سرزمين پدری خدا و عھد پادشاھی چان ايل گوگ
رورند سان ميانگ مون
نشست جھانی در مورد رھبری و حاكميت  -پنجم فوريهی سال دو ھزار و سه

رھبران محترم مذھبی و سياسی و اعضای محترم انجمنھای علمی ،خانمھا و آقايان! ما با آرزوی پر شور و
شعفی برای ايجاد دنيای صلحآميز ،تغييرناپذير و ابدی كه ھمان دنيای بھشتی ايدهآل است ،در اينجا گردھم جمع
آمدهايم .در اين فرصت بسيار مھم ،من بعنوان مؤسس كانون بينالمللی بينالمذاھب برای صلح جھانی ،مايل ھستم
پيامی در ارتباط با ايدهآل اصيل خدا به اطالع شما برسانم .موضوع سخنان من “سرزمين پدری خدا و عھد پادشاھی
چان ايل گوگ” میباشد.

چرا ما بايد پادشاھی خدا را تاسيس كنيم؟
امروزه مردم قادر به يافتن “كشور ايدهآل و عدالت ايدهآل” نيستند ،چيزی كه خدا پيش از اينھا از آن سخن
گفته بود .بنابراين بسيار مھم است بدانيم كه اميد بشر امروز تاسيس كشور ايدهآل و عدالت ايدهآل است ،ھمانطور كه
در طی ھزاران سال گذشتهی تاريخ بشری اينچنين بوده است.
پس چرا اين آرزوی پرشور و شعف برای آن كشور و آن عدالت بعنوان ھدفی ناكام برای تمامی موجودات
بھشت و زمين باقی مانده است؟ علت آن است كه انسان مرتكب سقوط شده است .در نتيجهی سقوط اجداد بشری ،خدا
و انسان كه در اصل بايد نقطهی مركزی آن كشور و آن عدالت ايدهآل میبودند ،در موقعيتی قرار گرفتند كه ديگر
قادر به ايجاد ھيچگونه ارتباطی با يكديگر نبودهاند .بواسطهی عدم آگاھی مردم در مورد پدر بھشتی بعنوان نقطهی
مركزی كشور و عدالت ايدهآل ،خانواده و آن كشور ،خدا در تمامی دورهھای تاريخ برای دادن آگاھی در مورد
چگونگی وضعيت پدر ،خانواده و كشور به انسانھای جاھل در تالش بوده است .به ھمين سبب ،آن كشور ايدهآل و آن
عدالت ايدهآل ھنوز آرزوی ملتھبانهی ما است كه انجام نشده باقی مانده است.
كشورھای زيادی در دنيای امروز ما وجود دارند ،اما در ميان ھمهی آنھا حتی يك كشور وجود ندارد كه
بتواند براستی عشق خدا را دريافت كند .به ھمين دليل ،غيرقابل انكار است كه اين دنيای سقوط كرده بايد انكار شده و
كشور ايدهآل خدا از نو آفريده شود ،اين ھدف شش ھزار سال مشيت الھی بوده است .در نتيجه خدا مشيت الھی برای
بازسازی كشور را از طريق تاريخ ھدايت میكرده است.
اگر كشور مورد نظر خدا ھمكاری نكند ،خواست خدا برای بازسازی انسان برآورده نخواھد شد .بايد يك
كشور راستين متمركز بر مذھب راستين ھم آواز با اميال خواست خدا وجود داشته باشد .بنابراين متمركز بر مذھب
راستين مورد نظر خدا ،كشور راستين او پا به عرصهی وجود خواھد گذاشت .بدين جھت ،خدا در ھر شرايط و
اوضاع و احوالی در پی آن كشور خاص میباشد و اين زمينهی تاريخ مذھب يھود و مردم برگزيدهی اسرائيل بوده
است.
كشور اميد بخش مورد نظر شما عزيزان چگونه كشوری است؟ اين كشور ،كشوری نيست كه ھم اكنون
ساكن آن ھستيد ،كشورھای كنونی )جھان( بدون ھيچ شكی محكوم به نابودی ھستند .ما ھنوز دارای كشور خدا نيستيم.
فرد فاقد كشور ،فاقد اقامتگاه دائمی است .اگر كشور وجود نداشته باشد نمیتوان ادعای مليتی را داشته باشيم.
اگر كشور وجود نداشته باشد به اين معنا است كه جايگاھی برای ورود وجود ندارد .به ھمين دليل وظيفهی كنونی ما
در اين زمان يافتن كشور ايدهآل مورد نظر خدا میباشد.
ما بايستی متمركز بر ملت و مذھب برگزيدهی اسرائيل سوم ،با قلب ،جسم و انديشهای واحد كشور واحد
بھشتی را بواقعيت درآوريم .ما بايد با داشتن تابعيت آن كشور بعنوان پسران و دخترانی پيروزمند ،نسب خونی والدين
خوب را به ارث برده و با ھدايت خانوادهھا و خويشاوندان خود بر روی زمين زندگی كنيم كه در اين صورت
میتوانيم به پادشاھی بھشتی در دنيای روح وارد بشويم .اين اصل آفرينش میباشد.
ما تنھا با وجود يك كشور مورد نظر خدا میتوانيم برای آيندگان خود سنتی به جای بگذاريم كه تا به ابديت
باقی بماند .فقط وقتيكه يك چنين كشوری وجود داشته باشد ،عرق و خونی كه ما افشاندهايم پابرجا خواھد ماند .تنھا
زمانی كه چنين كشوری وجود دارد ،مردان و زنان بنای يادبودی برای ستايش خدا در تالش او بر روی زمين بنا
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خواھند كرد و تنھا در آن زمان ھر جزئی از شكوه و عظمت او پايدار خواھد ماند .اما در صورت عدم وجود آن
كشور تمامی اينھا پوچ خواھند بود .به ھمين دليل ما بايد بدانيم كه يافتن كشور خدا مھمترين وظيفه در تمامی بھشت و
زمين میباشد.
خانوادهھای بركت گرفتهی ما با دريافت عشق والدين راستين ،خانوادهھائی ھستند كه كشور بھشتی را مورد
حمايت قرار میدھند .بنابراين ما ھمواره بايد با اين اعتقاد پايدار زندگی كنيم كه در برابر والدين راستين فرزند خلف
شده و در برابر كشور ميھن پرست بشويم.
اين نكته به اين معنا است كه ما بايد عشق خدا و والدين راستين را دريافت كنيم .اما بواسطهی عدم وجود
كشور خدا ما قادر به دريافت عشق خدا نيستيم .تنھا در صورت پيروزی بر كشورھای پادشاھی شيطانی ،كشور خدا
میتواند بنا نھاده شود.

پادشاھی خدا آرزوی واالمقام تمامی انسانھا
ما كشور خدا را گرامی میداريم ،چرا؟ چون در آن عشق راستين وجود دارد و آنجا مكانی است كه والدين
راستين در آن سكنی میگزينند .زيرا آنجا كشوری ايدهآل نه با عشقی فناپذير بلكه با عشقی ابدی و ورای زمان و مكان
میباشد .ھمچنين مكانی است كه ما در آن ترفيع يافته و ارزش ما صد در صد برسميت شناخته خواھد شد .جايی است
كه ما در آن میتوانيم بطور ابدی شاد باشيم .به اين داليل انسانھای سقوط كرده در اشتياق كشور بھشتی بوده و برای
ديدن آن انتظار میكشند.
ما بايستی در راھی كه براستی خواھان آن ھستيم گام برداريم و بايد كشوری را بنا كنيم كه خواھان زيستن
ابدی در آن ھستيم .ثروت و دارائی ما زمانی تضمين میشود كه در عين اينكه به ما تعلق دارد بطور ھمزمان به جھان
ھستی تعلق داشته باشد ،به گذشته ،به حال و به آينده تعلق داشته باشد .ھمچنين ما بايستی از معرفت و نفوذی
برخوردار باشيم كه اگر گريه میكنيم ،بھشت و زمين ھم با ما گريه كنند و اگر شاد ھستيم ،بھشت و زمين در شادی ما
سھيم باشند .اين واالترين آرزو و اميدی است كه انسان سقوط كردهی امروز بايد آن را در عصر حاضر بنا كند.
تمامی افراد راستين بايد در كشور اصيل خود زندگی كنند .اين يك حق مسلم و ضرورت اعطاء شده به
بشريت میباشد .ھر كسی بدون استثناء بايد از يك زندگی سرشار از آرزوی آتشين برای كشور ايدهآل و عدالت ايدهآل
زندگی كند .ما بايد با برپا داشتن تصويری از جھت ايدهآل و قوانين زندگی با ارزش ،برای كشور ايدهآل و عدالت
ايدهآل زندگی كنيم.
آيا دارای چنين كشوری ھستيد؟ آيا بدليل فقدان آن نيست كه در پی چنين كشوری ھستيم؟ )قبالً( اشاره كردم
كه اين كشور چگونه كشوری است؟ اين كشور ،كشور ايدهآل پدر بھشتی ،كشور اتحاد خواھد بود .اينجا مكانی است كه
تمامی مردم در مالزمت به والدين راستين خواھند زيست .در تالش برای تاسيس چنين كشوری ھيچيك از انسانھای
سقوط كرده محروم نخواھند شد .خانواده ،طايفه ،قبيله ،ملت و دنيا ھمگی ھمكاری خواھند كرد .اين درواقع چگونگی
مسيری است كه در آن فرد میتواند بطور درونی متحد شده و قادر خواھد بود تا در درون خانوادهھا ،طايفهھا،
قبيلهھا ،ملتھا و دنيا اتحاد بوجود آورد.
خداوند متعال و قادر مطلق بايد بدون ھيچ شكستی ھدف مشيت خود را بر روی زمين بواقعيت درآورد .نتيجه
ی حاصل شده از خواست خدا چه خواھد بود؟ خدا قادر خواھد بود تا تمامی انسانھا را نجات داده و قدرت حاكميت
خود را بر جھان اعمال كند .ھدف مشيت الھی چيزی جز اميد برای انجام اين امر نخواھد بود.
اگر شما در طی زندگيتان بر روی زمين ماموريت بازسازی كشور را به انجام نرسانيد ،آنگاه بدنبال مرگ
جسمی و سفر به دنيای روح توانائی كسب صالحيت ارزش يك انسان راستين را نخواھيد داشت .بعبارت ديگر ،شما
بايد صالحيت بدست آمده در حوزهی كشور تحت تسلط خدا بر روی زمين را با خود به دنيای روح ببريد ،در غير
اينصورت غير ممكن خواھد بود .اين درواقع اصل بنيادين آفرينش خدا میباشد.
عزيزان ،چيزی در اين دنيا وجود ندارد كه من حسرت آن را در دل داشته باشم .من فردی ھستم كه به ھيچ
چيزی از اين دنيای سقوط كرده دلبستگی ندارد .آرزوی ملتھبانهی تمامی عمر من اين بوده است كه“ :آيا نبايد در
كشور ايدهآل خدا بميرم كه در آن او بتواند مرا مورد حمايت قرار بدھد؟ اگر من در طی زندگیام نتوانم چنين چيزی
را به ارمغان آورم ،آيا زندگی من يك زندگی بيھوده نبوده است؟ من بايد قبل از مرگ خودم اين كشور را تاسيس كرده
و حتی فقط برای يك روز در آن زندگی كنم.
برای آن يك روز ،من میخواھم تمامی پيشكشھای ارائه شده در طی ھزاران روز در دنيای سقوط كرده را
تقديم كنم .حتی اگر شما بواسطهی عدم آگاھی )از اين موضوع( به استراحت بپردازيد ولی من ادامه خواھم داد .حتی
اگر شما قادر به انجام آن نباشيد ،من ھمچنان بايد آن را به انجام برسانم ،حتی اگر الزم باشد تا مردم ديگر كشورھای
دنيا را بسيج كنم .اگر اين كشور نتواند چنين كند ،از طريق ديگر كشورھا برای تقبل يك استراتژی غيرمستقيم كار
خواھم كرد.
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ھدف ايمان ما چيست؟ ھدف اين است كه ما شھروندان كشور خدا )پادشاھی بھشتی( بشويم .اگر ما شھروندان
آن كشور نباشيم ،قادر نخواھيم بود تا در آزادی و با افتخار با تمامی انسانھا و موجودات آفرينش ارتباط داشته و عشق
آنھا را دريافت كنيم.
انسان بدون كشور ھمواره آسيبپذير است .او در جايگاھی رقتانگيز قرار دارد .او ممكن است به داليل
زيادی بطور غيرعادالنه مورد رنج و عذاب قرار بگيرد .به ھمين دليل ما بايد بدانيم كه در كجا كشور مورد نظر خدا
را بيابيم ،يعنی كشوری كه بعنوان پايگاه خدا عمل خواھد كرد .اين يك نكتهی اساسی است.
در نھايت ما برای خاطر اين كشور و مردم آن ،برای تاسيس پادشاھی بھشتی ابدی و برای تاسيس يك جامعه
ی كامياب عرق و خون میافشانيم و بازماندگان ما بطور ابدی آواز ستايش سر خواھند داد.
فرزندان نسب مستقيم خدا متمركز بر قيموميت آنھا از جانب بھشت در تقبل اختيار كامل خدا بدون ھيچ شكی
اختيارات شاھانه را بكار خواھند بست .دموكراسی و كمونيسم توان حضور در اين كشور را نخواھند داشت.
يكبار كه چنين كشوری شكل گرفت برای ابديت تداوم خواھد داشت .وقتی به اين موضوع میانديشيد ،آيا از
اين فكر كه شھروند چنين كشوری نشدهايد ،مضطرب نخواھيد شد؟ من باور دارم كه ما بايد دربارهی اين واقعيت
متاسف باشيم كه قادر به زندگی در يك كشور ايدهآل نيستيم .ما بايستی در مورد عدم نيل به اين پادشاھی تغييرناپذير و
يگانه توبه كنيم.
خدا در مبادرت به تاسيس چنين پادشاھی ،كشور و حوزهی اختيارات ،در طول تاريخ بشری برای بوجود
آوردن مردم برگزيده ،حوزهی حاكميت و كشور در تالش بوده است .ما بخوبی به اين حقيقت واقف ھستيم كه در طی
اين مراحل ،مردم بسياری فدا شدند ،ملتھای بسياری فداكاری كردند ،كشورھای زيادی نابود شدند و قلمروھای
حاكميت بارھا و بارھا دستخوش تغييرات شدند .ھيچ شكی نيست كه در ميان مردمی كه فدا شدند ،آنھائيكه در حوزهی
بھشتی قرار دارند ھنوز در انتظار تاسيس چنين كشور و چنين دنيايی ھستند.

مشيت خدا برای تاسيس پادشاھی ايدهآل
ما بايد بدانيم كه بدنبال سقوط بشر ،تاريخ نه قلمرو حاكميت خدا بلكه قلمرو حاكميت شيطان بوده است.
درصورتيكه در اصل قرار بود تا خدا مالك اين دنيا باشد .اگر فرزندان نسب مستقيم رابطهی خدا و عشق با تولد به
خانوادهھای راستين ،قبايل ،ملت و دنيا را بنا نھاده بودند ،آن دنيا دنيای تحت تسلط خدا ،آن كشور كشور تحت تسلط
خدا ،آن قبيله قبيلهی تحت تسلط خدا ،آن خانواده خانوادهی تحت تسلط خدا و آن فرد فرد تحت تسلط خدا میشد .اما
بواسطهی سقوط انسان ،تمامی افراد ،خانوادهھا ،قبايل ،جوامع ،ملتھا و دنيا در مقامی مخالف با خدا قرار گرفتند .ما
بايد بدانيم كه اين تاريخ سقوط كرده و دنيای سقوط كرده است.
جھان آفرينش متمركز بر آفرينندهاش در مصيبتی عميق گرفتار آمده است و اگر ما دنيا را به ھمين شكل رھا
كنيم ،دنيای عشق ابدی ايدهآل آفرينش خدا ھرگز بواقعيت درنخواھد آمد .اما بخاطر اينكه خدا بعنوان وجودی مطلق
نمیتواند قدرت اختيار اصيل خود را بنا كند مگر اينكه خواست اصيل خود را به انجام برساند ،از مقام خود بعنوان
استانداردی برای تحت كنترل قرار دادن و ھدايت اين دنيای پليد در جھت نيل به دنيای ايدهآل اصيل استفاده كرده است.
اين درواقع تاريخ مشيت الھی در ارتباط با دنيای سقوط كرده بوده است.
كشورھا و ملتھای بسياری امروز بر روی زمين وجود دارند كه به حوزهی حاكميت سقوط كرده تعلق دارند
ولی حتی يك كشور وجود ندارد كه كشور مورد نظر خدا باشد .خدا برای بنای كشوری كه از طريق آن بتواند
خواستش را به انجام برساند ،بدون آگاھی مردم برای راھنمائی آنھا در طول تاريخ در كار و تالش بوده است .خدا آدم
را آفريد و در جھت نيل به كمال او را پرورش داد ،با داشتن اين آرزو كه بتواند كسی را داشته باشد تا از طريق او بر
خانوادهھا ،جوامع و دنيا قدرت تسلط خود را اعمال كند .اما بواسطهی سقوط آدم و حوا ،تاريخی كه میبايست تاريخ
يك خانوادهی آغازگر دنيای متحد باشد ،بعنوان تاريخ ناسازگاری بين خوبی و بدی پاره پاره شد .اينكه اين پاره پارھا
مرتب شده و )دوباره( در كنار ھم قرار بگيرند ،ھمان مشيت الھی برای بازسازی است.
از آنجائيكه آدم جد تمامی انسانھا بود ،از دست رفتن او به معنای از دست رفتن ھمه چيز محسوب میشود.
به ھمين خاطر الزم بود تا خدا دوباره او را فراخوانده و باز بسازد .اين فرد بازسازی شده بايد كسی باشد كه بتواند
قبيلهی خود و كشور دنيای شيطانی را انكار كرده ،رھا كرده ،فراموش كرده و بطور انحصاری برای خواست خدا
زندگی كند .او بايد يك فرد راستين مطلق باشد كه تنھا برای خواست خدا به پيش برود.
تمامی مذاھب در يك ھدف مشابه سھيم ھستند كه )آن ھدف( در نھايت انجام خواست خدا است .اجازه بدھيد
تا به مثالھائی از تاريخ مسيحيت در حوزهی مشيت الھی بپردازيم .نوح اگر چه در درون اجتماع مردم ساكن بود ولی
نمیخواست به آن تعلق داشته باشد .اگر چه او در سرزمينی ساكن بود ولی نمیخواست به آن وابسته بوده بلكه عزم
جزم كرد تا كشور مورد نظر خود را بنا كند .او برای تاسيس چنين كشوری میبايست از تمامی انواع سختيھا و
بدبختیھا بگذرد.
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نوح دارای بستگان و مردم خود بود ،ولی فردی بود كه به يافتن كشور خواست خدا بيشتر اھميت میداد .اميد
و آرزوی خدا در ارتباط با نوح اين بود كه او با غلبه بر محيط فردی ،كشور ايدهآل و عدالت ايدهآل را به ارمغان
آورد.
آيا میتوانيد دامنهی رنج و عذابی را كه نوح در حين آزمايشات ممتد روزانه بمدت صد و بيست سال تحمل
كرد تصور كنيد؟ حتی خانوادهاش او را رھا كردند ولی او با پذيرش پيكانھای مخالفت بمدت صد و بيست سال به پيش
رفت .او بخوبی به اين اصل اساسی واقف بود كه اگر قبل از تاسيس كشور ايدهآل و عدالت ايدهآل به خوردن و
آشاميدن بپردازد ،چه خودش و چه بازماندگانش ھمه بايد غرامت بپردازند.
خدا ابراھيم و سارا را فراخواند و آنھا را از شھر اور –كلدانيان -بيرون كشيد .آنھا نمیدانستند كه قرار است
در ھران سكنی گزينند ،ولی با قلبی سرشار از ايمان و اطاعت بدون ھيچ قيد و شرطی به سوی اين منطقه به راه
افتادند .خدا خواھان عشق مطلق ،ايمان مطلق و اطاعت مطلق بود .سارا حتی زمانيكه توسط فرعون ربوده شد ،ھرگز
نسبت به ابراھيم ھيچ احساس تلخی به دل راه نداد .ھمانطور كه آنھا بسوی ملت مورد نظرشان روان بودند ،حتی در
رودررويی با جدیترين مشكالت قلب آنھا متزلزل نشد.
يعقوب متقاعد شده بود كه بركتی را كه دريافت كرده بود بواسطهی ايمان به وجود مردم و كشور موعود بود
و كسی نمیتوانست اين اعتقاد را از او بگيرد .خواست خدا در چنين راھی از سطح فردی تا سطوح خانواده و قبيله
بعنوان چراغ راه ما بطور تدريجی گسترش يافته و به آرزوئی تولد داد كه توانست دنيا را دربرگيرد.
عيسی بواسطهی آزار و اذيت و بیايمانی اسرائيل به يك زندگی آوارگی كشيده شد و قادر به تحقق ھيچ اميد
جسمی يا روحی نبود .وليكن مسيح با ماموريت از بين بردن تمامی مرزھا در دنيای روح و بر روی زمين و به
ارمغان آوردن يك دنيای متحده میآيد .خواست تغييرناپذير خدا آن است كه ما بدون ھيچ شكستی ،كشور با ساختار
اصول دنيای شيطانی را از بين برده و كشوری اصولی مستلزم قوانين بھشتی را تاسيس كنيم .اميد شكل گرفتهی خدا
متمركز بر آدم فقط به خود آدم محدود نبود بلكه به خانواده ،طايفه ،جامعه و كشور متمركز بر آدم بود كه میبايست
بواقعيت درآيد.
وقتيكه تالش نجات دھنده برای بنا نھادن كشور راستين به شكست منتھی شد ،اسرائيل بطور باورنكردنی
مورد رنج و عذاب قرار گرفت .به ھمين خاطر سرور در ظھور دوباره مسئوليت بازسازی و كمال خانوادهی آدم،
خانوادهی عيسی و تكميل ماموريت ناجی برای بازسازی در سطح جھانی در عھد تكميل شده با ماموريت آدم سوم را
بعھده دارد .اين شخص برای بازسازی خانوادهی ايدهآل اولين آدم در عھد قديم ،و بازسازی خانوادهی ايدهآل دومين
آدم ،عيسی ،در عھد جديد برای بازسازی پايهی ملی ،مسئول بازسازی عھد تكميل شدهی آدم سوم در سطح جھانی
میباشد .او ھمچنين مسئوليت بازسازی خانواده ،قبيله ،مردم ،كشور و دنيای خواست خدا را متمر كز بر ايدهآل حوزه
ی آدم بعھده دارد.
اگر چه خدا پسران و دختران محبوبش را برای به حركت درآوردن تاريخ در جھت تاسيس كشوری مطلقا َ
يگانه به روی زمين فرستاده است اما در حال حاضر پايهای آماده شده وجود ندارد كه براساس آن بتوان آن كشور
واحد را بازسازی كرد .بواسطهی شكستھای پياپی بشريت سقوط كرده ،خدا انسانھای بھشتی را برای تقبل ،تحمل و
انجام اين ماموريت به روی زمين فرستاد كه اين حوزهی تاريخ مشيت بازسازی تا به اين زمان بوده است.
ما بايستی قدردانی باشيم حتی اگر خدا ما انسانھای سقوط كرده را در سطح فردی قربانی كند .حتی اگر او
خانوادهھای ما ،قبايل ما ،جوامع ما ،كشورھای ما را قربانی كند ،ما بايستی قدردان باشيم .تنھا زمانيكه چنين فرد و
كشوری بوجود آيد ،آنگاه متمركز بر آن كشور نظم به اين جھان گام خواھد نھاد .اگر آن كشور نتواند براساس پايهی
پيشكشھای فردی بواقعيت درآيد ،آنگاه پيشكش بايد از سطح فردی به سطوح خانواده ،قبيله و جامعه كشيده شود.
حتی خدا با تبعيت از اين اصل مشيت خود برای تاسيس آن كشور را به پيش برده است .اگر فردی وجود
داشته باشد كه به فكر تاسيس كشور بوده و برای آن ھدف زندگی كند ،خانوادهای كه سنت فردی او را به ارث ببرد
خود را برای كشور پيشكش خواھند كرد .سپس قبيله ،مردم و كشوری كه سنت آن خانواده را به ارث خواھند برد،
خودشان را برای دنيا فدا خواھند كرد .اين امر چگونگی پيشبرد مشيت الھی توسط خدا برای تاسيس كشور و دنيا بوده
است .فھم درست اين موضوع كه آن فرد پدر راستين ما بوده و برای بازسازی ما در مقامھای پسران و دختران
راستين و ھمچنين تاسيس خانوادهھا و كشورھای ما به سختی كار و تالش داشته است ،مسئوليت گذاشتن وجودمان را
بدنبال دارد.
ما برای نيل به چه ھدفی بر روی زمين متولد شدهايم؟ ما برای عشق ورزيدن به كشور و دنيا پا به عرصهی
وجود گذاشتهايم .مشيت الھی نيز تا به اين زمان برای عشق ورزيدن به آن كشور و دنيا بوده است.

عيسی و پادشاھی خدا
شھروندان كشوری كه حق حاكميت ندارد در موقعيتی رقت انگيز قرار دارند .اين نكته از دلواپسھای عيسی
بود او به ھمين دليل به ما گفت» :پس انديشه مكنيد و مگوئيد كه چه بخوريم يا چه بپوشيم يا چه بنوشيم ،زيرا كه در
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طلب جميع اين چيزھا امتھا میباشند ،اما پدر آسمانی شما میداند كه بدين ھمه چيز احتياج داريد ،ليكن اول ملكوت خدا

و عدالت او را بطلبيد كه اين ھمه برای شما مزيت خواھد شد) «.انجيل متی  (۶ : ٣٣-٣١اين مسئوليتی است كه بايد
توسط حوزهی مذھب به انجام برسد .آيا او گفت كه نخست بايد در پی پسر باشيم يا در پی كشور؟ او به ما گفت كه بايد
در جستجوی كشوری باشيم كه خدا آن را میجويد.
اميد و آرزوی خدا برای تاسيس آن كشور و آن عدالت نمیتواند جدای از انسان و جھان آفرينش بواقعيت
درآيد .درواقع ،تنھا از طريق انسان و جھان آفرينش است كه اين امر بواقعيت درخواھد آمد .اين اصل آفرينش خدا
میباشد .اميال و آرزوھای خدا از طريق انسان راستين با جھان آفرينش ھماھنگ خواھد شد .به ھمين دليل ،خدا عيسی
را بعنوان يك ماھيت واقعی نمايندهی خود و نمايندهی نسب خونی خود به روی زمين فرستاد .بعبارت ديگر عيسی
اولين انسانی بود كه با ھدف به انجام رساندن اميال پرشور و تاريخی خدا بر روی زمين ظھور نمود.
عيسی فرزند خدا و كسی بود كه بدنبال يك دورهی آمادگی چھار ھزار ساله در ميان ملتی متمركز بر يھوديت
و بعنوان يگانه ذريهی خانوادهی يوسف بر روی زمين در اين جايگاه قرار گرفته بود .به خاطر اينكه حوزهی
شيطانی ،كشورھای خود را تاسيس كرده و در حال ضربه زدن به حوزهی الھی بود ،حوزهی الھی نيز به پايگاه نھائی
استاندارد ملی نياز داشت و )تحقق اين امر( مسئوليت عيسی بود.
به ھمين سبب ،خدا به مدت چھار ھزار سال در دنيای سقوط كرده برای تشكيل آن كشور يگانه كار و تالش
داشته است .اينچنين كار و تالش سرسختانهی خدا با پذيرش عيسی از جانب مردم اسرائيل و تاسيس پايه در سطح
جھانی به ميوه مینشست كه اين امر برای تاسيس يك دنيای كامالً متمركز بر خدا و عيسی بر روی زمين بود .اما
بخاطر مرگ نابھنگام عيسی اين دنيا فقط بطور روحی تاسيس شد.
عيسی متمركز بر زندگی عمومی سه سالهی خود ،قصد داشت تا برای تمامی آن چيزھائی كه متمركز بر
يھوديت از دست رفته بودند ،غرامت بپردازد .اما او به صليب كشيده شد و اسرائيل كه بعنوان يك بدن واقعی  -و
بعنوان پايهی ملی خدا در دو حوزهی روح و جسم  -بر روی زمين تاسيس شده بود ،نابود گرديد .بواسطهی مرگ
عيسی بر روی صليب ،اسرائيل در مقام كشور بيرونی نابود شد و بنیاسرائيليان مردمی فاقد كشور شدند و بعنوان يك
مفعول تصميم گيريھای دنيای شيطانی بر روی زمين آواره شدند .به ھمين علت امروز ما براستی نمیتوانيم يك كشور
بطور روحی و جسمی كامالً مسيحی را در دنيا بيابيم.
بنابراين سرور در ظھور دوباره بايد چھار ھزار سال مشيت الھی برای برپائی ملت اسرائيل توسط خدا را
بازسازی نموده و تمامی از دست رفتهھا بواسطهی بیايمانی حاصل شده از جھالت بنیاسرائيل را دوباره بازسازی
كند.
عزيزان! عيسی برای يافتن كشور بر روی زمين ظھور نمود .او برای تاسيس كشور آمده بود اما قادر به
تاسيس اين كشور بطور روحی و جسمی نبود بلكه آن را فقط بشكل روحی بنا نھاد .به ھمين سبب مسيحيت امروز فاقد
يك كشور واقعی بر روی زمين است .اين نكته به آن معنا است كه خدا نمیتواند به ھيچ كشور و مردمی بر روی
زمين مراجعه كرده و بگويد“ :كشور محبوب من ،مردم محبوب من!” اين امر بيانگر آن است كه ھنوز پايه و زمينه
برای شكل گيری كشور خدا بر روی زمين فراھم نيامده است.
اگر كشور اسرائيل در زمان عيسی متمركز بر او متحد میشد ،آنگاه آن كشور متمركز بر عيسی ،پسر خدا،
پادشاھی بھشتی شده و خدا میتوانست متمركز بر آن كشور دنيا را بازسازی نمايد .اما در نتيجهی مرگ عيسی ،يعنی
در نتيجهی از دست رفتن بدن جسمی واقعی بعنوان پايه برای مرتبط كردن روح و جسم بر روی زمين ،فقط نتيجهی
روحی حاصل شد .به ھمين علت مسيحيت تا به اين زمان بسان مردمی فاقد كشور بوده و به ھر جا كه پا میگذاشتند تا
به سرحد مرگ مورد رنج و عذاب قرار میگرفتند.
مسيحيت از طريق خون شھيدانش رشد كرد .بخاطر نحوهی شكل گيری نطفهی مسيحيت در دنيا ،راھی جز
رشد از طريق خون شھداء برای آنھا وجود نداشت .اما اكنون دورهی خون ريختن و شكنجه و آزار سپری شده است و
بجای مرگ و نابودی راھی پديدار گرديده است كه براساس پايهی روحی مسيحيت در جھت تاسيس كشور واقعی از
دست رفته در سطح جھانی است ،كه اين ھمان انديشه و تعاليم سرور در ظھور دوباره میباشد .مسئوليت مسيحيت
بعنوان مذھب عروس بسيار مھم و گرانبھا است.
حتی عيسی در فردوس در انتظار است .ما بايد بدانيم كه او ھنوز نتوانسته است به پيشگاه تخت پادشاھی
خداوند برود .عيسی در پيشگاه خدا به تاسيس حاكميت ملی ،فرمانروائی بر يك ملت ،و تاسيس كشوری برخوردار از
اختيار عزيمت مستقيم از زمين به بھشت نياز داشت ،ولی بواسطهی عدم تاسيس چنين كشوری نتوانست در پيشگاه خدا
قرار بگيرد .بدينترتيب فردوس به يك اطاق انتظار در سر راه رفتن به بھشت مبدل شد .بھشت مكانی است كه ھيچكس
به تنھائی نمیتواند به آن پا بگذارد .اگر سقوط رخ نداده بود ما متمركز بر آدم و حوا بعنوان خانوادهھای بركت گرفته
به بھشت میرفتيم ،ما بايد بھمراه پسران و دختران خود به آنجا برويم.
سرور در ظھور دوباره برای بازسازی تمامی چيزھای از دست رفتهی شروع شده با والدين دروغين ،از
طريق مراسمھای مقدس بركت براساس استاندارد جھانی پرداخت غرامت ،ما را به عشق ،زندگی و نسب خونی
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راستين خدا پيوند میزند .تمامی مردم جھان برای ورود به بھشت جز گذشتن از اين دروازه راھی ندارند ،به ھمين
خاطر برگزاری مراسمھای بركت اجتناب ناپذير ھستند.
خدا برای بازسازی اين امر از طريق غرامت ،بمدت دوھزار سال در نبرد بود تا بتواند پايهای تاسيس كند كه
به دنيا مرتبط شود .درجائيكه پايهی ملی وجود ندارد ،آيا كسی میتواند پايهی ملی را به ارث ببرد؟ به اين خاطر
وقتيكه تالش خدا درجھت ايجاد حوزهی متحد مذھبی متمركز بر مسيحيت برآورده نشد ،برای يافتن مردم روحی از
طريق فعاليتھای جديد بينالمذھبی آمادگيھای الزم را به انجام رساند.
رھبران محترم مذھبی!
بشريت در حين ورود به ھزارهی سوم بخت و اقبال تازهی بھشتی را دريافت میكند .عھد دنيای حوزهی
بھشت و زمين ايدهآل متمركز بر والدين راستين و عھد باشكوه بركت مقدس آغاز گرديده است.
من اميدوارم كه تمامی مردم مذھبی بطور قلبی يكی شده و از طرح پيشنھادی من در تاسيس يك مجلس شكل
گرفته از نمايندگان مذاھب مختلف جھان در درون سازمان ملل ،در وضعيتی مشابه و موازی با مجمع عمومی )اين
سازمان( پيروی كنند .زيرا اگر سازمان ملل متحد شود ،پادشاھی بھشت و زمين میتواند بر روی زمين به واقعيت
درآيد .اگر فقط يك وظيفهی عالی وجود داشته باشد كه سازمان ملل میتواند برای بشريت بجا آورد ،ھمكاری در
بازسازی روحی بشريت متمركز بر پايهی عشق راستين خدا است ،چه چيزی بزرگتر و مھمتر از اين كار میتواند
وجود داشته باشد؟
به ھمين منظور ،من نه تنھا از حوزهی مذھب بلكه از سطوح سياست ،ايدئولوژی ،اقتصاد ،فرھنگ و ديگر
حوزهھا رھبران با وجدان را دعوت كرده و آنھا را برای ارائهی آموزشھای ازدواج عشق راستين براساس زندگی
برای ديگران ،گرد ھم آوردهام.
براساس اين اين پايه ،من دھھا ھزار سفير صلح تعيين كردهام .آنھا در سراسر دنيا پرچم فعاليت برای اتحاد
ملل ،اتحاد مذاھب و اتحاد سازمانھای غيردولتی را برافراشتهاند و تمامی تالش خود را برای ايجاد صلح جھانی وقف
نمودهاند كه اين نشانهی گشايش بھشت و آرزوی آتشين خدا و بشريت میباشد .اكنون ديگر دورهی زمانی زيادی باقی
نمانده است تا خواست خدای توانا و متعال و مطلق به انجام برسد.
مايل ھستم تا با اين خواھش از شما رھبران سخنان خود را به اتمام برسانم كه در بازآفرينی خانوادهھا و
كشورتان در عشق راستين ،افرادی فعال شده و بدينوسيله يك دنيای صلح آميز جاودانی فاقد مرزھای ملی را بواقعيت
درآورده ،با نيل به بركت ايدهآل چان ايل گوگ ،خود رھبری تاسيس كشور و دنيای متمركز بر خواست خدا را بعھده
بگيريد.
دعا میكنم كه بركات بھشتی شامل حال شما و خانوادهی شما باشد.
تشكر میكنم.
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