آنسوی ھمزيستی در مسير يك فرھنگ صلح
رورند سان ميانگ مون
دوم مارس دوھزار و سه

باور دارم كه ھر يك از شما شركت كنندگان در اين جلسه ،نمايندهی مذھب يا يك سازمان اجتماعی ھستيد .ھر
نوع سازمانی كه باشد به احتمال زياد شما بعنوان روسای آن سازمانھا به اينجا آمدهايد .به من گفته شده است كه در حدود
صد و ھفتاد و دو نفر در اينجا گرد ھم آمدهاند .اجازه بدھيد بگويم صد و ھفتاد و دو نفر در اينجا ھستيم ،آيا شما میخواھيد
كه در اوج قرار گرفته و باالترين باشيد؟ صرف نظر از ھر سازمانی كه به آن تعلق داريد ،آيا میخواھيد كه پايينترين
باشيد؟ )باالترين( پس ما در اينجا صد و ھفتاد و دو قھرمان از سازمانھای مختلف ،بعنوان نمايندگان سطوح متفاوت
زندگی ،داريم .اگر تمامی ما با يكديگر ھمكاری كنيم ،میتوانيم نيروئی بوجود آوريم كه بھشت و زمين را به حركت در
آورد.
سوال بعدی من اين است كه آيا مايل ھستيد فقط در ميان صد و ھفتاد و دو نفر قھرمان بشويد يا در ميان صد و
ھفتاد و دو كشور؟ چه پاسخی خواھيد داد اگر تمامی اجدادمان ،حتی مقدسين بزرگ در دنيای روح و ھمچنين شش ميليارد
انسان روی زمين را اضافه كنم ،آيا ھمچنان میخواھيد تا در ميان آنان قھرمان بشويد يا نه؟ )بله( صدای شما خوب شنيده
نمیشود!
نظر صادقانهی شما زمانيكه به چھرهی من نگاه میكنيد ،چيست؟ آيا رورند مون يك مرد خوب و خوشتيپ است
يا يك مرد زشت؟ ھر كسی خواھان آن است كه خوش تيپترين مرد و يا زيباترين زن دنيا باشد .ساده است ،ھمگی ما
میتوانيم چنين مرد و زنی بشويم) ،اما( راز آن چيست؟ آيا میخواھيد آن راز را بدانيد؟ )بله( متشكرم .شما بايد چنان
اعتماد بنفس داشته باشيد كه بگوييد من چنين خواھم كرد حتی زمانی كه خدا آن را باور نداشته و نتواند چنين كند ....چه
فكر میكنيد ،آيا از چنين اعتماد بنفسی برخوردار ھستيد؟ اگر از چنين اعتماد بنفسی برخوردار باشيد ،بعنوان نمايندهی
گذشته ،حال و آينده ،در انجام تمامی امور زندگیتان قھرمان خواھيد شد.
در صورت داشتن ھمسری دوست داشتنی ،آيا میخواھيد كه او از شما پايينتر باشد يا در مقامی بسيار باالتر از
شما قرار داشته باشد؟ بھرحال بايد مقامھای فاعل و مفعول بين شوھر و زن ،بعبارت ديگر مقام مركزی و رھبری وجود
داشته باشند .اين موضوع آسان نيست ...به اين نكته بيانديشيد ،آيا فكر میكنيد كه خدا میتواند در اين دنيا روی ھر فردی
كه بخواھد دست بگذارد ،كسی كه بتواند به او كامالً اعتماد كند؟ خود شما چطور؟  ....خدا در طول تاريخ نتوانست به ھيچ
فردی اعتماد كند .در دنيای عشق بايد روابط فاعل و مفعولی وجود داشته باشد ،البته نه بخاطر اختالف طبقاتی ،بلكه
بخاطر نظم جھان ھستی .به ھمين خاطر وقتيكه به موضوع ھماھنگی در عشق میرسيم ،از رابطهی فاعل و مفعولی بين
شوھر و زن ،بين والدين و فرزند ،بين برادران و خواھران و بين شخصيت فاعلی و شخصيت مفعولی سخن میگوييم .به
ھمين منظور ھمانطور كه قبالً اشاره كردم در صورت داشتن ھمسری دوست داشتنی ،انتظار داريد كه او صدھا بار ،شايد
ميلياردھا بار از شما واالتر باشد .وقتيكه ما اجرای نظم عشق را در جھان آفرينش خدا ،بين آدم و حوا مشاھده میكنيم،
)متوجه میشويم( كه آنھا در مقام فرزندان خدا آفريده شدهاند .به ھمين سبب او انتظار داشت كه فرزندانش ،يعنی آدم و
حوا ،بھتر از او بشوند.
آيا فكر میكنيد كه اشتباه میكنم؟ شما چطور؟ آيا آرزو داريد كه فرزندانتان بھتر از شما بشوند؟ ھمين موضوع
نيز در مورد خدا صادق است .ما به آسانی پاسخ مثبت میدھيم ،ولی آيا براستی صالحيت آن را دارا ھستيم و در مقامی به
اندازهی كافی خوب قرار داريم كه ادعا كنيم فرزندانمان بھتر از ما بشوند ،آيا دارای چنان فرزندان با استعدادی ھستيم؟ اين
يك سوال جدی است.
صرفنظر از نوع مذھبی كه به آن ايمان داريم ،تمامی ما فرزندان ابراھيم ھستيم .شما میدانيد كه اولين اجداد
بشری سقوط كردند .كسانی كه موضوع سقوط را در آغاز تاريخ بشری درك كردهاند ،لطفا ً دستانتان را باال بياوريد .حتی
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در مقام بازماندگان اجداد سقوط كرده ،ما ھمچنان دارای اين ميل و آرزو ھستيم كه فرزندان ما بھتر از ما بشوند ،ھمينطور
میخواھيم كه ھمسر ما بھتر از خود ما بشود .بنابراين به اين موضوع بيانديشيد .حتی در اين دنيای سقوط كرده ما دارای
چنين اميالی ھستيم .در دنيای اصيل جائيكه سقوطی رخ نداده بود ،آيا فكر نمیكنيد كه خدا قويا ً میخواست فرزندانش را
بھتر از خودش ببيند؟ شايد در زندگیتان برای اولين بار اين مطالب را میشنويد.
دوباره سوال من به نقطهی مشابھی بازمیگردد ،آيا فكر میكنيد كه خدا در زمان آفرينش فرزندانش -ھمچنين
زوج زندگی عشق خود در آينده -متمركز بر عشق راستين ،دارای چنين آرزويی قوی بود كه آنھا را باالتر از خود ببيند يا
نه؟
ھمگی ما شبيه خدا ھستيم و نمیتوانيم اين موضوع را انكار كنيم .ما حتی در مقام بازماندگان سقوط كرده ادعا
میكنيم كه شبيه خدا ھستيم .در مورد مردمی بيانديشيد كه ھيچ رابطهای با سقوط نداشتهاند .وقتيكه به قلب خدا میانديشيم،
)متوجه میشويم كه( اگر چه او بواسطهی سقوط ،فرزندانش را از دست داد ولی در تمامی طول تاريخ بشری ،ما را مورد
عفو قرار داده ،از ما حمايت كرده و ما را دوست داشته است.
بنابراين با اين درك كه خدا با وجود رودرويی با چنين دردی ،بشريت را دوست داشته است ،آيا میتوانيم در
برابر خدا ايستاده و اعالم كنيم كه "خدايا من تو را بيشتر از آنكه ما را دوست میداری ،دوست میدارم".؟ آيا فكر میكنيد
كه خدا عصبانی شده و خواھد گفت" :شيطان از من دورشو!" يا اينكه از ما قدردانی خواھد كرد؟
درواقع ما بايد بتوانيم اعالم كنيم كه "خدايا من به آن چيزی كه تو نمیتوانی ايمان داشته باشی ،ايمان خواھم
داشت .در اينصورت آيا فكر میكنيد كه او عصبانی خواھد شد؟ آيا خدا خواھد گفت" ،اصالً به اين موضوع فكر نكن و در
پی انجام چنين عملی نباش ".يا اينكه خواھد گفت ،من به تو پسر و دخترم افتخار میكنم ".اگر بگوييد خدايا من كارھايی را
انجام خواھم داد كه شما توان انجام آن را نداريد "...اگر شما در ديدگان خدا چنين فردی بشويد ،آيا فكر نمیكنيد كه او برای
حمايت بيشتر از شما ،عشق ورزيدن به شما ،دادن انرژی و قدرت بيشتر به شما ،داوطلبانه به سراغ شما خواھد آمد ،حتی
اگر شما خواستار ديدن او نباشيد؟ يا اينكه فكر میكنيد او از شما دوری خواھد كرد؟ خدا در مقام والدين ما است و به ھمين
سبب ما میخواھيم تا از پدر خود بھتر بشويم .خودتان را در مقام خدا قرار بدھيد ،چه احساسی خواھيد داشت؟
ما در بارهی قھرمانی صد و ھفتاد و دو نفر نماينده در اينجا سخن نمیگوييم ،بلكه دربارهی قھرمانی صد و ھفتاد
و دو كشور سخن میگوييم .ما از قھرمانی تمامی جھان ھستی سخن میگوييم ،جاييكه خدا به سراغ شما آمده و شما بسوی
خدا رفته و در يگانگی با او به ھر جای مورد نظر رفته و كارھای دلخواه خودتان را انجام خواھيد داد .در مقايسه با من
چطور؟ آيا میخواھيد در خدمت و مالزمت به خدا از من پيشی بگيريد يا نه؟ پاسخی نمیشنوم. ..
من باور دارم كه میتوانم اعالم كنم كه اگر تمامی شما كاری كنيد كه من در انجام آن ناتوان ھستم ،و به چيزی
ايمان داشته باشيد كه من به آن ايمان ندارم ،حتی اگر دنيا را ترك گويم با آرامش خواھم رفت زيرا اعتماد بنفس مطلق
خواھم داشت كه اين دنيا به دنيايی صلحآميز مبدل خواھد شد.
خالصانه بگويم كه من امروز برای سھيم شدن افكار و تعاليم خود با شما به اينجا آمدهام .اما اگر تمامی شما بطور
راسخ مصمم ھستيد كه در ارتباط با خدمت و مالزمت به خدا از من برتر بوده و كارھايی را انجام دھيد كه من توان انجام
آنھا را نداشته و به چيزی ايمان داشته باشيد كه من نمیتوانم به آن ايمان داشته باشم ،آنگاه من با خوشحالی شما را ترك
گفته و ھمينطور بسيار خوشحال خواھم بود تا از شما چيزی بياموزم.
خانم شما كه در رديف نخست نشستهايد ،شما چطور؟ آيا شما از آن صالحيت و اقتدار برخوردار ھستيد كه بتوانيد
از رورند مون در انجام خواست خدا پيشی گيريد؟ )تالش خودم را خواھم كرد( تالش خواھم كرد ...اين سخن شما فاقد
اطمينان است ...شما میتوانيد اعتماد بنفس داشته باشيد .ممكن است كه در زمينه قدرت بدنی نتوانيد با من مسابقه بدھيد
ولی در صورت برخورداری از ميزان كافی عشق راستين ،میتوانيد در ھر زمانی از من پيشی گيريد.
در مقايسهی بين مرد و زن ،بطور معمول زنان با داشتن قلبی مملو از عشق ،قلبیتر از مردان ھستند .به ھمين
خاطر آنھا راحتر از مردان اشك میريزند .به ھمين منظور آنھا در مقام مادر قرار دارند .در تمامی طول تاريخ مردان از
رحم زنان متولد شدند ،به اين دليل آنھا )زنان( در مقام مالكين قلب و عشق ھستند .در نتيجه ،اگر شما مصمم شويد ،توانائی
آن را داريد كه در خدمت به خدا و انجام خواست او در مقايسه با مردان ،از جمله رورند مون ،كارھای بزرگتری انجام
بدھيد .شما زنان بايد بگوييد كه "من به فرزندانی تولد خواھم داد كه نسبت به خدا و رورند مون كارھای بزرگتری انجام
خواھند داد ".آنگاه تمامی جھان ھستی پادشاھی خدا خواھد شد.
شما مردان چطور؟ يك ضربالمثل قديمی میگويد "مردان مثل دزد ھستند ".مردان دارای اميال زيادی ھستند
حتی طمعكارند .بعنوان يك مرد كه در اينجا ايستادهام ،شايد من ھم پسر عموی يك دزد باشم .اما اگر بخواھم راحتی خاصی
را بسان آغوش مادر احساس كنم ،آنگاه حتی خدا به من ملحق خواھد شد .اگر ما بتوانيم به ھمراه ھمسر خودمان چنين
فضائی را بيآفرينيم ،آن مكان پادشاھی خدا خواھد شد .اگر خدا وجود داشته باشد ،چشم ،بينی ،لب و گوشھای او به تمامی
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میخواھند تا با چنين زن و مادری سروكار داشته باشند .خدا خودش میخواھد تا بطور ابدی آن شخصيت مادرانه را
دوست داشته و با او زندگی كند.
چقدر وقت سپری شده است؟ معموال روحانيون برای موعظه كردن بيشتر از بيست دقيقهی وقت صرف نمیكنند.
به ھمين خاطر وقت من نيز تمام شده است ،اما يك نكته ،اگر شما بدرستی درك نموده و با استواری بخواھيد در كار و
تالشتان قھرمان بشويد) ،اين موضوع( بيشتر از آنكه شما فكر میكنيد برای شما با ارزش خواھد بود.
آيا در اينجا كسی ھست كه باالتر از  ٨٣سال سن داشته باشد؟ نه؟ بنابراين من تمامی شما را برادر و خواھر
كوچك خودم يا پسر و دختر خودم در نظر میگيرم .اشكالی ندارد؟
من تمامی زندگیام را برای ايراد سخنرانی ،آموزش دادن به مردم تخصيص دادهام ،به ھمين خاطر اگر به من
اجازه بدھيد میتوانم تا سی ساعت ديگر برای شما سخن گفته و به شما آموزش بدھم .من دارای چنين ميل و آرزويی
ھستم .ركورد من در ايراد سخنرانی شانزده ساعت و چھل و پنج دقيقه بدون توقف بوده است .رورند كواك متذكر شد كه
تعدادی از شما بايد بعد از ساعت دوازده اين مكان را ترك كنيد و به ھمين خاطر خواھش كرد تا سخنانم را كوتاه كنم.
چقدر بيشتر به من فرصت میدھيد؟ ده دقيقه ،سی دقيقه ،يا يك ساعت؟ اگر برای ده ساعت ديگر ادامه بدھم ،خصوصيات
سقوط كردهی بعضی از شما ،وادارتان خواھد كرد تا بسان زمان عيسی ،مرا به صليب بكشيد .آن مردم بی صبر و سراسر
طمع اشتباه بزرگی مرتكب شدند .بنابراين نمیخواھم امروز دوباره در چنين وضعيتی قرار بگيرم.
آيا ميزبان كنفرانس ھستم يا ميھمان؟ )ميزبان( نه من ميزبان نيستم ،بلكه ميھمان ھستم .من به اين كنفرانس دعوت
شده و قول دادم كه شركت خواھم كرد .به من گفته شده بود كه دانش پژوھان و رھبران محترم و برجستهی مذھبی بسياری
از سراسر دنيا گردھم آمدهاند ،به ھمين خاطر آرزوی عميقی در من موج ميزد كه به اينجا آمده و با شما روبرو بشوم .اما
به اين میانديشيدم كه آيا رورند كواك مرا به اين كنفرانس دعوت خواھد كرد يا نه .سرانجام او مرا دعوت نمود و به ھمين
خاطر با خوشنودی بسيار به اينجا آمدم .از آنجائيكه من بعنوان سخنگوی مخصوص به اينجا آمدم ،شما در مقام صاحب و
ميزبان ھستيد .بنابراين آيا برای سھيم شدن ھمه چيز دربارهی خدا با شما ،به من فرصت بيشتری میدھيد يا اينكه زمان
بندی كرده و اعالم میكنيد كه "رورند مون كافی است"؟ )پاسخھا واضح نيست( ممكن است كه خوشتيب نباشم اما يك نكته
را شما بايد در مورد من بدانيد و آن اين است كه من بعنوان قھرمان دريافت كنندهی رنج و عذاب ،مخالفت و نكوھش
شھرت دارم .بنابراين امروز اگر چه شما مايل نيستيد كه من وقت زيادی را در اينجا سر كنم ولی من میتوانم بر اين
موضوع غلبه كنم .اجازه بدھيد تا دوباره درخواست خود را مبنی بر دريافت فرصت بيشتر عنوان كرده و شما آشكارا
پاسخ بدھيد ،بله يا خير؟ )بله( شنيدم ،اطمينان دارم ،من میتوانم برای ساعات طوالنی سخن بگويم.
نتيجه گيری سخنانم :پرشورترين آرزوی خدا چيست؟ آيا میتوانيد پاسخ بدھيد؟ عشق .متاسفم ،پاسخ شما به اندازه
ی كافی خوب نيست .حتی ممكن است كه شما به پاسخ من ايمان نداشته باشيد ولی من بايد حقيقت را از جانب خدا برای
شما عنوان كنم.
آيا اين درست است كه اجداد بشری ،آدم و حوا ،سقوط كردند؟ چگونه سقوط كردند؟ بشريت پاسخی برای اين
سوال نداشته است .چرا خدا آدم و حوا را با عاملی بالقوه برای سقوط آفريد؟ در زمان آدم و حوا وقتيكه سقوط بشر
صورت گرفت ،چرا خدا آنھا را محو و نابود نكرد و كسان ديگری را نيافريد؟. ..
شما از عشق سخن میگوييد ،ولی در بررسی روابط عاشقانه ،متوجه میشويم كه ميليونھا و ميليونھا رابطهی
عشقی متوقف شده ،از ھم جدا شده ،طالق گرفته و به شكلھای مختلف فروپاشيدهاند .چرا خدا نتوانست از اين امر جلوگيری
كند؟
خدا در طول تاريخ در پی قھرمانی بود كه بتواند اين مسئله يعنی مشكل رابطهی عشق را حل كند .به ھمين دليل
مذاھب عمومی مختلفی بوجود آورد تا مردم بتوانند از طريق تعاليم آن مذاھب كار كنند .اگر خدا آدم و حوا را براستی در
مقام پسر و دختر خود آفريده باشد ،آيا فكر میكنيد كه بدنبال سقوط آنھا خدا نابودی ،ناپديد شدن و از بين رفتن آنھا را
آرزو میكرد؟ يا اينكه بطور ابدی به آنھا عشق میورزيد؟ چه میشد اگر يك تبھكار يا يك دزد پديدار شده و آنھا را در
عمق سياه چال جھنم قرار میداد؟ فكر میكنيد خدا چه احساسی میداشت؟ آيا فكر میكنيد كه خدا آن تبهكار را كه با
فرزندانش چنان كرده بود ،میكشت؟ آن تبھكار و آن دزد از كجا ناگھان پديدار شده بود؟ آيا خدا چنين تبھكار و دزدی را
آفريده بود يا انسان چنين كرد؟
شما خانمھای رديف اول ،آيا خودتان آرزو داشتيد كه بعنوان خانمی زيبا متولد بشويد يا اينكه به چگونگی اين
جريان عمل واقف نبوديد؟ دوباره میپرسم آيا در اين آرزو بوديد كه بعنوان يك زن متولد بشويد يا اينكه چيزی نمیدانستيد؟
آيا ھرگز در اين انديشه بودهايد كه "اوه كاش من بصورت يك مرد بدنيا آمده بودم؟ )نه ھرگز( آيا میتوانيد بگوييد كه در
زندگيتان به مرد نياز داريد؟ )بله بطور حتم( آيا نسبت به ھمسر و شوھرتان بيشتر از خودتان احساس نياز میكنيد؟ )بله،
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خير( مرد يا زن ،كداميك نخست است؟ )من خودم را از طريق ھمسرم میبينم( كداميك نخست بدنيا آمد ،آدم يا مرد ،حوا يا
زن؟ )آدم( آيا آن را مشاھده كردهايد؟ شما فقط به آن ايمان داريد .مطلقا ً به آن ايمان داريد ،اينطور نيست؟
فرض كنيم كه نه مرد وجود دارد و نه زن بلكه فقط يك فرد تنھا وجود میداشت ،آيا فكر میكنيد كه چنين دنيای
مدرنی میتوانست خود به خود بوجود آيد؟ من سواالتی چند را برای رھبران و اشخاص عالی مقام بسياری در دنيای غرب
مطرح كردم ،از جمله :بين عشق ،زندگی و نسب خونی كداميك دارای باالترين درجهی اھميت است؟ و قريب به اتفاق آنان
پاسخ دادند :عشق ،و تعداد اندكی گفتند :زندگی .شما چطور؟ آيا به نسب خونی نياز داريد؟ نسب خونی! آيا به آن نياز
داريد؟  ....بعبارت ديگر اگر شما نسب خونی را حذف كرده و فقط به عشق و زندگیتان بچسبيد ،آنھا در نسل خودتان از
بين خواھند رفت ،زيرا شما فاقد فرزند برای تداوم خواھيد بود .اگر فقط به عشقتان بچسبيد نمیتوانيد بازمانده يا نسلی
داشته باشيد كه بتوانند ادامه بدھند .درست نمیگويم؟
پس ميان اين سه :عشق ،زندگی و نسب خونی كداميك از باالترين اھميت برخوردار است؟ آيا فقط میخواھيد از
زندگیتان لذت ببريد؟ آيا در طی حيات خودتان فقط خواستار لذت بردن از زندگی عشقی خودتان ھستيد؟ يا اينكه
میخواھيد بازماندگانی از خودتان بجای بگذاريد؟ صدای كسی را نمیشنوم كه با اعتماد بنفس پاسخ بدھد "نسب خونی!"
كداميك ارزش بيشتری دارد ،انتخاب شما چيست؟ آيا والدين خواستار فدا كردن خود برای نجات فرزندانشان
ھستند يا برعكس فرزندان خواستار فدا كردن خودشان برای نجات والدينشان ھستند؟ در اينجا میتوانيد اھميت نسب خونی
را تشخيص بدھيد .بدون داشتن والدينتان ،نسب شما نمیتواند بقاء داشته باشد .فرزندان تكثير میشوند و شما میتوانيد
صاحب فرزندان بيشتری بشويد ،اما اگر والدين وجود نداشته باشند نسب آنھا ديگر وجود نخواھد داشت.
آيا كامالً متوجه میشويد؟ آيا با من ھستيد؟ آيا بطور مطلق اعتقاد داريد كه فرزندان من بايد از من و ھمسرم
واالتر بشوند؟ )اميدواريم( اميدوار بودن به اندازهی كافی قوی نيست .آيا در جامعهی غربی امروز میتوان شاھد والدينی
بود كه براستی خواستار فدا كردن خود برای خاطر فرزندانشان باشند؟
اگر به دنيای حيوانات ،دنيای حشرات حتی دنيای پرندگان نظر بيافكنيم ،اكثر قريب به اتفاق والدينھا خواستار فدا
كردن خود برای حفاظت از فرزندانشان ھستند .آھوھا ،پلنگھا حتی حشرات كوچك اينچنين ھستند .اما بشريت ،سرور
تمامی موجودات آفريدهی خدا ،بايد واالتر از اين حيوانات و حشرات باشند ،اينطور نيست؟
آن پدرھا و مادرھايی كه نوزادان خود را در ظرفھای زباله رھا كرده و گريختهاند و تمامی ديگر اتفاقات سياھی
كه در اينجا –در آمريكا -روی میدھد ،چطور؟ زمانيكه والدينشان پير شده و ديگر واقعا ً قابل استفاده نيستند ،به آنھا پشت
كرده و آنھا را به خانهی سالمندان میفرستند .آيا اين دنيای ايدهآل است؟ آيا اين خوب است كه فقط تو و ھمسرت زندگی
كنيد؟ نسب شما چه خواھد شد؟ شما بايد برای تداوم نسب خودتان صاحب فرزند بشويد .شما بايد پدر بزرگ و مادر
بزرگ ،والدينتان و فرزندانتان را به رسميت بشناسيد .اين راه و مسيری است كه در آن نسب خونی تداوم خواھد داشت.
اينطور نيست؟
در اصل سه نسل پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و فرزندان اساس و بنيان ھستند .شما ھم میخواھيد تا صاحب
فرزندانتان بشويد ،به ھمان شكل كه والدينتان آرزو داشتند تا صاحب شما بشوند .اگر والدينتان ھنوز در قيد حيات ھستند
آرزوی ديدن فرزندان شما ،بعبارتی ديگر نوهھای خودشان ،قويتر از آرزوی شما در نياز به داشتن فرزند میباشد .وقتيكه
ما به اين شكل دارای سه نسل باشيم ،فرزندان در موقعيتی قرار میگيرند كه در آن قادر خواھند بود تا دو سطح متفاوت
عشق را از پدر بزرگ و مادر بزرگ و والدينشان دريافت كنند.
در خانوادهی آدم ،اجداد بشری ،كداميك در مقام اولين نسل بود؟ آدم؟ خدا چطور؟ آيا خدا نسل دوم بود؟ خدا در
مقام اولين نسل ،در مقام پدربزرگ و مادربزرگ بود .آدم و حوا چطور؟ آنھا در مقام دومين نسل يا در مقام والدين بودند.
فرزندان آدم و حوا چطور؟ آنھا در مقام نسل سوم بودند .قرار بود كه فرزندان آدم و حوا عشق خدا و عشق والدين جسمی
خود را دريافت كنند .به ھمين دليل نوهھا در مقام صاحبان دو كشور ،دنيای روح و دنيای جسم بودند. ...
بعبارت ديگر آنھا در مقامی برای ادعای سروری دنيای نامرئی ،يا دنيای روح بودند زيرا عشق خدا ،وجود
روحی ،را بطور مستقيم دريافت میكردند و ھمينطور دنيای جسمی چون عشق والدين جسمی خود آدم و حوا ،را دريافت
میكردند .اين موقعيتی بود كه آنھا در آن جای میگرفتند  -دريافت كنندهی عشق از پادشاه دنيای روح يا دنيای نامرئی ،و
شاه و ملكهی دنيای جسمی -.بعبارت ديگر ،فرزندان آدم و حوا ،يا نوادگان خدا در موقعيتی بودند كه عشق پادشاه دنيای
نامرئی ،خدا و ھمينطور عشق شاه و ملكه دنيای مرئی ،والدينشان را به ارث برده و تمامی جھان ھستی ،يعنی دنيای روح
و دنيای جسم ،تمامی بھشت و زمين را در يگانگی ادعا كنند .به معنای ديگر سومين نسل ،فرزندان آدم و حوا میتوانستند
به ھدف نائل شوند.
آيا دارای نوه شدهايد؟ با توجه به تجربيات زندگیتان ،آيا فكر میكنيد كه عشق شما نسبت به نوهھای شما بيشتر از
عشق فرزندان شما به آنھا است؟ پاسخ نمیدھيد ،مطمئن ھستم كه شما اعضای مسن از ھمين احساس مشابه برخوردار
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ھستيد ،شما آرزو داريد كه صاحب نوه بشويد .شما میخواھيد تا نوهھای خودتان را در آغوش بگيريد بيشتر از آنكه
فرزندانتان میخواھند آنھا را در آغوش بگيرند .آيا میخواھيد تا بعنوان يك مرد و زن پير و سالخرده به خانهی سالمندان
فرستاده شويد يا میخواھيد در محيط خانه با نوهھای كوچكتان زيسته و عشقتان را به آنھا داده و عشق آنھا را دريافت
كنيد؟ كداميك را ترجيح میدھيد؟
به ھمين شكل اگر به آغاز تاريخ بشری ،در زمان آفرينش بازگرديم ،خواھيم ديد كه خدا نيز دارای اين ميل و
آرزوی مشابه بود كه با نوهھای خود زيسته و آنھا را در آغوش بفشارد ،بسيار قويتر از آنكه آدم و حوا میخواستند
فرزندانشان را به آغوش گرفته و با آنھا زندگی كنند .نسل بشر در اين مسير بدون ھيچگونه آلودگی تداوم يافته و به اين
زمان میرسيد .اما بدبختانه سقوط بشر در آن زمان بوقع پيوست.
خدا در مقام والدين برای تمامی بشريت حتی در آغاز تاريخ بشری دارای نقشه و برنامه بود .خدا واقف بر ھمه
چيز و قادر مطلق بوده و بر اين اساس دارای اين نقشهی خاص برای تاسيس دنيای صلح ،ھمراه با ميليونھا و ميلياردھا
مردمی بود كه جھان ھستی را پر كردهاند .بنابراين او دارای آرزويی بيشتر ،اميدی بيشتر و نقشهھای آيندهی بيشتری برای
آنھا بود تا نوهھای خود او بشوند .اما در مقابل آدم و حوا دارای چنين نقشه و برنامهای برای آيندهی بشری نبودند) .ديدگاه(
آنھا در بارهی تاريخ بشری تا به اين اندازه عميق نبود .به ھمين خاطر آنھا توجه كمتری نسبت به فرزندان خودشان نشان
دادند ،كمتر از توجھی كه خدا داشت.
اما سوال من به قبل از اينھا بازمیگردد ،آيا خدا ھرگز دارای اين فرصت بود كه نوهھای خود را در آغوش
بگيرد؟ )ھميشه( چه كسانی در مقام نوهھای خدا قرار دارند؟ )تمامی ما ،ھر نسلی( من به شما گفتم كه تمامی ما بازماندگان
اجداد سقوط كرده ھستيم نه بازماندگان خدا! ما بايستی به معنای سقوط بشر واقف بشويم .سقوط مسبب زندگی دروغين،
عشق دروغين و نسب خونی دروغين بود كه با عشق ،زندگی و نسب خونی اصيل خدا ھيچگونه ارتباطی ندارند.
به زمان سقوط بشر بيانديشيد .آيا آدم و حوا قبل از سقوط صاحب فرزند شدند يا بعد از سقوط؟ اين نكته به آن
معنا است كه فرزندان آدم و حوا بازمانده و نتيجهی سقوط بشر بودند .رھبران مذھبی بايستی اين نكته را درك كنند ،اين
نكته از مشكالت جدی و اساسی بشری است كه بايد با آن سروكار داشته باشيم.
آيا آدم و حوا در زمان اخراج از باغ عدن تنھا بودند يا فرزندانشان نيز با آنھا بودند؟ )تنھا بودند( يعنی اينكه آنھا
ھنوز فاقد فرزند بودند .به عبارت ديگر ،نتيجه آن است كه آدم و حوا برخوردار از صالحيت برای تكثير نوهھای خود
خدا ،به دليل ارتكاب به سقوط توسط خدا از باغ عدن رانده شدند .به اين معنا كه صالحيت و استعداد تكثير نوهھای خدا از
بين رفت و اين نكته به اين معنا است كه خدا تا آن زمان دارای نوه نشده بود .آيا به سخنانم توجه داريد؟ آيا اين موضوع را
میفھميد؟
خب دوباره شما را با اين سوال به مبارزه میطلبم ،آيا شما فرزندان نسب خونی پاك خدا ھستيد يا بازماندگان
نسب خونی كاذب و سقوط كرده ھستيد؟
آدم و حوا بدنبال سقوط صاحب فرزند شدند و اين موضوع نسل به نسل تا عصر حاضر به ما منتقل شد .كداميك،
اولی يا دومی ،آيا شما میتوانيد ادعا كنيد كه نسب خونی شما نسب خونی پاك خدا است؟ تمامی انسانھا ،با نژادی يكسان،
گناه و نتايجی يكسان )روبرو ھستند( ،درست است؟ بله يا خير؟ بله .صريح پاسخ بدھيد؟ بله يا خير؟ )بله(
بنابراين رستگاری به چه معناست؟ )از طريق صليب عيسی( ما در بارهی زمان آدم و حوا صحبت میكنيم.
عيسی چھار ھزار سال پس از آنھا متولد شد .اگر سقوط انسان صورت نگرفته بود ،آدم و حوا میتوانستند فرزندان راستين
خدا بشوند و اين موضوع به اين معناست كه آنھا قادر بودند تا زندگی راستين ،عشق راستين و نسب خونی راستين را از
خدا به ارث برده و خانوادهی راستين را بسازند .از آن زمان به بعد نسب خونی آدم و حوا نسل به نسل ،نسب خونی
راستين میبود .ولی آنھا چنين نكردند .تكرار میكنم  ،بدون سقوط بشر ،آنھا میتوانستند به خدا خدمت و مالزمت كرده و
از او به عنوان خدای ذات و قلب پيروی كرده و نوهھای آنھا میتوانستند به پدر و مادر خود )آدم و حوا( بعنوان والدين
گوشت و جسم) ،نمايندهی جسم( خدمت كنند .از اين طريق دنيای بشری بدون ھرگونه ارتباطی با سقوط ،تا به اين زمان
تداوم میيافت .ولی به خاطر سقوط ھمه چيز از دست رفت و به اين سبب ما بين جسم و روح خود درگيری داشته ،ھميشه
در حال جنگ و ھميشه در حال مناظره ھستيم .آيا با اين موضع موافق ھستيد؟
شما چطور؟ آيا شما ھميشه از يگانگی مطلق بين روح و جسم خود برخوردار ھستيد يا نه؟ )درگيری( ،چرا؟ خدا
چطور؟ آيا فكر میكنيد كه خدا بين روح و جسم خود درگيری دارد؟ پس ما چرا )چنين ھستيم(؟ اين موضوع به وضوح به
ما نشان میدھد كه ما بازماندگان اجداد سقوط كرده ھستيم .چه بخواھيم و چه نخواھيم ،خون شيطان در رگھای ما جاری
است .زندگی ،عشق و نسب خونی شيطان در زندگی ما نقش بسته است .قلب و روح نامرئی با خدا ارتباط دارد ،ولی چون
جسم و تمايالت جسمی ما به شيطان مرتبط ھستند ،آنھا ھميشه در جنگ و درگيری بسر میبرند .روح در مقام مثبت بوده
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و قرار بود جسم در مقام منفی بايستاد ،ولی به واسطهی سقوط ،جسم میخواھد خودش در مقام مثبت قرار داشته باشد.
برای ھمين است كه ما در آنجا بطور پياپی در جنگ و درگيری ھستيم.
بنابراين قبل از سقوط بشر بين روح و جسم ،كداميك قويتر بود؟ در زمان سقوط انسان چطور؟ كداميك توسط
ديگری كشيده میشد؟ آيا جسم روح را بسوی خود كشيده و باعث سقوط شد يا روح جسم را از رفتن به سوی سقوط باز
میداشت؟ تمايالت جسمی در آنجا حاكم بودند .ھمانطور كه در كتاب مقدس گفته شده ،ما آنچه را كه كاشتهايم برداشت
خواھيم كرد .در نھايت ،دقيقا بسان زمان سقوط بشر ،پديدهھای بسياری از شيوع تمايالت جسمی مردم را در سراسر دنيا
مشاھده خواھيم كرد .انواع رفتارھای ناپسند در ھر گوشهی اين دنيا به چشم میخورند .براستی اين زمان ،زمان برداشت
محصول است.
بدون شكل گيری سقوط ،فكر میكنيد كه زندگی ،عشق و نسب خونی راستين خدا در كجا گسترش پيدا میكرد؟
ابزار گسترش عشق ،زندگی و نسب خونی راستين ،ھم برای مرد و ھم زن ،آالت تناسلی ما ھستند.
آلت تناسلی اصيل و پاك وجود ندارد .شما دارای آلت تناسلی سقوط كرده ،بدترين نوع عشق ،زندگی ،و نسب
خونی سقوط كردهی مرتبط با آن وجود ذاتی پليد ھستيد .شما نمیتوانيد اين موضوع را انكار كنيد .درست است ،اينطور
نيست؟ بله يا خير؟
بله! )بله( بله به معنای به "ارث بردن" است .به علت سقوط بشر ،چيزی كه قرار بود آلت اصيل ،پاك و واقعی
عشق باشد به آلت دروغين و پليدی مبدل شد و در تمامی طول تاريخ بشری به خطا مورد استفاده قرار گرفت .اين چيزی
است كه عصر حاضر با آن روبرو است .آيا شاھد آن نيستيم كه اكثر خانوادهھا در دنيا با مشكالتی مربوط به مسائل جنسی
روبرو ھستند؟ اينطور نيست؟
از آنجائيكه كه ما دارای خانواده و ھمسر ھستيم ،بھرصورت در مقام پادشاه مشكل سازانی اينچنين در تمامی
سطوح مختلف فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،ملی ،دنيا و جھانی ھستی قرار داريم .بدينسان وقتيكه خدا بعنوان سرچشمهی
زندگی راستين ،نسب خونی و عشق راستين ،به چنين دنيای آلوده ،ناپاك و پليد نظر میافكند نمیخواھد آن را لمس كرده و
يا اينكه بر چيزی دست بگذارد.
شيطان چه ماھيتی دارد؟ شيطان دشمن خدا و دشمن عشق او است .او فرزندان خدا را ربود .جائی كه قرار بود
خدا ساكن شود به تصاحب شيطان درآمد .در جائيكه خدا میخواست تا تمامی بشريت فرزندان خود او باشند ،شيطان وارد
شد و بطور روحی ھمه چيز را نابود كرد و ھمه را آلوده ساخت.
بنابراين چطور میتوانيم بشريت سقوط كرده و نااميد را نجات بدھيم؟ تنھا دو راه وجود دارد .يك راه آن است كه
اعضای آسيب ديده و درھم شكسته را تعمير كرده و به حالت اوليه بازگردانيم .يا اينكه ھمه چيز را از بين برده و دوباره
بازآفرينی كنيم.
آيا میدانيد كه در كجا میتوانيم كارگاھی برای تعمير اعضای بدن جسمی پيدا كنيم؟ مذھب ،مذاھب بزرگ
تعميرگاه برای مرمت انسانھای درھم شكسته ھستند .بر اين اساس تمامی شما انسانھای درھم شكسته ،ماشينھای از كار
افتاده ھستيد .تا زمانيكه بطور كامل تعمير نشويد حقی نداشته و آزادی نداريد .اينطور نيست؟ خدا برای انجام تعميرات به
يك برنامه نياز دارد ،ولی شما فاقد آن برنامه ھستيد .آيا از طرح و برنامهی خودتان برای انجام تعميرات آگاھی داريد؟ خدا
چگونه میتواند دربارهی جزئيات برنامهی تعميرات به شما آموزش بدھد؟ راز اين كار خالصی از درگيری بين روح و
جسم در ھر مرحله از زندگیتان است .عليرغم موقعيت ،مقام و تحصيالتتان خدا نمیتواند به جايی بيايد كه در آن بين
روح و جسم تضاد و درگيری وجود دارد .شيطان ھمواره در آنجا است .بين اسالم و مسيحيت درگيری و جنگ وجود
دارد .آيا فكر میكنيد كه خدا در آنجا است؟ به ھمين خاطر بايد نھضتی وجود داشته باشد تا بين آنھا اتحاد و ھماھنگی
بوجود آورد.
دو نوع تعميرگاه نمیتواند وجود داشته باشد .فقط يك نوع كارگاه وجود دارد ،زيرا برنامهی خدا تنھا برنامه
موجود و قابل دسترس میباشد .كجا میتوانيد چنين تعميرگاه يگانهای را برای مرمت ھمه چيز بيابيد؟ خدا بدنبال سقوط به
مردم گفت كه متمركز بر بنیاسرائيل ناجی را خواھد فرستاد .بعبارت ديگر خدا تعميرگاھی را برای مرمت ھمگان آماده
خواھد كرد .عيسی مسيح در مقام نجات دھنده برای تعمير تمامی انسانھای در ھم شكسته میآمد.
صاحب تعميرگاه در زمان عيسی ،يھوديت يا اسرائيل چه كسی بود؟ در آن زمان نه يھوديت و نه كشور اسرائيل،
ھيچ كسی دربارهی صاحب تعميرگاه يا برنامهی خدا برای تعميرات چيزی نمیدانست .تنھا عيسی كه در مقام مسيح آمد با
برخورداری از آن برنامه ،از جريان كار آگاھی داشته و میدانست چه بايد انجام بدھد .برای تعمير چه يك ماشين و چه يك
انسان ،بايد بدانيم كه چه چيزی از كار افتاده است .به مشكل انسان در ھم شكسته كه میرسيم درمیيابيم كه علت ،استفادهی
نابجا از آالت عشق بود .بعبارت ديگر رابطهی عشق دروغين ،ازدواج دروغين ،خانوادهی دروغين دليل اين درھم
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شكستگی بدن جسمی و زندگی بشری بوده است .به ھمين خاطر عيسی مجبور بود تا در طی زندگی خود افراد ،خانواده و
ملتھای راستين ،پاك ،و تازهی متمركز بر خدا را بوجود آورده و حتی با امپراطوری روم متحد شود .اين ماموريت او بود.
فرض كنيم كه عيسی در دوران جوانی مصلوب نمیشد ،آيا فكر نمیكنيد كه او میتوانست در طی زندگیاش كار
تعميراتی خود را تكميل كرده و ماموريت خود را به انجام برساند؟ چه كشور اسرائيل و چه يھوديت ،ھر كسی با ھر نام و
نشانی تسليم خدا و عيسی میشد .بعبارت ديگر عيسی میتوانست آنچنانكه خدا آرزو داشت با ھر كسی رفتار كند .اگر
براستی تمامی بنیاسرائيل متمركز بر يھوديت با عيسی متحد شده بودند ،حتی با وجود فدا كردن زندگی خود ،كار تعميرات
انجام میگرفت و آنھا مردم مركزی برای بشريت میشدند .آنگاه تمامی دنيا متحد میشد و بين مسلمانان و مسيحيان و
يھوديان در خاورميانه چنين درگيری وجود نمیداشت.
به مسلمانان بيانديشيد .بدنبال نجات از سرگردانی در بيابان ،درواقع قرار بود تا بين دوازده قبيله ملتی در
خاورميانه بنا شود .اما بواسطهی سقوط در قرون وسطی توسط ديدگاھھای انسانگرائی مثل كمونيسم ،مسيحيت به گوشهای
رانده شد درصورتيكه قرار بود مذھبی متمركز بر خدا باشد .اگر در زمان عيسی چنين چيزی روی میداد ،اكنون چيزی
به نام مسيحيت و اسالم وجود نمیداشت .فقط يك خانوادهی متمركز بر خدا ،يك خانوادهی جھانی وجود میداشت.
خدا در زمان عيسی يك محيط مناسب در تمامی گوشه و كنار دنيا آماده كرده بود .مثالً در چين ،در اطراف
رودخانهھای خاورميانه ،اينجا و آنجا حتی در ھند ،ھمه به تمامی آماده شده بودند .به ھمين خاطر عيسی میتوانست تمامی
دنيای را متحد ساخته و آغازگر پادشاھی بھشتی بر روی زمين ،دقيقا ً در اينجا باشد .بدون ھيچ گونه مخالفتی از جانب
يھوديت و بنیاسرائيل و امپراطوری روم ،عيسی میتوانست مردم ھند ،حتی مردم اطراف رودھای دجله و فرات را جذب
كرده و آنھا مردمی برای برپا ساختن پادشاھی بر روی زمين میشدند .تكرار میكنم ،اگر چنين چيزی روی میداد،
مسيحيت پديدار نمیشد.
به زندگی عيسی بيانديشيد .عيسی در مقام ناجی ظھور نمود تا پاكی سه نسل متمركز بر خدا را تضمين نمايد .آدم
نخست سقوط كرد و عيسی در مقام آدم دوم آمد .بعبارت ديگر او میبايست حتی با دربرگرفتن امپراطوری روم در مقام
يك كشور در سطح ملی قرار گيرد .در آن سطح ديگر حتی پيشگويی در مورد ظھور دوباره وجود نمیداشت ،ضرورتی
نبود كه چنين شود .اگر يھوديت و كشور اسرائيل متمركز بر تعاليم و رھبری عيسی متحد میشدند ،قادر بودند كه حتی
امپراطوری روم را فتح كنند .و اين به اندازهی كافی قوی بود كه پايهای برای فتح تمامی دنيا متمركز بر خدا بشود .شكست
اولين آدم ،دليل از دست رفتن زندگی راستين ،نسب خونی راستين و عشق راستين خدا بود .به ھمين دليل عيسی در مقام
دومين آدم آمد تا زندگی ،عشق و نسب خونی راستين را از جانب خدا دوباره برپا نمايد.
اين امر بسان عمل پيوند زدن از درخت زيتون وحشی به درخت زيتون راستين بود .درواقع اين مراحل در حال
شكل گيری بودند .تمامی مذاھب جانبی موجود در آن زمان از جمله ھندوئيسم و بوديسم بطور طبيعی توسط اين جريان
عمل جذب میشدند .خدا مخصوصا ٌ در پی اين نبود كه شاھد ھندوئيسم ،بوديسم و يا مسيحيت را باشد .او میخواست از
آغاز يك خانوادهی تحت تسلط خود را ببيند .نه مذھب بلكه خانواده ،ما بايد اين نكته را قلبا ً درك كنيم.
بواسطهی مصلوب شدن عيسی ،مسيحيت پديدار گرديد ،ولی با ناتوانی در به ارمغان آوردن ھر دو نوع
رستگاری روحی و جسمی ،فقط رستگاری روحی بھمراه آورد ،زيرا عيسی به دنيای روح رفته بود .به ھمين علت
مسيحيت در مقام مذھب عروس باقی ماند .آيا با اين موضوع موافق ھستيد؟ به دليل از دست رفتن داماد ،عيسی ،روح
القدس بعنوان عروس ،زندگی با ايمان مردم بسياری را تحت تاثير قرار داد .بدينسان ،اگر چه ممكن است كه شما در برابر
صليب به نيايش بپردازيد ،من آشكارا اعالم میكنم كه صليب بعنوان سمبل اعدام و مصلوب شدن ،چيزی نيست كه بتوان
آن را مورد نيايش و پرستش قرار داد.
عيسی چھل روز بعد از رستاخيزش بطور روحی به سراغ حواريون و ديگر مردم رفت .او تنھا در سطح روحی
به آنھا آموزش داده و به آنھا جانی تازه بخشيد .به خاطر سقوط بشر ،آدم و حوا زندگی ،عشق و نسب خونی دروغين را به
ارث بردند .به ھمين سبب آنھا زوج و والدين كاذب و دروغين شدند .عيسی با ظھور در مقام مسيح و نجات دھنده
میبايست خدا را با زندگی ،عشق و نسب خونی راستين دوباره پيوند زده و حوزهی درخت زيتون راستين را بنا كند.
جائيكه ديگر درختان زيتون وحشی وجود نخواھند داشت.
اگر خدا در مقام نسل اول است ،عيسی در مقام دومين نسل آمد .ازاينرو قرار بود تا عيسی صاحب فرزندان خود
بشود كه در مقام نوهھای خدا بودند .اگر چنين چيزی روی داده بود ،عيسی مصلوب نمیشد .ھيچ كسی جرات آن را
نداشت كه او را به صليب بكشد .اما بخاطر بیايمانی مردم در آن زمان مصلوب سازی روی داد و آن ھدف به واقعيت
درنيامد.
خدا میخواست تا خاتمهی مذاھب را ببيند .قرار بود تا يھوديت ختم مذاھب برای بشريت باشد .اما دوباره بواسطه
ی شكست ،عيسی به صليب كشيده شد و مذاھب تازه پديدار گرديد و اين موضوع تا به اين زمان ادامه يافته است .اولين و
7

دومين نسل ،نسل آدم و عيسی از دست رفتند .به ھمين علت اكنون زمان سرور در ظھور دوباره ،در مقام آدم سوم ،يعنی
عصر كمال است .به ھمين خاطر اين دوره عھدی است كه ظھور دوباره در آن بوقوع خواھد پيوست .ماموريت او كمال
اين سه نسل متمركز بر زندگی ،عشق و نسب خونی راستين بسوی خدا است .اين اساس كار او است .سرور در ظھور
دوباره برای پاكسازی نسب خونی بشريت بايد متمركز زندگی راستين و عشق راستين ،و نسب خونی خدا به تمامی آنھا
بركت داده و نسب خونی آنھا را از درخت زيتون وحشی به درخت زيتون راستين ،يعنی به خدا ،پيوند بزند .يعنی از
طريق بركت ازدواج) .بعد از بدترين والدين سقوط كرده و بدترين نسب خونی سقوط كرده ،آدم راستين سوم آشكار شده و
ھمه چيز را پاكسازی میكند .چطور میتوان زوجھای ايدهآل را در ورای كشور و جھانی ھستی به ھم پيوند زد (.اتحاد دو
دنيای جسمی و دنيای روحی بايد در زمان سرور در ظھور دوباره به انجام برسد چرا كه او در مقام آدم سوم میآيد.
به دنيا نگاه كنيد .براستی آخر دنيا فرار رسيده است .كشورھای عضو سازمان ملل بطور كامل از ھم جدا و در
جھات مختلف پراكنده و متفرق شدهاند .آنھا چه مسير و جھتی را پيش گرفتهاند؟ در دنيا ھيچ مالكيت و رھبری وجود
ندارد .آيا جناب آقای بوش مالك اين كشور )آمريكا( است؟ آيا كوفی عنان صاحب سازمان ملل است؟ اين موضوع در مورد
چين و شوروی ھم صادق است .رياست جمھورھا يا نخست وزيرھا مالك يا سروران راستين كشور نيستند .ما قادر به
ديدن رھبر يا مالك راستين ھيچ كشوری نيستيم .متمركز بر زندگی ،عشق و نسب خونی راستين ھيچكسی نمیتواند ادعا
كند كه رھبر و يا مالك راستين اين دنيا است .خدا ھيچكسی را در اين سطح به رسميت نمیشناسد ،به ھمين خاطر سرور
را در ظھور دوباره میفرستد و متمركز بر اين شخصيت میخواھد تاسيس دوبارهی زندگی ،عشق و نسب خونی راستين
را ببيند ،آنچنانكه تمامی بشريت از سرور منفت برده و بتوانند از طريق او بركت دريافت كنند.
اخيراً تمامی روحانيون و مقدسين در دنيای روح از جمله عيسی مسيح ،ھمگی به رورند مون شھادت داده و
میگويند كه او مسيح و والدين راستين بشريت است .من از آنھا نخواستم كه شھادت بدھند بلكه آنھا خودشان با چنين
شھادت نامه ،بيانه و چنين اعالم پشتيبانی جلو آمدهاند .نه به خاطر اينكه من میخواستم چنين چيزی را بشنوم و يا اينكه از
آنھا خواسته باشم تا چنين چيزی را عنوان كنند بلكه به خاطر تعھدی بود كه آنھا خودشان بدنبال آموزش حقيقت و واقعيت
در دنيای روح احساس كردند.
بطور عمومی مذاھب بزرگ در طول تاريخ مردم را به زندگی فردی تشويق كرده بودند .ولی اكنون زمانی كامالً
متفاوت است ،زمان ،زمان خانواده است .بنابراين حتی آن رھبران مذھبی نيز بايد بركت ازدواج دريافت كنند ،بخاطر
اينكه پادشاھی خدا مكانی است كه شما نه بطور فردی بلكه فقط در قالب خانوادهی میتوانيد وارد آن شويد .شما به خانواده
خود ،به يك خانوادهی راستين نياز داريد ،به ھمين دليل دريافت بركت ازدواج ضروری است .اين تنھا راھی است كه نسب
خونی خود ،عشق خود ،و زندگی عشقی خود را به خدا دوباره پيوند زده و میتوانيد صاحب فرزندان راستين و بیگناه
خود بشويد .وقتی شما سه نسل را اينچنين تاسيس كرديد ،بطور طبيعی میتوانيد بصورت خانوادگی وارد پادشاھی بھشتی
شويد .اين پايهی اساسی برای ورود به پادشاھی بھشتی است.
به ھمين خاطر ماموريت نھضت ھماھنگ و رورند مون متحد ساختن تمامی دنيا از طريق بركت ازدواج و حتی
اتحاد دنيای روح و تاسيس پادشاھی خدا بر روی زمين ،يعنی دنيای صلحآميز است.
رورند مون بعنوان يك كرهای در عمل چه كاری با اسالم دارد؟ چه كاری با مسيحيت دارد؟ تنھا به خاطر فرمانی
از سوی خدا و اينكه میدانم اميد خدا چيست .ھمانطور كه پيش از اين گفتم ،من بايد به آنچه كه حتی خود خدا باور ندارد،
ايمان داشته باشم .من بايد ماموريتم را در سطحی كه حتی خدا قادر به انجام آن نيست ،انجام بدھم .اين اعتقاد راسخ من
است.
استراتژی خدا در طول تاريخ به اين نحو بوده است كه نخست دريافت كنندهی ضربه باشد و سپس ھمه چيز را
پس بگيرد .اين قانون غرامت است .من مطمئنم كه بسياری از شما بدون آگاھی از چگونگی كار و تالشم ،با من مخالفت
كرده و مرا مورد رنج و آزار قرار دادهايد .حتی در اينجا در آمريكا ،از زمانی كه به اينجا آمدم بسياری از مسيحيان،
يھوديان و ديگر مردم مذھبی با من مخالفت كردند .حتی كمونيستھای اين كشور ،مردم بسياری را برعليه من شوراندند تا
من را از كشور بيرون كنند.
وليكن عصر تازه فرا رسيده است ،دورهی جديدی تحت عنوان "چان ايل گوگ" آغاز شده است .در عمل ،اين به
معنای پادشاھی خدا بر روی زمين است .دنيای روح و دنيای جسم ،جناح راست و جناح چپ ،مسلمانان و مسيحيان،
ھمگی با ھم تالش داشته ،متحد شده و تحت عنوان يك خانواده با ھم زندگی میكنند .اين معنای چان ايل گوگ است .دنيای
صلح فقط در جائی امكان پذير است كه در آن مرزھای ملی و مرز بين مذاھب وجود نداشته باشد .ھمچنين ،ما از طريق
ازدواجھای بينالمللی ،بينالمذھبی ميان فرزندانمان میتوانيم اين دنيای صلحآميز بسازيم .فرزندان يھوديان و فرزندان
مسلمانان با يكديگر ازدواج كرده ،فرزندان كمونيستھا با فرزندانی از دنيای آزاد ازدواج كرده و ھمهی ما خانواده و
خويشاوندان سببی شده و در نھايت يك خانوادهی واحد شويم .اينطور نيست؟
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به لحظهی قتل ھابيل توسط قابيل بيانديشيد .قلب خدا در چه درد و اشكی بسر میبرد .در واقع ،قرار بود تا پسر
بزرگتر به برادر كوچكتر خود عشق بورزد ،ولی بجای انجام اين كار ،قتل رخ داد .در آن زمان يك نفر به قتل رسيد و
قلب خدا اينگونه به درد آمد .ولی وقتی به اين دنيا نظر میافكنيد به كشتار ھزاران ھزار نفر از مردم و مرگ و مير
بسياری ديگر بواسطهی گرسنگی بيانديشيد .آيا فكر میكنيد كه قلب خدا در صلح و آرامش به سر میبرد؟
خدا قبل از آفرينش آدم و حوا فرشتگان را خلق كرد .من تاكيد میكنم كه ما بايد ھر كسی را تعمير كنيم .ما بايد
تمامی )مرزھای بين( مذاھب را از بين برده و ھمه را يكی ساخته تا يك خانواده تحت كنترل خدا را آغاز كنند ،در غير اين
صورت اميدی وجود نخواھد داشت .بنابراين چه باور بكنيد و چه نكنيد ،تعميرگاه واقعی و راستين برای تمامی مردم
مذھبی و تمامی نژادھای گوناگون در اين زمان ،نھضت ھماھنگ است.
برای ھمين منظور به شما میگويم كه مقدسين و بزرگان در دنيای روح ،شھادت دادهاند كه رورند مون ،تنھا
كسی است كه میتواند تمامی دنيا را ورای مذھب و نژاد متحد سازد .من از آنھا نخواستم كه اين مطالب را بگويند ،ولی
اگر شما از اين دستورالعمل پيروی نكنيد ،چه بخواھيد و چه نخواھيد آنھا نازل شده و شما را وادار به انجام آن خواھند
كرد.
در اين دنيای سردرگمیھا دشمنان يكديگر را به قتل میرسانند .به اين نكته بيانديشيد .اگر اين روند ناسازگاری،
ستيزه و جنگ ادامه يابد مردم در ھر گوشهی دنيا با گفتن اين عبارت :اوه ،تو يھودی ھستی! اوه ،تو مسلمانی! ،اوه تو
مسيحی ھستی! ،اوه تو يك كمونيست ھستی! به قتل يكديگر خواھند پرداخت .اگر اين رويه ادامه پيدا كند در كجا میتوان
اميدی برای آيندهی بشريت يافت .تنھا خداگرائی متمركز بر خدا میتواند ھمهی انسانھا را در آغوش گرفته ،آنھا را متحد
ساخته ،يك خانوادهی راستين و يك خانوادهی تحت تسلط او را بنا نھد.
ھمانطور كه برای شما عنوان كردم ،خدا در زمان آدم و حوا سه نسل را از دست داد .او فرزندان و نوهھايش را
از دست داد .اين سه نسل بايد در اين زمان بازسازی شوند .آنھائيكه قويا ً احساس میكنند كه ما به چه چنين حركتی و چنين
پيكاری در كار برای خدا نياز داريم ،دستانتان را باال بياوريد .آيا میتوانم به شما اعتماد كنم؟
اگر چه ممكن است كه برای شما غيرواقعی بنظر برسد اما دوباره میگويم كه سادهترين و مخفيانهترين راه برای
ساختن يك خانوادهی تحت تسلط خدا ازدواج بين يھوديان و مسلمانان ،بين كمونيستھا و دنيای آزاد خواھد بود .برای مثال به
كشور كره توجه بفرمائيد .اگر فرزندان كيم جانگ ايل )رھبر كنونی كرهی شمالی( و فرزندان رئيس جمھور روه )رئيس
جمھور كنونی كرهی جنوبی( با يكديگر ازدواج كنند و بدين ترتيب روابط خسمانه از بين برود ،خدا برای تضمين يك
خانوادهی تحت تسلط خودش با ما كار خواھد كرد.
و اگر آن زمان فرا برسد كه تمامی اعضای سازمان ملل به اتفاق آراء رای بدھند كه رورند مون ،قھرمان ازدواج
بينالمللی ،ازدواج بينالمذھبی و ازدواج بين نژادھا را دعوت كرده و از او بخواھيم كه به تمامی بشريت بركت بدھد،
بازسازی بشريت بيشتر از يك ھفته طول نخواھد كشيد.
من اعالم میكنم كه راه حل دور از دسترس نبوده بلكه ھمين جا است و ما برای نيل به آن بايد با يكديگر
ھمكاری كنيم .اگر ما زوجھای بركت گرفته و خانوادهھای بركت گرفتهی ايدهآل بشويم ،آنگاه میتوانيم به بستگان خود ،به
دايیھا و عموھا و فرزندانشان و خانوادهھای آنھا بركت بدھيم .اين جريان عمل )درست مثل يك آتش سوزی بزرگ( سريع
گسترش پيدا خواھد كرد .زمان آن فرارسيده است و حتی اگر آنھا به چنين چيزی عالقه ندارند شما بايد با تمامی قوا به آنھا
بركت بدھيد زيرا اين امر تنھا برای خاطر خانوادهی آنھا است .بعدھا وقتيكه فھميدند كه اين بركت براستی از جانب خدا
است ،از شما قدردانی خواھند كرد.
شايد بيان چنين موضوعاتی برايتان بحث انگيز بنظر برسد ،زيرا ممكن است كه شما فكر كنيد كه من رھبر
تروريستھا و تبھكاران ھستم .چه فكر میكنيد؟ اگر من يك تروريست و يا يك تبھكار بودم ،اينجا چكار میكردم؟ من در
طی ھشتاد سال گذشته چنين چيزھايی را آموزش میدادهام.
شما چطور؟ اگر من پيشنھاد كنم كه بين رھبران يھوديت ،اسالم و مسيحيت بايد ازدواج ،بعبارت ديگر ازدواج
بينالمذھبی انجام پذيرد ،آيا از پيشنھاد من حمايت خواھيد كرد؟ اگر شما چنين اعتماد بنفسی نداريد ،كانديدھای بركت
ازدواج را بفرستيد تا آنھا را بمدت چھل روز آموزش بدھم .آنگاه آنھا صد در صد موافقت كرده و بركت خواھند گرفت.
آيا چنين خواھيد كرد؟ اجداد شما ،مقدسين شما و موسسان مذاھب شما خواستار چنين چيزی ھستند .اگر به گفتار
من ايمان نداريد ھمين امشب برای اين موضوع دعا كنيد .در دعايتان با موسسين مذھب خودتان در بارهی مطالبی كه
امروز برايتان مطرح كردم ،سخن بگوييد .با عيسی مسيح ،با محمد رسولﷲ ،با بودا با ھر كسی كه به آن تمركز كردهايد
حتی با كنفوسيوس سخن بگوييد .اگر شما براستی به دعا بنشينيد ،آنھا بسيار واضح پاسخ خواھند داد .آنھا بطور حتم منتظر
دعای شما ھستند.
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آيا میخواھيد انسانی بد يا انسانی خوب باشيد؟ اگر چنين چيزی فرمان خدا باشد آيا آن را انجام خواھيد داد؟
براستی اگر شما اين ازدواج بين مذاھب ،بين نژادھا و ازدواج بينالمللی را در ميان فرزندان و نوهھايتان به اجرا درآوريد،
آنگاه از جملهی اولين افرادی خواھيد بود كه به پادشاھی الھی پای خواھند گذاشت .زيرا شما در عمل در ميان سياه پوستان
و سفيد پوستان ،بين نژادھا و غيره دشمنتان را دوست داشته و بر آنھا غلبه كردهايد .شايد سفيد پوستان از بازماندگان خرس
قطبی و سياه پوستان از نسل خرسھای سياه ھستند كه در مناطق گرمسير پرسه میزنند و به خوردن ميوه مشغول ھستند.
چنين پديدهھا و چنين نتايجی بين آنھا طبيعی است.
چرا چشمان سفيد پوستان آبی است؟ در مناطق قطبی شمال تنھا چيزی كه به چشم میخورد برفھای سفيد و آبھای
آبی رنگ ھستند .اگر در مناطق قطبی پرواز كرده باشيد میتوانيد ببينيد كه رنگ آب چقدر آبی است .از طرف ديگر،
مردمی ساكن مناطق گرمسير بواسطه روبرو شدن با حيوانات خطرناك مجبور بودند تا خود را با رنگ محيط تطبيق كنند،
شايد به ھمين خاطر رنگ سياه و قھوهای اتخاذ شد .سفيد پوستان نژادی با فرھنگ شكار و فرھنگ جنگ ھستند .درست
است؟ من نمیدانم ،شما بھتر از من به اين موضوع واقف ھستيد .زردپوستان چطور؟ آنھا به كارھای كشاورزی مشغول
بودهاند ،كشاورزان چه میكنند؟ آنھا به روی زمين نشسته و در انتظار بارش باران به آسمان چشم میدوزند .به ھمين
خاطر آنھا بطور طبيعی شبيه رنگ زمين ،قھوهای و زرد شدهاند .پيروان مذاھب چطور؟ آنھا معموالً بر روی زمين زانو
زده و با خدا به دعا مینشينند .به ھمين خاطر چھار مؤسس بزرگ مذھبی از آسيا قارهی كشاورزان ،برخواستهاند .اينطور
نيست؟
نسبت به مشكالت بين سفيد پوستان و سياه پوستان چه فكر میكنيد؟ فرض كنيم كه سرور در ظھور دوباره از
ميان سفيد پوستان برخاسته و بخواھد انسانھا را به اتحاد و ھماھنگی فراخواند .شايد سياه پوستان او را با ضربات چاقو
بقتل برسانند .برعكس آن ھم صادق است .اما خوشبختانه رورند مون از نژادی متفاوت ،نمايندهی نژاد آسيا ،آمده است .به
ھمين خاطر او میتواند بعنوان واسطه بين آنھا قرار گرفته ،به گره گشايی پرداخته و بين آنھا اتحاد بوجود آورد.
به دليل اينكه رورند مون میتواند دربارهی خدا و دنيای روح ،دربارهی مذاھب دربارهی عيسی و كتاب مقدس
بيشتر از ھر كسی و واضحتر از ھر كسی به مردم آموزش بدھد ،خدا به او در انجام ماموريتش برای خاطر تمامی بشريت
اعتماد دارد.
به شما بگويم كه اين زمان دورهی متفاوتی است .دنيای روح بطور كامل گشوده شده و برای كمك به مردم رو.ی
زمين بسيج شده است .برای مثال ،جناب آقای وحيد رئيس مالزی اينجا تشريف دارند ،البته ايشان به كارھای روند مون
ايمان دارند .اما اگر ايمان نداشته باشند پيشنھاد میكنم كه نمايندگانی از مالزی ،از قبايل بزرگ ،صد و بيست نفر را
بفرستند .سپس من بطور واضح آنھا را آموزش خواھم داد تا در پايان ببينيم كه آنھا چه خواھند گفت .اگر آنھا از فرمان
خدا پيروی نكنند ،دنيای روح و اجداد خوب آنھا به پايين آمده و آنھا را وادار به انجام خواست خدا خواھند كرد .من به اين
موضوع ايمان دارم .اگر شما از او پيروی نكنيد برای قبيله و نسب شما مشكالتی بوجود خواھد آمد و دنيای روح ديگر
دست روی دست نخواھد گذاشت .آنھا بر روی زمين آمده و در زندگی مردم مداخله خواھند كرد.
خب اكنون آيا به اظھارات و تعاليم امروز رورند مون ايمان داريد؟ بله؟ آنھائيكه جواب مثبت دادهاند ،دست چپ
خودتان را باال بياوريد .چرا؟ چون دست چپ نمايندهی شيطان است .شما بدينسان شيطان را به تسليم واداشتهايد .ديگر
شيطان وجود ندارد.
جناب آقای وحيد قبال اين موضوعات را از من شنيدهاند .زيرا سال گذشته در طی كنفرانسی در سازمان ملل من
اين مسائل را عنوان كردم .در آن زمان تعدادی در مقابل كاری كه ما میخواستيم انجام بدھيم تبعيض و مخالفت پيشه
كردند .اما من بطور واضح در ميان آن مخالفتھا اين پيام را به دنيا رساندم .دنيای شيطانی مخالفت كرد .اما امروز من با
استقبال گرم روبرو شدهام كه نمايندهی دنيای مذھب است و من خواستم تا به شما ھم اين موضوعات را ابالغ كنم...
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