فرزند و مالك راستين
گزارشی از فستيوال فرھنگی ورزشی ٢٠٠٣

فستيوال فرھنگی ورزشی يا المپيك بينالمللی
بينالمذھبی  ٢٠٠٣با گردھمائیھا و نشستھا و
كنفرانسھا و مسابقات ورزشی و مراسم بركت
مقدس ازدواج برگزار شد .با شركت جوانان و
رھبران برجسته از سطوح مختلف زندگی بشری
در اين مجموعه گردھمائیھای بينالمللی ،والدين
راستين در تالش بودند تا با ايجاد فضايی
صلحآميز و الھی پايهھای ايجاد صلح واقعی و
راستين جھانی را بنا كنند .درواقع والدين راستين
با تاسيس شرطھای غرامت و برگزاری
كنفرانسھا در طی ماھھای گذشته پايهھای الزم
برای در ھم شكستن ديوارھای موجود بين مذاھب
و ملتھا را بوجود آوردند و اين براستی زمان
ً
دگرگونی راستين موعود است .ما بزودی شاھد تحوالت شگرفی مخصوصا در خاورميانه خواھيم بود.
درواقع ما اكنون در آغازين يك روز تازه بسر میبريم ،درست بسان اولين دقاياق آغاز يك روز تازه ،اگر چه ممكن است
كه كسی نتواند آن را احساس كند ،ولی در ساعات آينده بمحض بيداری ھمگان آن را بوضوح خواھند ديد.
بخاطر داريد كه در كنفرانس اورشليم زمانيكه قرار بود تا نمايندهی دنيای يھود به اتفاق نمايندهی دنيای مسيحيت قطعنامهی
تفاھم را امضاء كنند ،نماينده يھود اعالم میكند كه زمانی چنين خواھد كرد كه نمايندهی دنيای اسالم به جمع آنھا پيوسته و
نخست او امضاء كند و در جواب نمايندهی دنيای اسالمی مھربانانه به روی سن رفته و آنھا با امضاء قطعنامه و به آغوش
گرفتن يكديگر صفحهی تازهای بر تاريخ خاورميانه گشودند .اين براستی آغاز يك دوره و يك روز تازه بود كه تصاوير و
نتايج آن بزودی در خاورميانه مشاھده خواھد شد .تمامی تصاوير و تجربيات شركت كنندگان در برنامهی فستيوال فرھنگی
ورزشی  ٢٠٠٣حاكی از فراررسيدن اين سپيده دم تازهی صلح در جھان بود.
انسان عصر حاضر برای مشاھدهی اين روز تازه و زندگی در آن ،به آگاھی از طريق نيل به حقيقت راستين در غلبه بر
جھل نياز دارد و اين حقيقت بايد بتواند او را در مسير رشد و طی طريق از دورهھای بنده ،فرزند خوانده و نيل به مقام
فرزند راستين ياری بدھد .اين حقيقت بايد به او توانائی بدھد تا بتواند بر سياھیھای )رنج و عذاب و بدبختی( غلبه كرده و
آغازگر صبح اميد و شادی و صلح ابدی باشد.
در بررسی تاريخ بشری براساس اصل الھی میتوان ديد كه در آغاز مشيت بازسازی متمركز بر خدا ،انسان در مسير
رشد خود از دورهی بندگی )در برابر خدا( طی طريق كرد كه در آن او بر اجرای فرامين خدا تمركز میكرد حتی بدون
اينكه به معنای آنھا توجھی شود .درست بسان دوران آموزش در مدارس ابتدائی كه در آن از كودكان خواسته میشود تا با
تمركز بر نوشتن و از بر كردن الگوھا و نمادھايی خاص ،كنترل اوليه بر وجود جسمی خود را پايهريزی كنند.
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انسان اين دوره و بعبارتی ديگر انسان بنده با توجه به محدوديتھايش )بواسطهی گذر از مراحل اوليه رشد( فقط قادر به
مشاھدهی خود بوده در نتيجه تنھا ديدگاه ،اھداف و نيازھای او اھميت دارند و بس .به ھمين دليل او برای نيل به نيازھايش
حتی ممكن است كه آگاھانه و يا ناآگاھانه ديگران ،ديدگاھشان ،اھدافشان و نيازھايشان را زير پا بگذارد.
او بمرور با كسب آگاھی قادر خواھد بود تا ديگران را در كنار خود ديده و بمرور با ديدگاھھا ،اھداف و نيازھای آنان آشنا
شود و حتی بمرور آنھا را پذيرا شود ...اين درواقع تصوير انسان در دوران فرزند خواندگی است .اما بواسطه آنكه خدا
انسان را در اصل در مقام فرزند راستين خود آفريد ،ھنوز راه طوالنی در مسير بازگشت به خدا وجود دارد .انسانی
میتواند در پيوند به خدا بسر ببرد كه با برخورداری از نسب خونی خدا ،نمايندهی راستين او بر روی زمين در تسلط بر
تمامی جھان آفرينش بوده و اينچنين در كنترل راستين بر ھمه ھستی ،لذت و شادی راستين و ابدی را تجربه كند .اين انسان
بايد از دورهھای بندگی و فرزند خواندگی عبور كند و به مرحلهی فرزند راستين نائل آيد .او برای نيل به اين دوره و اين
سطح بايد والدين راستين را يافته و با تغيير نسب خونی از طريق آنھا ،به خدا پيوند بخورد .تنھا فرزند راستين و خلف
برخوردار از نسب خونی الھی میتواند خدا را درك نموده و برای انجام خواست خدا در ھر لحظه از زندگيش ،غمخوارانه
مسئوليت تقبل نمايد .برخالف بنده و فرزند خوانده كه با توجه به فرمان خدا به حركت درآمده و دست به كاری میزنند،
فرزند بالغ و راستين بطور طبيعی و خودجوش به انجام مسئوليت خود میپردازد .چرا كه ھمه چيز به او تعلق دارد.
اين عھد و اين زمان چنين انسانی را میطلبد .والدين راستين بعنوان فرزند خلف و راستين خدا با تالش و فداكاريھای
بسيار و تاسيس شرطھای بسيار حتی به قيمت زندگی خود و فرزندانشان ،پايهھای پيروزمندانهی بسياری را تاسيس
كردهاند و از ما میخواھند تا ما عالوه بر اينكه پايهھای پيروزمندانهی آنھا را به ارث میبريم ،خود وسيلهای بشويم تا
ديگران و بعبارت ديگر تمامی انسانھا در دو دنيای روح و جسم به مقام فرزند راستين خدا نائل آمده و سرانجام ھمگی به
اتفاق دنيای ايدهآل و راستين مورد نظر خدا را بواقعيت درآوريم.
اگر چه ھنوز جاھالن با تاكيد بر اصول كھنه و خودمحورانه بر تقدس جنگ و خونريزی تاكيد داشته به جدايیھا دامن
میزنند ،اما پايهھای پيروزمندانهی والدين راستين آغازگر روز تازهای است كه در آن تمامی ايدهآلھای الھی تحقق خواھد
يافت .و ما بايد برای نجات ھمگان بپاخاسته و با ارائهی حقيقت نجات دھندهی ھمگان از بندھای جھالت و نادانی باشيم.
درواقع ما با آگاھی از اصل الھی مسئوليتھايی را تقبل كردهايم كه بايستی به تمامی به انجام برسند .منتھی در ھمين زمان
ما در سطوح با توجه به طرز تلقی و چگونگی رشد ھر كدام از ما در سطوح مختلف بندگی ،فرزندخواندگی و فرزند
راستين يا مالك قرار داريم .بعنوان مثال افرادی كه در مسير پيشكش خود و زندگی خود به خدا ،براساس فرمان ده در صد
از درآمد خود را پيشكش میكنند درواقع در سطح بندگی ھستند .در اين راستا فرزند خوانده فاقد ھر گونه تعلقات ،خود را
فدا میكند .اما فرزند راستين ،صاحب و سرور ھمه چيز است در نتيجه عالوه بر خود ،خانواده ،قبيله ،ملت و ھستی را به
خدا تقديم میكند .ما نه تنھا بايد از مقامھای بندگی و فرزند خواندگی طی طريق كرده و در جھت نيل به مقام صاحب و
سرور تالش داشته باشيم بلكه بايد دست ديگران را در نيل به اين ھدف بگيريم .ما براستی بايد فرزندان خلف والدين
راستين باشيم.
والدين راستين بر تغيير نسب خونی ،آموزش ھمگانی در ارتباط با رابطهی والدين -فرزندی خدا و انسان ،و اجرا و حفظ
آن تاكيد بسيار دارند .اين نكتهی اساسی
تمامی برنامه و كنفرانسھا و گردھمائیھايی
است كه تا به اين زمان شكل گرفته است.
مراسم بركت  ٢٠٠٣به اتمام رسيد و والدين
راستين با اشاره به شھر واشنگتن ،محل
برگزاری مراسم بركت مقدس سال آينده را
اعالم فرموده و از ما میخواھند تا با تالش
بيشتر در جھت دعوت ھر چه بيشتر تمامی
اقشار مردمی برای شركت در مراسم بركت
مقدس ازدواج ،در واقع تمامی انسانھا را به
نسب خونی خدا پيوند بزنيم .ماه آينده
كنفرانس كانون بينالمللی بينالمذاھب در
كره برگزار خواھد شد و والدين راستين
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میخواھند تا ما با پيوند زدن تمامی كشورھا به والدين راستين از طريق دعوت كردن الاقل يك نمايندهی كشوری برای
شركت در اين كنفرانس ،به آنھا اين امكان را بدھيم كه تمامی كشورھای دنيا را در مسير تجديد حيات سازمان ملل با ايجاد
شورای مذھبی در كنار شورای امنيت سازمان ملل به وجود روحی اين سازمان )شورای مذھبی شكل گرفته از نمايندگان
مذھبی كشورھای دنيا( در كنار وجود جسمی اين سازمان )شورای امنيت شكل گرفته از نمايندگان سياسی كنونی كشورھای
دنيا( واقعيت وجودی بدھند.
ايشان ھمچنين با برگزاری مسابقات فوتبال جام صلح سان مون ،كه بين روزھای  ١۵تا  ٢٢اين ماه در شھرھای مختلف
سئول برگزار شد و با قھرمانی تيم آينتھون ،قھرمان باشگاھھای ھلند به اتمام رسيد ،در تالش برای تجديد حيات روحی
ورزش در جھت ايجاد صلح راستين و ابدی بودهاند .ايشان اعالم فرمودند كه مسابقات بعدی بعبارت ديگر دومين مسابقات
جام صلح سان مون در سال  ٢٠٠۵برگزار خواھد شد.
اينھا و بسياری از تالشھای ديگر آشكار و پنھان والدين راستين و خدا در عصر حاضر برای تجديد حيات تمامی جھان
ھستی و شكل گيری چان ايل گوگ و نشان از تالش بی وقفهی اين عزيزان برای ايجاد صلح راستين در تمامی گوشه و
كنار جھان ھستی است .در اين ميان ،مسئوليت ما در مقام فرزند راستين چيست؟ براستی مسئوليت ما در ھر موقعيت و
محيط و در ھر يك از سطوح زندگی چيست؟
خدا به تمامی تالش شما در مسير نيل به مقام فرزند راستين خدا و سرور راستين جھان ھستی بركت بدھد.
پايان/
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