصول بھشتی كار میكند .
عھد صلح جھانی تنھا زمانی طلوع خواھد كرد كه خدا در حين درگيری با شيطان ،تمامی مشكالت را حل و فصل نمايد .تا
زمانی كه قلب غمبار خدا عميقا ً شفا نيابد ،بشريت روی صلح را نخواھد ديد و انديشهھای خداوند در اين دنيا ھرگز بازدھی
و ثمری نخواھند داشت.
اگر يك فرد راستين وجود داشته باشد كه بتواند به اندوه پدر بھشتی و اين دنيا پايان داده ،آنھا را آزاد ساخته ،و يك
ايدئولوژی واجد شرايط برای تاسيس كشوری صلح آميز در دنيای روح و بر روی زمين را به ارمغان آورد ،بايد از تمامی
انواع سختيھای قابل تصور طی طريق نمايد .او بواسطهی اندوه ناشی شده از عذاب فردی گرفته تا اندوه ناشی شده از رنج
و محنت تمامی بشريت ياس و نااميدی را تجربه خواھد كرد .او بايد به درون قلب اندوھبار و نااميد خداوند نقب زده تا
بتواند راھی برای از بين بردن آن محنت بيابد .در غير اينصورت بشريت قادر نخواھد بود تاريخ محنت بار و تيره بخت
را به كنار زده و يك دنيای صلح آميز و يك باغ آزاد آسيب ناپذير در برابر اندوه بسازد.
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اگر شما نمايندهی ايدهی پادشاھی بھشتی جھان شمول
شده نھضت عشق راستين ،نسب خونی راستين و
حقيقت راستين خدا را گسترش بدھيد ،آنگاه يك دنيای
صلح آميز طلوع خواھد كرد .در چنين دنيائی والدين ما
تنھا والدين نبوده ،برادران و خواھران ما تنھا برادران
و خواھران نبوده و فرزندان شما تنھا فرزندان موجود
نيستند .اگر شما بتوانيد به تمامی مردم بعنوان والدين
خود ،برادران و خواھران خود يا فرزندان خودتان نگاه
كنيد ،آنگاه وقتيكه مردم رنج كشيده در اين دنيای مرگ
را مشاھده میكنيد قادر نخواھيد بود تا بدون اشك با آنھا
ارتباط برقرار كنيد .وقتيكه به برادران و خواھران خود
يا به جوانان نظر میدوزيد يك احساس قوی از مسئوليت برای نجات آنھا در شما شكل گرفته ،با چشمانی اشكبار تمامی
تالش خودتان را برای انجام چنين چيزی بكار خواھيد گرفت .اگر شما واقعا ً چنين انسانی بشويد  -بسان خدا -آنگاه پادشاھی
بھشتی در پيرامون شما بر روی زمين برپا خواھد شد .
استراتژی خدا اين است كه نخستين ضربه را از شيطان دريافت كرده ،ھر كاری برای خاطر او انجام بدھد ،او را دوست
بدارد و بعد ھمه چيز را از او دريافت كند .خدا برای گرفتن چيزی از دنيای شيطانی از زور استفاده نمیكند بلكه نخست
بدون ھيچ چشمداشتی عشق میورزد ،خود را فدا میكند ،ضربات وارده را پذيرفته و حتی حاضر است تا زندگی خود از
دست بدھد .شما بايد اين نكته را درك كنيد كه اگر خدا چنين نكند قادر به كاشتن بذرھای صلح جھانی نخواھد بود.
شما بايد خانوادهی خودتان را در جھت زندگی برای كشور و دنيا سمت و جھت بدھيد .در طی دروهھای فردی ،خانواده،
قبيله ،طايفه ،اجتماع و كشور شما بايد براساس تجربياتی واقعی ،وظيفهی نشان دادن راه درست را به مردمان و كشورھای
جھان به انجام برسانيد .و سپس با انجام چنين چيزی بايد بتوانيد در مقامی جدائی ناپذير متقابل از خدا به او خدمت كنيد.
تنھا در آن زمان است كه دنيای روح و دنيای جسم يك حوزهی متحد صلح آميز خواھند شد .شما بايد راھدانانی باشيد كه در
زمان تاسيس پادشاھی بھشتی در مقام رھبران ابدی عھد ،ديگران را سمت و جھت داده و تقدير باشكوه و رسمی حوزهی
بھشتی را دريافت میكنند .
شخصی كه در دورهھای ناھنجار تاسيس پادشاھی نوين صلح يا بھشت آزادی ،بسختی جنگيده و بی حد وحصر خون
میافشاند ،ھرگز نابود نخواھد شد .خونی كه او میافشاند خون مرگ نبوده بلكه نيروی زندگی خواھد شد .چيزی را كه او
در چنين حالتی به آن دست پيدا ميكند ،پايهای است كه ما بايد به آن دست يافته ،آن را در طی زندگی خود تجسم بخشيده و
برای نسلھای آينده به ارث بگذاريم .
“اوه ،پدر بھشتی! خواست الھی تو كه ريشه در اعماق ايدهآل آفرينش دارد و تو ھمواره میخواستی به آن افتخار كنی،
اكنون به ميوه نشسته است .انسانی را كه تو برگزيدی به اتحاد قلبی نائل آمده است ،چيزی كه تو قبل از آفرينش دنيا
ھمواره میخواستی به آن افتخار كنی ”.شما بايد در برابر خداوند چنين دعا كرده و استدعای روزی را داشته باشيد كه در
آن بتوانيد به پادشاھی بھشتی رھائی و صلح راه پيدا كنيد ،جائيكه خدا بتواند در آن مسرور و شادمان شود.
صاحب و مالك كشور كره كيست؟ او كسی است كه بيش از ھر كس ديگری به اين كشور عشق ورزيده و برای آن ارزش
قائل است .بنابراين اگر شما بيش از ھر كسی به اين كشور عشق ورزيده و آن را عزيز بداريد ،آنگاه شما سرور مردم اين
كشور خواھيد شد ،حتی اگر نخواھيد كه در چنين مقامی قرار بگيريد .تنھا در آن زمان عھد صلح مورد نظر خدا فرا
خواھد رسيد.
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شما بايد با از بين بردن رنجش خدا ،او را آزاد كنيد .ھر مرد جوانی كه مسئوليت از ميان برداشتن يك مانع كوچك در سر
راه خدا در مسير راھبری كشور بعھده گرفته و از قلبی خادم به خدا ،در مقام وجودی مطلق و باعظمت ،كه میتواند بر
تمامی كشورھا بعنوان پادشاھی بھشتی آزادی و صلح حكم براند ،برخوردار باشد ،براستی يك مرد بزرگ خواھد شد .اگر
شما سوگند ياد كنيد كه چنين انسانی باشيد ،صرفنظر از چگونگی ژنده پوشی ظاھرتان ،ھرگز زشت و زننده بنظر نخواھيد
آمد .اميد بيكرانی در آنجا خواھد بود و آن فرد پايهی اميد و شادی خدا خواھد شد.
ما با قرار گرفتن در مقامی كه در آن بعنوان يك محصول برداشت شده و مورد بھرهبرداری قرار بگيريم ،بايد افرادی
بشويم كه بتوانند احساسات و تجربياتشان را برای ارائهی شادی ھضم كنند .آيا اين نكته درست نيست كه تا زمانی كه روح
ما از مقام وحدانيت به بيراھه نرود ،در حين اينكه ما آن پايه را به سطح كشور و دنيا گسترش میدھيم خداوند سرشار از
صلح به دنيا پيوند خواھد خورد؟ بازسازی خداوند از كجا آغاز میشود؟ اين بازسازی بايد از درون زندان آغاز شود .در
درون زندان ،آيا سعی كردهايد بسان عيسی با قلبی صلح آميز ،قلبی با انعكاس استاندارد اصيل بازسازی شده در مقام فاعل،
سرود قدردانی سربدھيد؟
وقتيكه در گذشته حواريون از مسير سخت و محزون مشابه طی طريق میكردند ،آيا خدا به آنھا اختيار باز كردن درھای
زندان را اعطاء نكرد تا آزاد شده و به حركت درآيند و موقعيتشان به وضعيتی بھشتی مبدل بشود؟ خدا میخواھد تمامی
شما مردمی بشويد كه او بتواند به شما اميد و انتظاری بيش از آن حواريون داشته باشد .
در آخر زمان ،اگر جھت حركت تاريخ برعكس نشود ھيچ راھی برای نجات و بقاء وجود نخواھد داشت .به ھر قيمتی كه
شده ما بايد يك جھت تاريخی نوين را برای ھمگان به نمايش بگذاريم و آن راه نوين تاريخی اتحاد است .از آنجائيكه تاريخ
با توجه به فداكاری ديگران به نقطهی نھائی خود رسيده است ،بطور حتم صلح جھان را فرا نخواھد گرفت اگر مردان و
زنان آنچنان عمل كنند كه در گذشته بودند .
ما چگونه ميتوانيم به ورای راه عذاب برويم؟ ما بايستی خوبی كشور را قبل از خوبی خود و ھمسرمان ،خوبی دنيا را قبل
از خوبی كشور و خوبی بھشت و زمين را قبل از خوبی دنيا قرار دھيم .اگر ما بدون ھيچ ترديدی در راه عذاب ،جائيكه
تمامی دشمنانمان منتظر ما ھستند ،به پيش برويم ،آنھا ھمگی زايل و ناپديد خواھند شد .سپس با نائل آمدن به بزرگراه
ھموار ،رھائی و آزادی را به ارمغان آورده و پادشاھی صلح بر روی زمين و در بھشت يا دنيای ايدهآل مورد نظر خدا
بواقعيت درخواھد آمد.
ما در آن دنيا نيز بايد در پی الگوھای متمركز بر خدا باشيم .وظيفهی والدينی دوست داشتن فرزند يك تعھد اخالقی بشری
است .ما چگونه میتوانيم معيار استاندارد ايدهآل راه اصيل را كه خدا طراحی نموده و نھضت ھماھنگ آن را آموزش
میدھد ،بسنجيم؟ اين معيار در شالودهی روابط والدينی ،زناشوئی و فرزندی و ھمينطور در اصل چھار پايهی اساسی نھفته
است .اين مسئله اساسی در حينی كه ما در رؤيای دنيای اتحاد و صلح ھستيم در ما باقی میماند و اگر حل نشود دنيای
اتحاد فرا نخواھد رسيد .لطفا ً متوجه اين نكته باشيد كه دنيای اتحاد در جائی شكل میگيرد كه الگوی خانواده ناشی شده از
الگوی فردی مرد و زن در آن تاسيس شده باشد .حتی اگر شما  ،خانوادهی شما و ملت شما فدا شوند ،اگر يك سيستم
ايدئولوژيكی آغازگر ارزشھای نوين مستعد در دادن منفعت به تمامی ملتھا وجود داشته باشد ،آنگاه دروازهی نوين تاريخ از
طريق آن ساختار ايدئولوژيكی در برابر چشمانمان گشوده خواھد شد .ميزان قطعيت اين امر بسان قطعيت قانون جاذبه
است .لطفا ً اين نكته را مد نظر داشته باشيد كه چون اين دنيا ،دنيای گناه و پليدی است ،زمان تاسيس يك بھشت پيروزمند
در اين دنيای پليد كه ما با پيروی از يك دسئورالعمل ساده از گناه رھا خواھيم شد ،فرا خواھد رسيد.
ما بايد دشمنان خود را دوست بداريم .اين روش محرمانه برای در ھم فروريختن ديوارھای شيطانی است كه ما را احاطه
كردهاند .حوزهی برابری در اين دنيا ھرگز وجود نداشته است و راه بوجود آوردن چنين چيزی به تسليم واداشتن آنھائی
است كه به ما ضربه میزنند ،از طريق فدا كردن خود برای آنھا ،دوست داشتن آنھا و به دعا و نيايش نشستن برای آنھا.
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ما با دادن بركت به آنھا ـ مشابه با آن چيزی كه
خودمان دريافت كردهايم ـ يك حوزهی برابری پا به
عرصهی وجود خواھد گذاشت .چون پايه برای نبرد
نھائی با دشمن را اين چنين برپا كردهايم ،قادر ھستيم
كه عقيدهی رؤيائی پايهی يك ملت صلح آميز را
برای نخستين بار تاسيس كنيم و يك الگوی ايدهآل
دنيای صلح آميز و متحد از اينجا آغاز خواھد شد .
برای كوتاه كردن راه بسوی بھشت ،نجات دھنده،
مردمی يا فردی خاص بايد با فدا كردن خود
مسئوليت تقبل نمايند .به ھمين علت مقدسين بسياری
از زندگی خود چشم پوشی كردند .در نتيجهی آن
صعود و نزول ملتھا ،بلنديھا و پستيھای بسياری را سبب شده تعادل و برابری كنونی را بوجود آوردهاند .برابری صلح
است .
در اصل قرار بود كه آدم و حوای كامل متمركز بر عشق راستين خدا يكی شده ،بتوانند در يك ساختار روابط متمركز
برخدا بايستند .اين ساختار در نھضت ھماھنگ چھار پايهی اساسی ناميده میشود .به خاطر اينكه ما شيوهی تكميل چھار
پايهی اساسی را از دست دادهايم ،در ھر يك از اعصار تاريخی كه تا بحال از آن طی طريق كردهايم ،راھی برای تاسيس
صلح ،مدينهی فاضله و يك دنيای ايدهآل وجود نداشت .يك سرزمين ايدهآل از طريق انكار و سرپيچی از راه اصل بوجود
نمیآيد .
مسيحيت بمدت دوھزار سال در گردابی با فشارھای وصف ناپذير دورانی چون رنج و آزار تحت تسلط امپراطوری روم
توسعه يافت .چرا مسيحيت كه حتی روم را جذب كرد ،در طی چند دھه آزادی عشق دوران اخير آمريكا تنزل يافته و مقام
خود را از دست داده است؟ اين موضوع حيرت برانگيز است .مذھب يھود ايمان به خدا را آموزش میداد و تمامی
يھوديان به خدا عشق میورزيدند ،اما ھيتلر شش ميليون يھودی را قتل عام كرد .اين موضوع نيز يك معمای عميقی است.
پاسخ برای ھر دو موضوع آن است كه مذاھب به راھی نرفتند كه در اصل میبايست درآن گام برمیداشتند .در آخر
زمان ،اگر مردم برگزيده نتوانند با عشق راستين و اصيل خدا ھمراھی كنند ،راھی جز اين ندارند كه بعنوان پيشكشی در
برابر شيطان متالشی شوند.
بنابراين برای سازماندھی دوباره دادن به دنيا بر چه چيزی بايد تمركز كنيم؟ دانش پژوھان و تاريخ نويسان بسياری ھستند
كه آوای چنين چيزی را سر دادهاند ،اما ما به كسی نياز داريم كه بتواند دنيا را رھبری و ھدايت كند .چنين شخصی چگونه
بايد ما را راھنمائی كند؟ چه چيزی را بايد تعليم بدھد؟ مردم صالحيت دار بسياری ھستند كه میتوانند نحوهی زيستن
متمركز بر سياست و قدرتھای سياسی را به ما آموزش بدھند .اين نكته كه آنھا قادر نيستند ما را بدرستی رھبری و ھدايت
كنند بخاطر ناقص بودن يا فقدان قدرت مالی آنھا نيست .بلكه بواسطهی آن است كه آنھا نظامی از عشق ارائه نمیدھند كه
بتواند با خدا و ايدهآل او پيوند بخورد .اگر ما حقيقتی را بيابيم كه بر اساس آن نظم اصيل عشق و اساس صلح بتواند در
سطح جھانی گسترش پيدا كند ،آنگاه برای اولين بار ذات اصيل ما میتواند روی آرامش را ببيند .
آغاز و پايان عشق راستين بايد مشابه و يكی باشد .وجود يك شخص كه بتواند قلبش را بطور مستقيم به بھشت و زمين
پيوند زند بسنده خواھد بود .صلح از يك قلب عشق راستين نشات میگيرد ،آنگاه چه روی خواھد داد؟ آنگاه ھستی با يك
قلب لبريز از شادی دوست ما خواھد شد .اگر ما از چنين قلب راستينی برخوردار باشيم ،آنگاه وقتيكه با جھان ھستی
روبرو میشويم گسترهی بيكران آن در درون روح ما به جريان خواھد افتاد .در آينده در چه وضعيت و چه حالتی دنيای
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ايدهآل برای بشريت فرا خواھد رسيد؟ اگر نحوهی صحيح استفاده از آالت تناسلی بطور واضح بيان نشود دنيا محكوم به
نابودی است و ما ھرگزبه يك دنيای صلحآميز دست نخواھيم يافت .
به روم و آمريكا توجه كنيد :تنزل اخالقی اياالت متحده بواسطهی فقدان پول و قدرت مالی نيست ،بلكه به خاطر آن است كه
آنھا تا به اين زمان قادر نبودند كه اساس ،نحوهی آفرينش و چگونگی مالكيت آالت تناسلی را بفھمند .آنھا به خاطر شيطان
نتوانستند به چنين آگاھی دست پيدا كنند .برای آشكار سازی اين موضوع و پاكسازی تمامی فسادھای ناشی شده از آن
شيطان خائن و بدنھاد در سطح جھانی ،من آمدهام و با برافراشتن پرچم خود بنام والدين راستين به پيش تاختهام.
در حين وزش بادھای سرد ناحيهی سردسير به مناطق گرم و معتدل ،ميوهھا و برگھای درختان ريخته و آنھا لخت
میشوند .در زمستان ميوهھای درختان می ريزند ،اما باد با ھمهی سختی جريان وزش خود نمیتواند به بذرھای
زندگیبخش دست پيدا كند .بسان اين بذرھا كه چنين سختی و قدرت رويش را نشان میدھند ،يك باغ بھاری نوين صلح
برای بشريت كشف خواھد شد .ھمانطور كه باغ بھاری رھائی و اميد كشف شده است و ھمانطور كه بذرھای زندگی نوين
در زمين در اين عھد نوين بشری كاشته شده است ،بيائيد باتفاق به منطقه گرم و معتدل رھائی ،يعنی جائيكه در آن
زمستانی نيست ،نقل مكان كنيم كه اين با آموزشھای نھضت ھماھنگ بطور كامل برابری میكند.
برای بھبود و باال رفتن وجودمان بايد از راه سختی و رنج طی طريق كنيم .آيا اتحاد شمال و جنوب كره امری ساده و
آسان است؟ آيا متحد ساختن وجود خودمان آسان است؟ ھر چند ممكن است كه بتوانيم در مسير اتحاد شمال و جنوب به
پيش برويم ،ھنوز در نيل به اتحاد درونی خودمان پيروزی كسب نكردهايم.
اگر مسير و جھتی كه دنيا پيش گرفته است بشكل درونی متحد بوده و بتواند تمامی گذشته ،حال و آينده را در بر گيرد ،اميد
برای ايجاد اتحاد در ھر زمانی وجود خواھد داشت .اين ھدف از طريق يك اتحاد و صلح نائل خواھد آمد .يك صلح و نه دو
صلح .چه زمانی شما میتوانيد خودتان را متحد كنيد؟ آيا ما بدون اتحاد درونی صالحيت حاكميت بر يك دنيای متحد را
داريم؟ چنين امری بطور منطقی بواقعيت درنخواھد آمد .در پی مشخص كردن اساسیترين مشكالت ،موضوع اتحاد از
مسائل بسيار جدی است .اين موضوع يك موضوع تاريخی تمامی جھان ھستی است .
اگر كشوری از بين برود ،مسئلهی مھمی نيست .در زمان آدم كشور وجود نداشت ،برای او اداره كردن خانوادهاش كافی
بود .اگر خانواده او بی عيب و نقص باقی می ماند كافی بود .سرانجام قضيه برمیگردد به موضوع اتحاد وجدان با وجود
جسمی و ھمينطور اتحاد خانواده .از ديدگاه جھانی ،موضوع آن است كه آيا يك زوج میتوانند يگانه بشوند ،آيا يك مرد و
زن میتوانند يكی شوند .اگر به چنين چيزی دست پيدا كنيم آنگاه دنيا جايگاه صلح خواھد شد .مشكالت دنيا اگر با عشق
راستين حل و فصل شوند ،مسئلهی بزرگی نخواھند بود .اگر شما به اتحاد روح و جسم نائل شويد ،اگر والدين و فرزند با
ھم متحد شوند و اگر بين زن و شوھر و ھمچنين بين فرزندان اتحاد وجود داشته باشد ،ما به دنيای صلح دست خواھيم
يافت.
ھمانطور كه اين دنيا يك دنيای پليد و درگير جنگ است ،ھمه چيز در آن در يك وضعيت جنگی بسر میبرد .علت آن است
كه روح با جسم درگيری دارد ،و درگيری و ناسازگاری مرد و زن يك معيار قابل پذيرش شده است .پايه برای صلح در
كجای اين دنيا است؟ نه در كره ،نه در ژاپن ،نه در جھان و نه در بھشت بلكه در درون وجود فرد میباشد .اگر ما قادر
نباشيم كه بين روح و جسم درگير جنگ صلح بوجود آوريم ،صلح جھانی ھرگز وجود خارجی نخواھد يافت.
بنابراين ما چه بايد انجام بدھيم تا صلح جھانی فرا برسد؟ شرط اساسی نيل به اساس يگانگی است .اگر ما نتوانيم آن را
بيابيم ،دنيای متحده برای ھميشه دور از دسترس خواھد بود .به ھمين خاطر وقتی كه از خود میپرسيم كه قبل از ايجاد
اتحاد در درون خانواده ،آيا روح و جسم خود ما در اتحاد است ،در میيابيم كه چنين نيست .بين روح و جسم درگيری و
ناسازگاری وجود دارد ،اينطور نيست؟ وقتيكه يك زوج )شوھر و زن( با ھم درگيری دارند اميد ،صلح و شادی وجود
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ندارد .در پايان روح و جسم به دو پاره تقسيم شده و زوج به چھار پاره )دو روح و دو جسم( تقسيم شده و بين تمامی آنھا
درگيری و ناسازگاری شكل میگيرد .
نھضت ھماھنگ شما را به يك سيستم و منطق سازماندھی شده مسلح میكند كه ھيچ مذھب يا ايدئولوژی ديگری نمیتواند
از آن تقليد كند .نھضت به شما آموزش میدھد كه با يك اتحاد درونی برانگيخته شده از عشق راستين خداوند برای ديگران
زندگی كنيد و اين میتواند اساس صلح برای افراد ،خانوادهھا ،قبايل ،نژادھا ،ملتھا ،دنيا و سرانجام جھان ھستی باشد.
ايدهآل والدين راستين آن است كه تمامی مردم در عشق راستين با خدا متحد شده ،با ايجاد يك دنيای صلحآميز ،اميد بخش و
شاد بھشت و زمين را متحد سازند .ھيچ احدی با اين ايده مخالفت نمیكند و ھمه خواھان چنين چيزی ھستند .
با اين توصيفات دنيای آينده چگونه دنيائی خواھد بود؟ امروزه تمامی مردم ساكن بر روی زمين صرفنظر از نوع جنسيت
و ميزان سنی ،در پی اتحاد جھانی ھستند .آن اتحاد جھانی يك دنيای درگير جنگ نيست بلكه يك دنيای صلح و آزادی بدون
جدائيھای ملی ،مبارزات نژادی و مرزھای شكل گرفته از تفاوتھای فرھنگی است .مردم دنيا در مطابقت با يك حوزهی
فرھنگی متحد در آرزوی نيل به يك كشور صلح و آزادی ھستند .يك دنيای صلح درواقع يك دنيای اتحاد میباشد .برای
ھدف قرار دادن يك دنيای صلح نه دو راه بلكه فقط يك راه وجود دارد .دنيای اميد و صلح كه مرد و زن ،پير و جوان از
ته دل خواستار آن ھستند يك دنيای متحد است .
در درون ھر كشوری سازمانھای مختلفی را مشاھده میكنيم كه ھر كدام از آنھا دارای انديشهھا ،روش و اھداف
مخصوص بخود ھستند .با نگاھی به چشم انداز سياسی كره مشاھده میكنيم كه احزاب حاكم و مخالف )حزب اقليت( ھر
كدام میخواھند حزب خودشان را در مسير خواست خودشان ھدايت كنند .در اين صورت چند مسير مختلف وجود خواھد
داشت؟ مشكالت از اينجا ناشی میشود.
از طلوع تاريخ بشری ،انسانھای بيشماری برای دنيای صلح كار و تالش داشتهاند .اما تعداد آن افراد واجد شرايط برای
رھبری و ھدايت اميد بخش بشريت بسوی دنيای صلح آميز واال مقام فردا ،بمرور رو به كاھش گذاشته است .از كجا راھی
را آغاز كنيم كه در آن بتوانيم ساختار يك سيستم اجتماعی را تعيين كنيم كه به ورای تمامی بررسیھا و تحقيقات و عادات
عرفی برود؟ نقطهی آغاز بايد خدای راستين باشد .خدای راستين در آغاز مرد و زن را در طی مراحلی آفريد .اگر خدا
نتواند راه برای نيل به مقصد را دوباره كشف كند ،ما قادر نيستيم كه ايدهآل آفرينش ،تحقق ايدهآل يك دنيای صلح آميز را
بواقعيت درآوريم .
دنيای صلح آميز يك دنيای اتحاد است .اگر مرد و زن در مسير مخالف با راه خدا گام بردارند ،فرا رسيدن يك دنيای صلح
آميز امكان ندارد .نتيجه آن است كه اين دو مسير بطور اجتناب ناپذيری بايد يكی بشوند .
اگر ما در جھت نيل به دنيای متمركز بر خدای راستين به ورای دنيای بشری برويم ،نمیتوانيم راه بسوی دنيای متحد و
صلح آميز را كشف كنيم .تاسيس استاندارد صلح در دنيای روح و جسم از مھمترين و اساسیترين چيزھا در زندگی است .
روح با جسم در حال درگيری و ناسازگاری است ،با توجه به اين نكته استاندارد صلح در كجا است؟ نه در دنيا ،و نه در
كشور يا در مذھب .شما در مقام رھبران مذھبی ،بايد بتوانيد به اتحاد مطلق روح و جسم نائل آمده استاندارد صلح را در
درون خودتان بوجود آوريد .ھدف تمامی تعاليم ،تمامی آموزشھا و تمامی انديشهھای بشری برای تحقق يگانگی بين روح و
جسم میباشد .
به ھمين خاطر شما میتوانيد به تعاليم ھر مذھبی ايمان داشته باشيد ،شما میتوانيد يك رھبر مذھبی با شكوه بوده و يا
بعنوان يك مقدس بزرگ بر دنيا حكروائی كنيد ،اما قادر نخواھيد بود كه در اين حوزهی سقوط كرده به اتحاد روح و جسم
مشابه با اتحاد خدای ابدی دست پيدا كنيد .
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مسئله اين است كه در حوزهی قلبی فردی ،اگر من ريشه صلح عشق را راستين استوار نسازم ،آنگاه مذھب ايدهآل و بھشت
رويائی بيش نيستند .برای حل اين مشكل متمركز برخدا ،اساس اتحاد در حوزه فرزندان خدای راستين يافت میشود .جسم
و روح خدا در درگيری ناسازگاری نيستند .
حال چرا روح و جسم بشر در درگيری ناسازگاری ھستند؟ پدر ،پادشاه صلح و پسر بايد با ھم متحد بشوند تا اتحاد روح و
جسم بتواند بواقعيت درآيد .سرچشمهی صلح از رابطهی پدر -پسر متحد شده در نسب خونی ،زندگی و عشق راستين خدا
آغاز میشود .در جائی كه پدر و پسر يكی میشوند ،نسب خونی ،زندگی و عشق راستين نيز بايد يكی و يگانه شوند .
ما انسانھای سقوط كرده بطور حتم بايد خدای اصيل و محيط ايدهآل حوزهی بھشتی را بشناسيم .اگر ما برای اتحاد با خدا
تالش جدی داشته باشيم ،بطور حتم راه بسوی بھشت گشوده خواھد شد .اين آغاز دنيای صلح آميز و ھمچنين لذتی است كه
يك پدر و پسر متحد شده در تمامی سطوح فردی تا خدا تجربه خواھند كرد .بنابراين والدين راستين بعنوان نجات دھنده در
ظھور دوباره ،ھمه چيز را در بھشت فروزان ساخته و با دنيای روی زمين متحد خواھند ساخت .آنھا پادشاھی بھشتی را
بر روی زمين و در دنيای روح بواقعيت درخواھند آورد.
نسب خونی ،زندگی و عشق راستين توسط والدينی راستين بر روی زمين آموزش داده شده است .تمامی مقدسين ،بزرگان
و ھمگان در دنيای روح خواھان چنين چيزی ھستند ،اما اين امر از طريق مردمی كه چگونگی حوزهی يگانگی با والدين
راستين را بر روی زمين آموختهاند به انجام خواھد رسيد .آنگاه پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در دنيای روح تاسيس
خواھد شد.
مردم دوستداشتنی سرزمين پدری و ھفتاد ميليون مردم تماشاگر اين مراسم در تمامی نقاط مختلف جھانی! شما براستی
مردمی متبرك ھستيد ،زيرا شما به استقبال عھدی میرويد كه در آن والدين راستين تمامی بشريت ظھور كرده است،
عھدی كه شبه جزيرهی كره بجای شمشير و تفنگ با عشق راستين و حقيقت متحد خواھد شد ،عھدی كه تمامی مذاھب تحت
تعليمات والدين راستين با يكديگر متحد خواھند شد ،و عھدی تاريخی و مشيت شده كه در آن مقدسين و اجداد ما میتوانند
از دنيای روح بر روی زمين نازل شده و بطور مستقيم با ما رابطه برقرار كنند.
مايل ھستم تا در اين فرصت پيامھای عيسی مسيح و ديگر مقدسين را به شما معرفی كنم كه در آن اصرار دارند تا ما به
ورای تمامی مرزھای نژادی ،ايدئولوژيكی و ملی رفته و دنيای صلح را بسازيم .لطفا ً اين پيامھا را از طريق كتابھائی كه
در اين مورد ارائه شدهاند مورد مطالعه قرار دھيد.
اميدوار ھستم كه شما يك زندگی سراسر شادی و صلح ھمراه با والدين بھشت و زمين در پادشاھی ابدی بر روی زمين و
در دنيای روح داشته باشيد ،جائيكه در آن ھمه اعضای يك خانوادهی بزرگ عشق راستين ھستند.
عميقا ً دعا ميكنم كه شما خانوادهی شما كشور شما و دنيا از بركات بيكران خداوند لبريز شود.
متشكرم .
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