خدا ،ريشهی بنيادين صلح
دكتر ھاك جا ھان مون
تور سخنرانی كره ،ژاپن ،و آمريكا
اوت و سپتامبر سال دوھزار و دو
ھفت ميليون نفر برادران و خواھران سرزمين پدری!
ھفتاد ميليون نفر مردم دنيا! و ھفتصد ميليون زوج بركت گرفته
در دنيای روح!
ما سرانجام به عھدی براستی تاريخی و مشيت شده گام
نھادهايم .عھدی كه در آن بخت و اقبال بھشتی بسوی ما سرازير
شده است و اين زمانی است كه ما در آن دنيای ايدهآل صلحآميز
را بر پا خواھيم كرد ،چيزی كه بھشت و زمين بمدت شش
ھزار سال در انتظار آن بودهاند .يعنی اينكه اكنون زمان تاسيس
پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در دنيای روح فرارسيده
است.
ھمانطور كه خداوند برای گسترش مشيت الھی در طول
تاريخ كار و تالش داشته است ،با توجه به دورهی زمانی و
حوزهھای فرھنگی متفاوت ،رشد مذاھب مختلفی را امکان پذير
ساخت ،انسانھا در درون اين حوزهھای مذھبی برای تحقق يک
دنيای صلح آميز بدون وقفه در تالش بودهاند.
با اينحال ،حتی امروز بشريت در رنج و عذاب مینالد،
چون قادر نبوده است خود را از تمامی انواع رفتارھای فاسد و
غيراخالقی رھا سازد .به ھمين شكل مردم امروز از درك
چگونگی موقعيت خودشان متحير میشوند ،وقتيكه درمیيابند در ريشهكنی جريانات غيراخالقی شكست خوردهاند ،چيزی
كه اكنون با تمامی قوا بسان طوفانی خروشان ھجوم آورده و با موجھای متالطم آنھا را جاروب میكند .اين تصويری است
كه انسان متمدن امروز از خود ترسيم كرده است.
آيا اين موضوع به آن معنا است كه برای ما بطور ابدی اميدی وجود ندارد؟ من به اتفاق شوھرم رورند سان ميانگ
مون زندگی خودمان را وقف ترويج كالم خدا كردهايم .اين پيامھای نبوی بعنوان حقيقتی مسلم در ورای محدوديتھای واقعی
محيط و عھد ما مورد تائيد قرار گرفتهاند.
من امروز يكبار ديگر با در دست داشتن پيامی از خدا به حضور شما آمدهام .باور داشتن يا نداشتن اين موضوع
چيزی است كه خودتان بايد تصميم بگيريد ولی من محكم و راسخ در اينجا در جايگاه خدا ايستادهام تا پيام او را به بشر در
آخر زمان برسانم .موضوع سخنان من “خدا ،ريشهی بنيادين صلح” است.
من خالصانه اميدوارم كه شما قلبتان را بگشائيد .من از شما میخواھم كه آن حكمت و فرزانگی را پيش گيريد كه در
خور دريافت متواضعانهی اخطار خدا به شما ساكنين آخر زمان ،دورهی مملو از نادانی و سرگردانی ،است.
در اصل قرار بود تا انسانھا در باغ عدن متمركز بر خدا از آزادی ،ايدهآل و صلح ابدی در لذت و شادی باشند .اما
بواسطهی سقوط اجداد ما ،آدم و حوا ،چنين دنيای اصيلی ھرگز تحقق نيافت.
از ھمان روزی كه سقوط روی داد ،يك تاريخ رنج و عذاب بر روی زمين آغاز شد .انسانھايی كه قرار بود با عشق
راستين و ايدهآل راستين زندگی كنند ،فاقد ايدهآل راستين شده و حتی نمیدانستند كه عشق راستين چه چيزی است .به اين
ترتيب انسانی كه قرار بود تا در يك محيط شادی بخش زندگی كند ،آن باغ شادی را از دست داد .انسانی كه قرار بود تا با
سر دادن آواز آزادی و صلح در برابر خدا بطور قلبی يكی شده ،برخوردار از كمال شادی ،شكوه و عظمت را به او
بازگرداند ،قادر نبود كه چنين ماھيتی را بتصوير بكشد.
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شيطان والدين راستين ما ،خانوادهی راستين ما و برادران و خواھران راستين ما را بی حرمت ساخت .او قبايل
راستين ،جامعهی راستين ،كشور راستين و دنيای راستين ما را آلوده كرد .اين ھمهی آن چيزی نيست كه از او سرزده
است .او كسی است كه خدا را مجبور ساخت تا شش ھزار سال گذشته تا به اين زمان را در بدبختی و عذاب سر كند.
سقوطی اينچنين آغازگر تاريخ مرگ بر روی زمين بود .از آن روز به بعد زمين به جای اينكه سرزمين تمام عيار صلح
بشود ،به سرزمين ناسازگاری مبدل شد و از آن روز كه مرگ بر روی زمين سايه افكند ،انسان به جای صلح به راه تاريخ
مرگ رفت.
بايد بدانيم كه ناسازگاری ممتد بين روح و جسم در درون فرد وجود دارد .بين اعضای خانواده نيز ناسازگاری
خانوادگی وجود دارد كه به ناسازگاری در سطح كشور و دنيا گسترش پيدا كرده است و امروز جائی را بر روی زمين
نمیتوان يافت كه از ناسازگاری آزاد و رھا بوده باشد.
بعبارت ديگر تمامی اين مسائل نتيجه و ثمرهی سقوط انسان میباشد .در ميان كشورھای بسيار جھان اين امكان وجود
دارد كه در محيطی ناسالم كشوری با بذر خوب داشته باشيم و ھمچنين در محيطی سالم كشوری با بذر بد داشته باشيم.
اگر تمامی اين دنيا بذری خوب میشد ،دقيقا ً بسان آنچه كه در ازل در نظر گرفته شده بود اين دنيا بر روی درخت
خوب بعنوان شكوفهای خوب در محيطی خوب رشد میكرد ،بدون ھيچ شكی امروز اين دنيا ،دنيائی صلحآميز ،دنيائی اميد
بخش و مطمئن برای آيندگان میشد.
اما بدبختانه اين دنيائی كه ھم اكنون ما در آن زندگی میكنيم ،دنيای صلح و دنيائی مطمئن برای آينده نيست ،بلكه
دنيای آميخته از خوبی و بدی است .در چنين موقعيتی محيط پليدی بيشتر از محيط خوبی قابل مشاھده است .در يك چنين
محيطی احاطه شده با پليدی ،ھر چند ھم كه بذر خوب باشد ،امكان برداشت ميوهی خوب وجود ندارد.
با مشاھدهی تاريخ بشری نيز چنين چيزی را خواھيم ديد ،اگر تك تك افراد شكل دھندهی جامعهی بشری نتوانند در
خوبی زندگی كنند ،جامعهی بشری نيز قادر به زندگی در خوبی نيست.
در صورت عدم وجود جريان عمل سقوط ،انسان باغ بھاری ايدهآل را بوجود میآورد و خود بعنوان موجودی مستعد
در دادن شادی به خداوند در اين باغ بھاری ايدهآل رشد میكرد .بدينوسيله بواسطهی انسان بالغ گلھای دنيای متمدن اصيل
به شكوفه مینشست .انسان در حين آفرينش اين دنيای متمدن از يك زندگی صلحآميز و شادی بخش برخوردار میبود.
بسان گردش ساالنهی طبيعت در طی چھار فصل ،تاريخ بشری نيز بايد از يك دورهی چھار فصل – دورهی بھاری،
دورهی تابستانی ،دورهی پائيزی و دورهی زمستانی – طی طريق كرده و ابدی بشود ،با اين ھمه بواسطهی جريان عمل
سقوط ،انسان نتوانست در جامعهی بشری عھد اميد ،آغازی شادی بخش و شكوھمند را مشاھده كند.
بعبارت ديگر قابيل و ھابيل فرزندان اجداد اوليهی بشری ،آدم و حوا ،فرزندان متولد شده متمركز بر عشق خدا
نبودند .قرار بود كه آدم و حوا نسب خونی راستين خدا را بوجود آورند ،ولی برعكس از طريق جريان عمل سقوط ،نسب
خونی شيطان را بوجود آوردند .به ھمين دليل فرزندانی كه آنھا بوجود آوردند فرزندان خدا نبودند بلكه راھی جز اين
نداشتند كه فرزندان شيطان پليد بشوند .به ھمين سبب ،عيسی در كتاب يوحنا )سورهی ھشت آيهی چھل و چھار( مردم را
مورد خطاب قرار داده و گفت“ :شما فرزندان پدر واقعیتان شيطان میباشيد و دوست داريد اعمال بد او را انجام بدھيد”.
آدم و حوا ،اولين اجداد رانده شده از حوزهی خدا ھستند .اما در اصل از خدا با اين مضمون بركت دريافت كرده
بودند كه “آدم و حوای دوستداشتنی! من شما را بعنوان سرور باغ عشق ،ھدف تمامی جھان ھستی و دنيای ايدهآل آفرينش
آفريدهام ،شما سرور ،والدين و پادشاه صلح و شادی ھستيد ”.و آدم میبايست بطور ابدی در ميان تمامی نسلھای بشری
پادشاه زمين و بھشت میشد.
بدنبال آفرينش بھشت و زمين و شكل گيری ايدهآل خدا و انسان ،اينكه نخستين سرور راستين ،والدين راستين و پادشاه
راستين چه كسی میتوانست باشد ،پاسخ كسی جز آدم اولين جد ما نبود.
در اين صورت ،چه چيزی انسان را به راه ھولناك سقوط سوق داد؟ در يك عبارت ساده ،سقوط زمانی شكل گرفت
كه انسان ديدگاه متمركز بر خود را پيشهی خود ساخت .اين چيزی جز افكار و رفتار بينھايت خودخواھانهی امروز نيست،
راه زندگی كه آشكارا محيط اطراف مان را با ناپاكيھا آلوده ساخته است .اين اولين قصوری است كه ما را در مسير سقوط
به پائين كشيده است.
من از اين رفتار قابل سرزنش سخن میگويم كه مردم قبل از انديشيدن در مورد موقعيت و وضعيت ديگران ،به
منفعت و راحتی خودشان میانديشند .من به طرز تلقی شرمآوری اشاره میكنم كه مردم بدانوسيله در پی نجات خود ھستند
بدون اينكه به مرگ و زندگی ديگران توجھی داشته باشند .اينھا آثار بجا ماندهی رفتاری است كه به ارمغان آورندهی سقوط
بود .وليكن چنين چيزی ھدف اصيلی نبود كه خدا در آغاز آفرينش طرح ريزی كرده باشد .خدا خواستار چنين دنيائی نبود،
انسان نيز متولد شدن و زيستن در يك چنين دنيائی را طلب نمیكرد.
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بنابراين خدا پاكسازی اين تاريخ حزنانگيز و بازگشت به دنيای صلح ،دنيای شادی ،دنيای آزادی و دنيای خوبی
مورد نظر را ھدف خود قرار داده و به دست و پنجه نرم كردن با اين دنيای سقوط كرده پرداخت .اين دقيقا ً ھمان راه
بازسازی يا راه مشيت الھی برای رستگاری میباشد.
بشريت با اينكه بازماندگان آدم و حوای سقوط كرده شدند ،ولی بواسطهی باقی ماندن ذات اصيل خواھان دنيای اصيل
در وجود ھر فردی ،آنھا در تمامی طول تاريخ در پی دنيای مورد نظر خدا بودهاند .اين آرزوی موعود امروزه بعنوان يك
ايدهآل باقی مانده است كه نمیتوان آن را ناديده گرفت.
خدا با توجه به اوضاع و احوال ھر عھد ،به بشريت فرصت دريافت ايدهآل و قلبی نوين را داده است و به اين ترتيب
تا به اين زمان بارھا و بارھا مشيت خود را به پيش برده است.
اگر وجودی مركزی با صالحيت به حركت درآوردن بھشت و زمين متمركز بر اين ايدهآلھا پديدار نشود و اگر
مردمی كه بتوانند ھمراه با آن شخص مركزی ،حول و حوش محور بھشت و زمين به گردش درآيند ،پديدار نشوند ،آنگاه
آزادی ،صلح راستين و ديگر ايدهآلھا ھرگز بر روی زمين تحقق نخواھند يافت ،در اين صورت چيزی جز تحمل راه
بازسازی از طريق غرامت به حدی غيرقابل تصور نصيب بشريت نخواھد شد.
خدا به خاطر چنين شرايطی نمیتوانست در شكوه و جالل در پی ما باشد .ھمينطور نمیتوانست در صلح ،آزادی و
ايدهآل به جستجوی ما برآيد .برعكس او تنھا با پيش گرفتن راه صعبالعبور پيشكش قربانی میتوانست به جستجوی ما
بيايد .اين امر بخاطر راه بازسازی از طريق غرامت بود.
اگر آن زمان فرا نرسد كه ما بتوانيم غم و اندوه قلب خدا را بزدائيم ،لحظهای كه بتوانيم قلب او را لمس كنيم ،مشاھده
ی صلح در ميان ابناء بشری و البته به نتيجه رسيدن ايدهآل آفرينش خدا بر روی زمين غير ممكن خواھد بود.
ما مسئول آزادی خدا از اين غم و اندوھی ھستيم كه بسان صخرهی عظيمی در قلب او خانه كرده است .اما امروز
متاسفانه روحانيت و معتقدان به عيسی در برابر اين حقيقت كور و كر ھستند .ما بعنوان انسانھای سقوط كرده بايد به حالت
قبل از سقوط بازگرديم .بعنوان انسانھائی كه خدا را از دست دادهاند بايد به وضعيتی بازگرديم كه در آن با خدا بودهايم و
بعنوان انسانھائی كه والدين راستين بشری را از دست دادهاند بايد به وضعيتی بازگرديم كه در آن با والدين راستين بودهايم.
ما بايستی در مقام فرزند ،در باغ صلح متمركز بر خدا و والدين راستين زندگی كنيم و عدم نيل به آن جايگاه امری
نادرست خواھد بود .تحقق اين ھدف چيزی است كه امروز مفھوم “مشيت رستگاری” را برای باقی ما گذارده است .خداوند
قادر متعال چه استراتژی را برای تغيير اين دنيای جھنمی به يك دنيای صلحآميز بكار میگيرد؟ در اصل ،اگر انسان سقوط
نكرده بود ،روح و جسم ما متمركز بر عشق خدا بوده و با يكديگر در وضعيت ناسازگاری بسر نمیبردند .اما بواسطهی
سقوط در جايگاھی متضاد با يكديگر قرار گرفتهاند .به ھمين خاطر خدا بارھا و بارھا تالش كرد تا مراحل تاريخ را
بازسازی نموده ،به صلح جھانی نائل آمده و زمينهای برای استقرار خود بوجود آورد .ضروری است كه ما از اين
موضوع آگاه بشويم كه برای انجام اين ھدف ،خدا از طريق قواعد و تشريفات خستهكنندهی مذھبی ،يك تاريخ سراسر
فداكاری و درد و رنج را با نام تاريخ رستگاری يا تاريخ بازسازی رقم زده است.
وليكن اگر ما بدون تاسيس استاندارد قلب به يك دنيای ايدهآل نائل بشويم بايد در يك مقطع زمانی خاصی ھمه چيز را
دوباره سازماندھی كنيم .ھر چقدر ھم ايدهآلی واال داشته باشيم ،ھر چقدر ھم برای به ارمغان آوردن دنيای صلحآميز قدرت
واالئی داشته باشيم ،اگر فردی كه با انديشهی بسيار به آن دنيا نظر دوخته و خود را با چگونگی گردش آن يگانه ساخته
باشد ،فاقد استاندارد ضروری قلب باشد ،ھيچگونه ارتباط اطمينان بخشی با آن دنيای موعود نخواھد داشت.
ھدف موجودات جھان خلقت كه از جانب آفرينندهی مطلق خلق شده و از او عشق دريافت كردهاند ،يكی شدن با
آفريننده است .بنابراين اگر قرار است كه انسان ،سرور جھان آفرينش در مقام فاعلی قرار بگيرد ،بدون ھيچ ترديدی
بايستی تجسم قلب خدا بشود .چنين قلبی يك گواھی برای تصديق رابطهی والدين -فرزند بين خدا و انسان است و صد البته
كه حلقهی ارتباطی بشريت با ديگر موجودات آفرينش نيز میباشد.
با اين ھمه برای نيل به چنين دنيای ايدهآل صلحآميز يعنی بازسازی دنيای ايدهآل اصيل آفرينش ،بدون ھيچ ترديدی
بايد شرطھای غرامت برپا شود .ما بايستی از دورهھای پرداخت غرامت طی طريق كنيم .منظور از “بازسازی از طريق
غرامت” چيست؟ ھر وقت چيزی موقعيت اصيل خود را از دست بدھد ،آنگاه برای بازسازی به مقام و موقعيت اصيلش
بايد شرطھای خاصی برپا شود كه برپائی چنين شرطھائی را بازسازی از طريق غرامت میناميم .ما شاھد آن ھستيم كه
مردم بطور عمومی به عبارت “غرامت” اھميت خاصی نمیدھند ،زيرا بدرستی از معنای آن آگاھی ندارند.
اگر تنھا بھشت و زمين ،خدا و ما وجود میداشت ،در فرھنگ لغت نيازی به كلمهی “غرامت” نمیبود .بواسطهی
شيطان ،مسبب سقوط اولين اجداد بشری ،اين كلمه در فرھنگ لغت ما قرار گرفت .اگر شيطان وجود نمیداشت نيازی به
غرامت نبود ،نيازی به عبارت “اتحاد مذاھب” نبود كه اكنون ما آن را با تمامی قدرتمان اعالم میكنيم و دنيائی فاقد نياز به
عبارتھايی چون “آزادی خدا” يا “آزادی بشريت” و ديگر عبارتھای مشابه شكل میگرفت.
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چون سقوط به ارمغان آورندهی ويرانی زندگی بشری ،تاريخ شكست ،اضطراب و تاريخ جنگ بود ،برای پاكسازی
اين تاريخ و حل و فصل مشكالت بنيادی ،ما بايستی در جھت نيل به آن سرچشمه اصيل ،يك زندگی عشق راستين شكل
گرفته برای خاطر خدا ،بشريت و تمامی آفرينش را پيش بگيريم .بدون چنين چيزی ما قادر به يافتن سرچشمهی صلح
نيستيم و بدون سرچشمهی صلح ،دستيابی به دنيای صلح غير ممكن خواھد بود.
حضرت عيسی در ظھورش بر روی زمين چه كرد؟ او در عين رودروئی با فشارھا و سختیھا و گام نھادن در راه
صليب ،عشق خود را به مردم اعالم كرد .او كسی است كه متمركز بر عشق صليب به پيش رفت .عشق بمعنای دريافت
كردن نيست ،بلكه او حتی در برابر دشمنان گفت كه آنھا را دوست میدارد.
در زندگی شما نيز ھمينطور ،بايد جھت خود را از “نياز به دريافت عشق” به “نياز برای دادن عشق” تغيير دھيد و
آن لحظه كه اين استاندارد جھانی شد ،دنيای صلحآميز فرا خواھد رسيد .در جائيكه احساسات مردم تنھا بر دريافت عشق
تمركز كرده باشد دنيای صلحآميز ھرگز وجود نخواھد داشت .والدين ما تنھا والدين ما نيستند ،برادر و خواھر ما تنھا
برادر و خواھر ما نيستند ،فرزندان ما نيز تنھا فرزندان ما نيستند .اگر شما شخصيتی بشويد كه احساس كند تمامی مردم
والدين او ،برادر و خواھر او و فرزندان او ھستند و با آنھا چنين رفتار كنيد ،آنگاه قادر نخواھيد بود كه به سيل عظيم مردم
سرگردان اين دنيای مرگ نظر دوخته و اشك نريزيد.
وقتيكه دختران و پسران جوان را مشاھده میكنيد كه در عياشی و مواد مخدر غوطهور ھستند ،اين اجبار را در
خودتان احساس میكنيد كه تمامی زندگی خودتان را برای نجات آنان وقف كنيد ،بگونهای كه آنھا فرزندان خود شما ھستند.
اين يك نشانه از عشقی ناخودآگاھانه است كه نه در پی گرفتن بلكه در پی دادن میباشد.
اتحاد شرط اوليه برای آزادی و صلح است .برای لحظاتی به زندگی يك شوھر و زن توجه بفرمائيد .اگر آن دو يكی
نشوند ،چگونه میتوانند آزادی زناشوئی راستين را تجربه كنند؟ اگر شوھر و زن يكی نباشند ،آنگاه اميدی برای ايجاد
ھماھنگی در خانواده وجود نخواھد داشت و صلح در آن خانه يك رؤيای غيرممكن خواھد شد.
تا زمانيكه ما نتوانيم در ميان افراد ،خانوادهھا و البته در سراسر دنيا انسانی مستعد بسازيم كه بتواند اعالم كند
كه “عشق گرفتنی نيست بلكه دادنی است” ،دنيای متحده و جھان صلحآميز بوجود نخواھد آمد .اگر در برابر خدای
تغييرناپذير انسانی متغير بشويم ،به خدا توھين كردهايم و اگر در برابر عشق تغييرناپذير ،عشقی متغير را به اجرا
درآوريم ،به تقدس عشق بیحرمتی كردهايم .ما بايستی خود را با استانداردی مسلح كنيم كه از طريق آن بتوانيم با خدا در
اندوه و شادی سھيم بشويم ،در نقطهای تغييرناپذير پايه برای صلح در قلبمان را برپا نموده ،و ھمينطور زمينه برای آزادی
و شادی را بوجود آوريم.
اينگونه متمركز بر آن استاندارد ،بايد حركتی برای نيل به تسلط تمام عيار بر جسم ما شكل گرفته و استعدادی راستين
در درون ما برای متحد ساختن دنيا بر روی زمين طلوع نمايد .حركت جھانی نوين شكل گرفته توسط عيسی چنين حركتی
بود.
اين سخنان ،آخرين اخطارھای آخر زمان از جانب خدا به بشر غرق در آبھای گلآلود دنيای فاسد ھستند و اين
وظيفهای مقدر شده برای ھمهی ما است .اين موضوع نه سرنوشت ما بلكه تقدير ما است .تقدير متغير نيست .سرنوشت
میتواند با كار و تالش فرد تغيير يافته و دوباره سازماندھی شود ولی نمیتوان تقدير را تغيير داد .تقدير مشيتی مطلق و
تغييرناپذير است.
عزيزان! در زندگی بر روی زمين كسی وجود نداشته است كه الاقل يكبار در پی سرچشمهی صلح و شادی نبوده
باشد .سرچشمهی صلح و شادی كجا است؟ اين سرچشمه در كشور آمريكا ،يا كشور كره و يا سازمان ملل نيست .مشكل
چيست؟ موضوع اساسی آن است كه انسان ھمراه با روح و جسم ناسازگار ،چگونه میتواند در درون خود از صلحی
جھان شمول برخوردار بوده و بسوی دنيائی شادیبخش گام بردارد؟
آتش توپخانهی يك جنگ شش ھزار ساله در قلب كوچك ما ھمچنان شعلهور است .جنگ جھانی اول نبردی ھولناك
بود و البته جنگ دوم جھانی نيز نبردی دھشتناك بود .اگر چه چنين جنگھائی بطور نسبی رويدادی كوچك در يك دورهی
بزرگ ھستند ،ولی ھيچكدام از اين دو جنگ بيش از پنج سال دوام نداشتند.
تضاد و درگيری موجود بين روح و جسم در درون ھر كدام از شما بدترين نوع جنگ میباشد .اين جنگی است كه
پايانی نمیشناسد و نتيجهی اجتناب ناپذيرش فساد و تباھی را در ما ھر چه بيشتر تسريع میكند .ھر كسی آتش گلولهھای
توپخانهاش را بسوی خود گشوده است .يعنی اينكه رو در روئی روح و جسم به جنگ سھمگين حوزهی خوبی و پليدی بين
خدا و شيطان مبدل شده است.
اما چگونگی آزادی انسان گرفتار در درون اين فضای مه آلود و در پشت اين ديوارھای بسته موضوع اساسی است.
به وزش بادی نياز است كه بتواند اين مه را براند و نيروئی كه اين ديوار سربفلك كشيده شده را فرو ريزد .اين دورهی
جنگ و تكاپوی ما میباشد.
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بايد بر خواب غلبه كرد ،بر گرسنگی نيز بايد غلبه كرد و پس از آن غلبه بر اميال جنسی غيراصولی بايد انجام شود.
به ھمين دليل رورند مون ،در تمامی دورهی زندگی خود اين شعار “قبل از تسلط بر جھان ھستی ،بايد بر وجود خودمان
تسلط كامل داشته باشيم” را پيش روی خود قرار داده و جنگاورانه به پيش رفت.
در كتاب مقدس بشر امروز را “يتيم” نام نھاده است .كشور نيز “ملت بی صاحب” ناميده شده است .آيا تا بحال  -در
ھر شرايطی -روح شما لحظاتی متبرك با صلحیآرامش بخش را تجربه كرده است؟ آيا برای كشور شما مالك و صاحب
وجود دارد؟
به اوضاع و احوال واقعی زندگی روزمرهی خود توجه كنيد .آيا میتوان ميھن پرستی راستين را يافت كه بتواند اين
كشور و اين ملت را براستی دوشت داشته ،به آن زندگی داده و اتحاد آن را به واقعيت درآورد؟ آيا كسی میتواند به جوانان
فاسد و بيمار اين كشور انديشه و ايدهآلی را ارائه داده و نشان بدھد؟
براستی به جز اين راه رقتانگيز ،صعب العبور و تحريم شده راه ديگری وجود ندارد .سرچشمهی تمامی چنين
چيزھايی عدم دستيابی تك تك ما به استاندارد روح واحد ،جسم واحد و قلب واحد است .بدون اتحاد روح و جسم ،چگونه
میتوان به ھماھنگی خانوادگی و ھمينطور صلح ملی و جھانی نائل آمد؟
ميل و آرزوی روح ما در نيل به اتحاد ،صلح و شادی يك حقيقت تغيير ناپذير و ابدی است .اما مشكل جسم است.
جسم بمثابهی جايگاه و خانهی روح ،بر اساس فرمان روح عمل نكرده است ،ھر لحظه فكر خود را تغيير داده است ،جھت
خود را عوض كرده است و از خود چھارچوبی ساخته است كه بدرستی نمیتوان با آن سروكار داشته باشيم.
چھارچوب جسم ما حوزهی پادشاھی شيطان میباشد به ھمين دليل پل مقدس با اين گفته به سوگواری نشسته بود“ :
در درون من روح و جسم من با پيروی از دو قانون در ناسازگاری ھستند .آه كه من چه فرد بدبختی ھستم .آيا كسی وجود
دارد كه مرا از اين محنت و سرگردانی نجات بدھد؟”
با نگاھی عميق به وجودمان ،عناصری را مشاھده میكنيم كه با مد نظر داشتن دو ھدف جداگانهی خوبی و بدی در
حال فعاليت ھستند .اگر روحی با نيت خوبی وجود دارد ،درست در نقطهی مقابل آن جسمی با نيت بدی نيز وجود دارد.
اگر اين مسئله حل و فصل نشود ،حاكميت جسم بر وجود ما ھمواره با آن ھيبت ھيوالگونهاش در طول تاريخ وجود خواھد
داشت .بيانات حاكی از سوگواری پل مقدس اشاره به اين موضوع می باشند.
عزيزان! دستيابی به صلح جھانی در راه جنگ حاصل نمیشود .پول ،قدرت و دانش نيز حالل اين امر نيستند .قدرت
سازمان ملل نيز قادر به انجام چنين چيزی نيست .اميال خودخواھانهی افراد و جستجوی عاجزانه برای كسب منفعت فردی
در سطح سازمان ملل به ھيچوجه نمیتواند پايهای برای انجام اين امر بشود .تا زمانيكه طبيعت سقوط كرده در وجود ما
باقی مانده باشد ،صرفنظر از اينكه فرد تا چه اندازه آواز ايدهآلھا را سر میدھد و يا برای نيل به صلح فرياد میزند ،تاريخ
ھمواره با درگيری و آشفتگی در سردرگمی خواھد بود .به ھمين دليل اين نتيجه حاصل شده است كه تا ريشهكنی كامل
طبيعت سقوط كرده ،راه صلح كشف نخواھد شد.
استاندارد صلح جھانی در دور دستھا ،در انتھای تاريخ نيست ،بلكه در جائی است كه ھر كدام از ما میتواند روح و
جسم ناسازگار خود را متحد سازد .ھر چه اختالف و شكاف بين روح و جسم بيشتر باشد ،درگيری و درد و رنج حاصله
از آن نيز وسيعتر خواھد بود.
روح پست نگھبانی خدا و جسم خط مقدم جبھهی شيطان است .بنابراين الزم است تا ما فاصلهی بين اين دو را كم
كرده و آنھا را از انفجار در يك رودروئی دور نگه داشته و سرانجام آنھا را متحد سازيم .ما برای بيرون كشيدن تمام عيار
ريشهی طبيعت سقوط كرده و نيل به قلبی واحد و يگانگی روح و جسم ،به والدين راستين نياز داريم .ما تنھا از طريق
مالقات والدين راستين ،يعنی كسانيكه میتوانند نسب خونی شيطانی به ارث رسيده از جانب والدين دروغين را از ميان
بردارند ،میتوانيم اين نسب خونی به ارث رسيدهی اجباری را ريشه كن كنيم .ما بايستی به مالقات والدين راستين شتافته،
از آنھا حقيقت عشق راستين را دريافت كرده و با زيستن برای ديگران يك زندگی عشق راستين را پيشهی خود كنيم.
عزيزان! برای لحظاتی به جھان نظر بيافكنيد .میدانيم كه مشكالت بسياری از درگيری بين شوھر و زن گرفته تا
مشكالت درونی و بيرونی يا جنگھای ملی وجود دارند كه تعداد و چگونگی آن ورای انديشهھای ما است .به ھمان نسبت
زمينه و داليل بسياری ھم برای شكلگيری آنھا وجود دارد .اما در بررسی عميق و ريشهای مسائل ،مشكل موجود بين مرد
و زن نتيجه میشود.
براستی نمیتوان انكار كرد كه با نقبی به درون مشكالت ،ھر چقدر ھم كه بزرگ باشند ،سرانجام در میبابيم كه ھمه
ی آنھا از مسئلهی درگيری مرد و زن آغاز شدهاند .يعنی اينكه مشكل خانوادگی گسترش پيدا كرده و به سطوح مختلف
جامعه ،كشور و دنيا سرايت كرده است .بنابراين اگر ما فقط میتوانستيم مشكالت موجود بين مردان و زنان در ھر
خانواده ،جامعه ،كشور و در سطح جھانی را حل و فصل كرده و يك الگوی استاندارد تاسيس كنيم ،آنگاه دنيا ،دنيائی متحد
و صلحآميز ،يا ھمان دنيای ايدهآل اصيل آفرينش میشد.
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خدا در اصل درنظر داشت تا متمركز بر اولين اجداد بشری ،آدم و حوا ،يك دنيای صلح راستين بر روی زمين برپا
نمايد .اگر آنھا سقوط نكرده بودند و براساس خواست خدا رشد نموده و شخصيت خود را به كمال میرساندند ،آنگاه ھمراه
با بركت الھی يك خانوادهی ايدهآل شكل داده و پادشاھی بھشتی فاقد گناه و درد را بنا میكردند.
آن دنيا يك دنيای ابدی صلح میشد و انسانھا نسل اندر نسل نه فقط در مقام دختران و پسران مستقيم خدا با او ارتباط
میداشتند ،بلكه در رابطهی آزاد با اولين اجدادشان در دنيای روح ،از يك زندگی سراسر شادی لذت میبردند .اين دنيا،
دنيائی میشد كه در آن خوبی تسلط مطلق میداشت و مردم در دست زدن به گناه ناتوان میبودند .آيا در چنين دنيائی
امكان درگيری بين روح و جسم يا ناھماھنگی خانوادگی وجود میداشت؟ شيطان كه با پيش گرفتن راه خود برای ھزاران
سال بشر و دنيای روح را به فساد كشانده است ،حتی نمیتوانست چھرهی پليد خود را نشان بدھد.
تاريخ بشری با اشتباه بسته شدن اولين دكمه آغاز شد ،با اينحال خدا ما را رھا نكرد .برعكس بمدت شش ھزار سال
قلب و وجود خود را در مشيت بازسازی برای يافتن فرزندان از دست رفتهاش گذاشته است .او حتی يكبار از آفرينش
انسان ابراز پشيمانی نكرد .او ھرگز در روبرو شدن با توانائی شيطان در پيش گرفتن راه خودش دلسرد نشد .او با بخشش،
از خودگذشتگی خالصانه و عشق راستين برای پيشبرد مشيت بازسازی كار و تالش داشته است.
اينكه شما امروز به اين فرصت نائل آمدهايد تا از طريق اين سخنان كمی بيشتر دربارهی خدا مطالعه نمائيد ،اتفاقی يا
شانسی نيست .شما بايد در برابر خدا و اجدادتان ،كه شما را تا به اينجا راھنمائی كردند ،قلبی قدردان داشته باشيد.
اكنون وظيفهی ما بر روی زمين ،كامل كردن شخصيت خودمان از طريق يگانگی روح و جسم ،بازسازی
خانوادهھای متالشی شده تحت تسلط شيطان و تاسيس خانوادهھای راستين است .خدا در خانوادهای كه بتواند حوزهی
يگانگی سه نسل را تاسيس كند ،مستقر خواھد شد .آن خانواده به پدربزرگ و مادربزرگشان )اولين نسل( به گونهای
مالزمت خواھند كرد كه انگاری به خدا مالزمت میكنند ،در برابر والدين )دومين نسل( اطاعت مطلق را بتصوير خواھند
كشيد و با شوھر و زن مطلق به فرزندان )نسل سوم( تولد داده و آنھا را در پاكی عاری از گناه پرورش خواھند داد .آنگاه
خانوادهھای شما به اتحادی قلبی با خدا نائل آمده و زادگاه شادی و صلح ابدی بشری خواھند شد.
عزيزان! در اصل انسانھا بگونهای آفريده شدهاند تا روح و جسمشان در برابر عشق راستين خدا واكنش نشان داده و
يگانگی را بتصوير بكشند .اما امروز انسانھای بيشماری با جھالت در مورد چگونگی وجود روح ،بر روی زمين زندگی
میكنند .يعنی اينكه از شكلگيری شخصيت كه زمينهای است برای استقرار متمركز بر عشق راستين خدا از جانب روح،
آگاھی ندارند.
ھر فرد برخوردار از ذاتی سالم خواھان حركت يكبارهی مردم به قصر پادشاھی صلح است .زيرا انسانھا فرزندان
خدا بوده ،در تصور او آفريده شدهاند و از استعداد نھانی فاقد درگيری روح و جسم ،و برپا كننده سرچشمهی اتحاد راستين
برخوردار میباشند.
امكان تضاد و ناسازگاری در درون خدا ،آن وجود مطلق ،وجود ندارد .خدا وجودی بیطرف دربرگيرندهی طبيعت
درونی مذكر و طبيعت درونی مؤنث میباشد ،در عين حال وجودی است كه در آن طبيعت درونی مذكر در مقام فاعلی
است .اين نكته میتواند با ساختار دوگانهی روح و جسم بشری مقايسه شود.
خدا وجودی مطلق ھمراه با اتحادی تمام عيار میباشد .به ھمين علت ،منطقی است كه بگوئيم انسانھايی ھم كه آفريده
شدهاند تا تجسم خدا ،پادشاه بزرگ تمامی آفرينش ،باشند از استعداد نيل به اتحاد كامل روح و جسم برخوردار ھستند .با اين
ھمه ،انسانھا در نتيجهی سقوط ،استاندارد ھماھنگی و اتحاد بين روح و جسم را از دست دادند و در باتالق ناسازگاری و
تضاد زيستند.
در طول تاريخ عشق خدا برای نجات انسانھای سقوط كرده از طريق آشكاری مذاھب ابراز شده است .در دنيائی با
حكومت نيروی پليدی ،غيرممكن است كه يك زندگی با حاكميت كامل روح بر جسم را پيش گرفت .به ھمين خاطر خدا
اجازه داد تا مذاھب متناسب با اوضاع ،فرھنگ ،محيط و شرايط منطقهای ھر عھد طلوع كنند.
سھم ما انسانھا اين بود كه با پيروی از تعاليم مذاھب راه زندگی متمركز بر روح را با استواری پيشقدم بشويم .ما
چگونگی قطع عاليق )دنيوی( و متمركز كردن اميدمان به دنيای ابدی را آموختهايم .بعنوان مثال در مسيحيت ھيچ تعليم و
آموزشی را مشاھده نمیكنيم كه به ما از تمركز بر دنيای واقعيت سخن بگويد .مسيحيت به مردم آموزش نمیدھد تا
خودخواه باشند آنچنانكه بخوبی بخورند و بخوبی در اين دنيا زندگی كنند .بلكه ھمواره بر صلح در دنيای روح تاكيد
میكند“ .پادشاھی بھشتی در قلب شما است” يكی از جمله تعاليم مذھبی است .مفھوم “پادشاھی بھشتی” اشاره به وفور و
قدرت دنيوی نيست .اين تعليم در بوديست“ :در تمامی بھشت و زمين ،تنھا من موجود با عزت ھستم” را نيز میتوان در
ھمين زمينه درك كرد.
ممكن است كه روش و متد ھر مذھبی با ديگر مذاھب تفاوت داشته باشد ولی ماموريت تمامی آنھا تقويت بخشيدن به
اميد و آرزوی بشری ،ھدايت آنھا در بررسی خودشان و پيش گرفتن زندگی است كه در آن روح بر جسم تسلط داشته باشد.
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خدا اينچنين از طريق مذاھب به مدت شش ھزار سال مشيت خود را به پيش برده است ولی تا بحال ھيچ رھبر مذھبی
يا فردی عالم و آگاه وجود نداشته است كه بتواند چگونگی غلبه بر ناسازگاری روح و جسم را تعليم داده ،اتحاد و صلح
ابدی را به ارمغان آورد .ھيچ كسی نتوانست به ما آموزش بدھد كه ما برای غلبهی كامل بر جسم متمركز بر روح به چه
چيزی نياز داريم .كسی نتوانست به ما نشان بدھد كه در كجا میتوانيم استاندارد صلح را بيابيم .ھيچ كسی ما را به نقطهی
اتحاد روح و جسم ھدايت نكرد ،جائيكه والدين بشكل ابدی با ھم يگانه شوند ،جائيكه شوھران و زنان بشكل ابدی با يكديگر
يكی شوند ،جائيكه برادران و خواھران بطور ابدی با يكديگر متحد شوند ،جائيكه والدين و فرزندان بطور ابدی يكی شده و
تمامی بستگان فرد نيز متحد و يگانه شوند.
اما اكنون زمان چنين چيزی فرا رسيده و دورهی انتظار خدا نيز به پايان رسيده است .عھدی را كه امروز ما در آن
زندگی میكنيم آخر زمان نھائی در ميان تمامی آخر زمانھای تجربه شده در طول تاريخ است .خدا ديگر بيش از اين
نمیتواند مشيت رستگاری بشری را به تعويق بياندازد .زيرا والدين راستين ،يعنی كسانی كه بھشت و زمين بر آنھا اميد
بسته و مدتھا در انتظارشان بودهاند بر روی زمين نمايان شدهاند .آنھا تمامی مسئوليتھا را بعھده گرفته و بطور موفقيت
آميزی تمامی مشيت بازسازی را به اتمام میرسانند .آنھا در حال تاسيس نظم عشق راستين در اين دنيای درگير شده در
ھرزگی و ھرج و مرج ھستند.
عزيزان ،گفته شده است كه “كسانی متبرك ھستند كه باور داشته باشند ”.رورند مون و من ،حامالن اين حقيقت الھی،
والدين راستين ھستيم .انديشهھای والدين راستين آشكار شده توسط رورند مون ،تنھا انديشهی منظم نويد دھندهی صلح
بشری است .دمكراسی و كمونيسم ھمگی شكست خوردهاند و تنھا انديشهی غالب “فلسفهی زيستن برای ديگران” میباشد.
بعبارت ديگر تنھا “ايدئولوژی پدر بھشتی” متمركز بر عشق راستين ،صالحيت به ارمغان آوردن زندگی ابدی را دارد.
راه ديگری برای ما وجود ندارد جز اينكه خود به اين حقيقت نائل شويم كه ھر كدام از ما بعنوان زوج متقابل خدا از
ارزشی حتی باالتر از خود خدا برخوردار ھستيم و بايد برای اين واقعيت مسلم آواز ستايش سر بدھيم .اين درك نفس تنھا
جايگاھی است كه ما میتوانيم با دنيای صلح ،زندگی ابدی در پادشاھی بھشتی بر روی زمين در دنيای روح ،مرتبط شويم.
شوھرم و من در مقام والدين راستين بشری تمامی دنيای روح را متحد ساختهايم .ما نه تنھا از جانب مؤسسين چھار
مذھب بزرگ جھانی – عيسی ،بودا ،كنفوسيوس و محمد -بلكه ھمچنين از جانب صد و بيست نفر حواريون اصلی مذاھب
پيام دريافت میكنيم .آنھا بدنبال آموزش تعاليم شوھرم و من ،اصل الھی و انديشهی ھماھنگ ،طی سميناری در دنيای روح
اقدام به ارسال پيام كردهاند .آنھا در برابر والدين راستين سرشار از اميد و قدردانی ھستند .حتی رھبران كمونيست از
گوشه و كنار دنيا ،آنھائيكه به دنيای روح رفتهاند ،مانند ماركس و لنين كه براساس فرمان والدين راستين سمينار اصل الھی
را به اتمام رساندهاند ،پيامھای اشباع شده از اشك ندامت و زاری عميق ارسال میكنند .آنھا تنھا يك اميد دارند ،و آن اين
است كه پيروانشان بر روی زمين ھر چه سريعتر تعاليم والدين راستين ،رورند سان ميانگ مون را پذيرفته و خودشان را
برای زندگی ابدی آماده كنند.
اين پيامھا حاوی اندرزھائی از اين دست ھستند كه مردم نبايد وقت بسيار باارزش خودشان را بر زندگی گذرای
زمينی تلف كنند بلكه بايد ھوشيارانه خود را برای زندگی در دنيای روح آماده كنند ،در جائيكه مردم پس از جدائی از
بدنھای جسمی خود با يكديگر در ابديت خواھند زيست .اين موضوع به چه معنا است؟
نخست ،به اين معنا است كه تمامی مردم  -اعم از مرد و زن ،بزرگ و كوچك ،باال و پائين -بايد به اين حقيقت
صريح ايمان داشته باشند كه خدا واقعا ً زنده بوده و در حال انجام خواستش میباشد .ما نبايد فقط در تصورات خودمان به
او ايمان داشته باشيم .او با چشمانی مشتعل و درخشان ھر گام و ھر حركت ما را زير نظر دارد .او منتظر روزی است
كه انسانھائی كه آغوش او را ترك گفته و بسوی شيطان رفته بودند ،توبه كرده و به آغوش او بازگردند .او تصويری را
ترسيم میكند كه حاكی از بازگشت ھمراه با اشك توبهی پسری ولخرج به آغوش پدرش میباشد كه زمانی آغوش او را
ترك گفته بود .تقاضای او اين است كه مردم با مالزمت به والدين راستين به آنھا آرامش بدھند ،كسانيكه ھنوز بر روی
زمين برای بازسازی انسانھا در راه اشك و عرق و خون گام برمیدارند .اميد خدا اين است كه مردم با قلبی جدی
اخطارھای آخر زمان او را دريافت كرده و اشتباھات زندگی خود را تصحيح نموده و يك زندگی را پيش گيرند كه ھرگز
در آينده غبطه نخورند.
دوم ،اين اخطاری است مبنی بر اينكه ما بايد وجود دنيای روح را بعنوان يك حقيقت بپذيريم و تمامی جنبهھای زندگی
خودمان را با توجه به قوانين بھشتی سمت و جھت بدھيم .اين سخنان صريح و تند از ما میخواھد تا به كشف نفس و
شخصيتی واال پرداخته ،در پی طبيعت فاعلی برتری بوده و بر روی زمين يك دنيای صلح را مستقر كنيم.
خدا ناظر ما است ،دھھا ھزار نفر از فرزانگان و روحانيان به ھمراھی اجدادتان از نزديك ناظر زندگی روزانهی
شما ھستند .با آگاھی جدی از اين موضوع ،چگونه میتوانيد برخالف قوانين بھشتی گام برداريد؟ بزودی تجربيات روحی
شما نيز آغاز خواھد شد .زمان آن فرا میرسد كه اجداد شما بسيج میشوند تا بطور مستقيم زندگی شما و حتی افكار شما
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را زير نظر داشته و سمت و جھت بدھند .مقدسين بسياری از نھضت ھماھنگ ،كسانيكه به تعاليم ھمسرم و من ايمان داشته
و از آن پيروی میكنند چنين سطحی از زندگی را تجربه میكنند.
ھفت ميليون برادر و خواھر سرزمين دوست داشتنیام! ھفتاد ميليون نفر در سراسر دنيا و ھفتصد ميليون زوج بركت
گرفته در دنيای روح! شما براستی متبرك ھستيد ،زيرا میتوانيد در عھد تاريخی و مشيت شدهای زندگی كنيد كه در آن
ناجی ،والدين راستين بشريت بر روی زمين ظھور كردهاند ،زمانيكه شمال و جنوب كره نه با توسل به اسلحه بلكه با عشق
و حقيقت يكی خواھند شد ،زمانيكه تمامی حوزهھای مذھبی دنيا تحت تعاليم والدين راستين يكی خواھند شد ،و زمانيكه
اجداد ما و مقدسين در دنيای روح برای ايجاد ارتباط مستقيم با ما و زيستن با ما به روی زمين خواھند آمد.
مايل ھستم تا با اين درخواست سخنان خودم را به پايان برسانم ،كه تمامی بشريت بايد مسئوليت تاسيس يك دنيای
صلح آميز ،در ورای مرزھای نژادی ،عقيدتی و ملی را به انجام برسانند ،مسئوليتی كه برای انجام آن فراخوانده شدهايد.
دعا میكنم كه بركات بی حد و حصر خدا بر خانواده و كشورتان سرازير شود.
متشكرم.
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